
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Polen op de kaart gezet
Atlas Polski/ Atlas of Poland's Political Geography [Bespreking van: M.W. Solarz (2018)
Geograficzno-polityczny atlas Polski : Polska w swiecie wspólczesnym = Atlas of Poland's
political geography : Poland in the modern world]
Mamadouh, V.

Publication date
2019
Document Version
Final published version
Published in
Geografie

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mamadouh, V. (2019). Polen op de kaart gezet: Atlas Polski/ Atlas of Poland's Political
Geography [Bespreking van: M.W. Solarz (2018) Geograficzno-polityczny atlas Polski :
Polska w swiecie wspólczesnym = Atlas of Poland's political geography : Poland in the
modern world]. Geografie, 28(4), 14-16. https://geografie.nl/artikel/polen-op-de-kaart-gezet

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/polen-op-de-kaart-gezet(44486c27-4d49-4faa-b01d-883e30025414).html
https://geografie.nl/artikel/polen-op-de-kaart-gezet


Atlas Polski/ Atlas of Poland's Political Geography 

Polen op de 
kaart gezet 
Atlassen drukken een groot stempel op onze verbeelding 
van de wereld. Omgekeerd zijn het vaak de vehikels van 
collectieve geopolitieke representaties. De vorig jaar 
verschenen politiek-geografische atlas van Polen is 
daarvan een sprekend voorbeeld. 

Polsbwlwittit 
Polandinthfworld 

De Atlas Polski verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig 
jubileum van de hervonden onafhankelijkheid van Polen 
aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Het 

voorwoord werd geschreven door Andrzey Duda, de president 
van de Poolse Republiek. Hij is een vertrouweling van Jaroslaw 
Kaczynski, de leider van de PiS-partij (Recht en Rechtvaardigheid), 
die op ramkoers ligt met de Europese instellingen (zie Europese 
kwestie in Geografie mei 2018). In zijn voorwoord memoreert 
Duda het belang van atlassen. Hij verwijst naar de geografische 
en statistische atlas van Polen van Eugeniusz Romer uit 1916. 
Die zou een grote rol hebben gespeeld in de diplomatieke strijd 
om de winnaars van de oorlog over te halen Polen weer op de 
kaart te zetten. Ook de samensteller van de atlas, Marcin Wojciech 
Solarz van de universiteit van Warschau, refereert hieraan in zijn 
introductie 'Politiek en Ruimte'. Hij wijst op een tweede jubileum, 
namelijk de naderende soe verjaardag van de nieuwe onafhanke 
lijkheid, na de communistische periode, die in juni 1989 eindigde 
toen de voorheen verboden vakbond Solidarnoéé 35% van de 
zetels in het parlement veroverde. Later dat jaar bezegelde de 
val van de Muur het einde van de Koude Oorlog. 
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Polen figureert in de atlas heel nadrukkel 
als centrum van de wereld 

dacht voor de gebieden die ooit in die lange geschiedenis onde 
Pools gezag zijn geweest. Ten slotte wil de atlas twee heel ver 
schillende doelgroepen bedienen: de Poolse burgers die trots o 
hun republiek moeten zijn, en de buitenlandse lezers die beter 
geïnformeerd moeten worden over Polen. De atlas is dan ook 
volledig tweetalig: Pools en Engels. 
Hij bestaat uit vier delen van zeer ongelijke omvang. Het eerste 
deel, 'Internationale betrekkingen', beslaat bijna de helft. Daar 
na komen 'De staat', 'De samenleving' en een piepklein deel 
'Ontwikkeling' over economie en welvaart. Er is een woorden 
lijst Pools/Engels toegevoegd, maar een register ontbreekt. 

Internationale betrekkingen 
Het deel 'Internationale betrekkingen' gaat vooral over de moe 
zame relaties van Polen met de buren. De omvang, vorm, liggin, 
en begrenzing van het Poolse territorium zijn door de jaren hee 
voortdurend veranderd. De regio kent een zeer bewogen geschiE 
denis en gedurende twee periodes, 1794-1918 en 1939-1945, ver 
dween Polen zelfs helemaal van de kaart, omdat het opgedeelc 
was onder haar buren Rusland, Duitsland en Oostenrijk. Met zo 
veel nadruk op de geschiedenis is het vreemd dat er zo weinig 

Belangrijke plek aandacht is voor de twee wereldoorlogen. Geen kaart van slag- 
Behalve het presidentiële voorwoord is de atlas op drie punten velden, militaire campagnes en bezettingen. Geen kaart van de 
bijzonder te noemen. De formele aanleiding is het 100-jarig Duitse concentratie- en vernietigingskampen noch van de her- 
jubileum van de Poolse Republiek; dit wordt echter aangegrepen inrichting van het gebied. Geen getto's en geen verzet. Geen 
om te communiceren dat Polen al een millennium een belang- aandacht voor de pogroms, maar ook niet voor het bloedbad va 
rijke plek in het midden van Europa is. Ten tweede wordt het Katyri, waarin in 1940 naar schatting 22.000 Poolse intellectuele 
huidige grondgebied van de hedendaagse republiek weliswaar en officieren door de Sovjet-geheime dienst werden vermoord. 
behandeld als een gegeven, maar heeft de atlas ook veel aan- Geen visualisering van de grote stroom naoorlogse vluchtelinge~ 
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De spreiding van onderscheidingen aan 'Rechtvaardigen onder de 
Volkeren', niet-Joden die tijdens de vervolging Joden hebben gered. 
Polen scoort absoluut en per 100.000 inwoners torenhoog. 
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Bruto binnenlands product in Amerikaanse dollars in de zes grootste 
lidstaten van de EU, waartoe ook Polen behoort, in 2014. 

