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Inleiding: nationalisme en volkstellingen in Europa en Teschen Silezië
De bestudering van nationalisme
Analyses van nationalisme in regio’s als Silezië, zelfs voor een relatief klein onderdeel
ervan (Teschen1 Silezië), zijn onverstandig zonder inachtneming van de staat van het
wetenschappelijke nationalismedebat. Ontwikkelingen daarbinnen hebben enorm effecten
gehad op interpretaties van de historische werkelijkheid van Silezië in de 19e en 20e eeuw en
hoe deze tot stand kwamen. Zelfs vanuit verschillende disciplines en met verschillende
ideologische interpretaties maakten bijna allen dezelfde vooraannamen. Ten eerste:
nationalisme was onvermijdelijk en hing samen met modernisering, democratisering en de
ontwikkeling van het kapitalisme. Ten tweede: de geschiedenis van het nationalisme werd
vaak verklaard vanuit de context van de huidige moderne natiestaten.
Het gevolg van beide expliciete of impliciete aannames leidde tot teleologische
argumentaties en historisch determinisme. Nationalisme ontstond als eerste in het Westen, dus
het werd veroorzaakt door modernisering; we leven nu in een natiestaat, dus we moeten de
processen verklaren die daartoe leidden. De laatste aanname was zeer schadelijk omdat er
daardoor nationale geschiedenissen langs elkaar heen werden geschreven, zelfs met de
oorspronkelijke intentie om meervoudige perspectieven te geven. Józef Chlebowczyk spreekt
bijvoorbeeld in het kader van linguïstisch-etnische groepen en nationaliteiten (met volgens
hem het minst ontwikkelde nationaal besef) over ‘de etnisch Poolse bevolking van Silezië die,
eeuwenlang onderdeel geweest zijnde van vreemde staten, contact hadden verloren met hun
eigen oorspronkelijke groep’2.
Nieuwe ontwikkelingen vanaf de jaren tachtig bekritiseerden deze aannames, terwijl