PodróitipostolskieJiMhwlill-hrilt 
P~oral~óitsofl'optJohnPaulll-world 
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De dramatische verandering van de etnische samenstelling van de 
Poolse bevolking door de oorlog, de bezetting en de Shoah en later 
door het verleggen van de grenzen en verplaatsen van bevolkings 
groepen, wordt teruggebracht tot één pagina met twee kaarten, 
waaronder deze van de nationale diversiteit in 1931 en 2011. 

die oostwaarts trokken: Duitsers die Polen verlieten, Polen die 
vanuit het deel van Galicië dat de Sovjets annexeerden, naar het 
nieuwe West-Polen moesten verhuizen (zie de reeks kaartjes in 
Geografie februari, pag. 6-7). Wel een kaart van de spreiding van 
onderscheidingen aan 'Rechtvaardigen onder de Volkeren', ook 
wel bekend als de Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan 
Joden. Polen heeft er daarvan buitengewoon veel ontvangen: 
2S% van het totaal. Nederland is tweede met 21%. Hoe dat komt, 
kan de lezer alleen maar raden. De dramatische verandering 
van de etnische samenstelling van de Poolse bevolking door de 
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De wereldreizen van (Poolse) paus Johannes Paulus ll. 

oorlog, de bezetting en de Shoah en later door de verplaatsing 
van de grenzen en van bevolkingsgroepen, wordt teruggebracht 
tot een pagina met twee kaarten over de nationale diversiteit in 
1931 en 2011 en de afname van de bevolking in Poolse steden 
tussen 1939 en 1946. 

Soft power 
Dan is er nog een fascinerende serie kaarten over Poolse soft 
power, inclusief de verdiensten van Poolse mensen in het buiten 
land die niets met de Poolse overheid van doen hadden. Neem 
de wereldreizen van paus Johannes Paulus Il, de Nobelprijzen van 
Marie Sklodowska-Curie (1903 natuurkunde en 1911 scheikunde) 
en de Nobelprijs voor de vrede van Mieczys!aw Biegun (1978) 
en Szymon Perski (1994) - de Israëlische staatslieden die beter 
bekend staan als Menachem Begin en Shimon Peres. 
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Buitenlandse steden met de grootste groepen Poolse migranten. 

Veel kaarten bieden leerzaam materiaal voor vergelijkingen met 

andere EU-lidstaten (soms alleen de E6, de zes grootste lidstaten 

waartoe Polen behoort) en met buren in wisselende samen

stelling (Slavische landen, Baltische staten, Visegradlanden plus 

Roemenie). De erfgenamen van het Pools-Litouwse Gemenebest 

(Polen, Litouwen en Letland, Oekrai·ne en Wit-Rusland) worden 

met Duitsland en Rusland vergeleken. Het gaat de Lezer wel 

duizelen vanwege de verschillende projecties en schalen en de 

afwisselende kleuren, rasteringen, symbolen en vervormingen. 

Maar de kaarten zijn prima geschikt voor lessen over Europese 

Landen in vergelijkend perspectief. Tai van onderwerpen, juri

disch, electoraal, economisch en sociaal, passeren de revue. 

Emigratie 
Ten slotte is veel informatie te vinden over Poolse emigratie. 

Poolse staatsburgers in het buitenland worden uitgebreid in 

kaart gebracht, in de buurlanden, in de EU en daarbuiten, 

inclusief de steden met de grootste groepen Poolse migranten: 

New York (met ruim 200.000 Polen), Chicago, Londen en Berlijn 

(alle boven de 100.000) gevolgd door Toronto, Vilnius en Ham

burg. Dat zet de Poolse gemeenschap in Nederland (150.000 

Polen volgens het CBS, van wie 12.000 in Den Haag) enigszins in 

perspectief. • 
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Political Geography. Warsaw: Trzecia Strona. 

Plaatsen van herinnering in de VS [4] 

Otto Verkoren 

Deze serie zoomt in op locaties die het verleden van de Verenigde Staten levend en levendig ho 

Cumberland 

Gap (Virginia)

I 
n de 17e eeuw ontstond aan de oostkust van Amerika, tussen 

het huidige New Hampshire en South Carolina, een strook van 

Britse kolonien, opgebouwd uit losse Britse gebiedjes. Deze 

ontwikkelde zich tot een bloeiende zone, met een snelle bevol

kingsgroei en dito verstedelijking. Daarnaast bleef er een grate 

vraag naar nieuwe landbouwgronden voor de kolonisten, vooral 

door de toenemende immigratie. Vandaar dat de grens van het 

'Britse gebied' vanuit de kuststrook opschoof naar de voetheu

vels aan de oostkant van de Appalachen. Daar hield het op: de 

bergen vormden een onoverkomelijke barriere en erachter 

heersten de Fransen en de Cherokees en Shawnees met wie zij 

zich hadden geassocieerd. De French and Indian War (1754-

1763) maakte daar een einde aan en verdreef de inheemse volke· 

ren naar verder weggelegen gebieden in het westen, shoving 

the Indians out of the way, zoals dat heette. 

Warrior trails 
Al v66r de French and Indian War hadden de kolonistenneder

zettingen in het zuidwesten van Virginia zwaar te lijden onder 

plunderende groepen Cherokees en Shawnees, die de bergen 

overstaken. Zij maakten daarbij gebruik van hun geheime warrior 

400km 
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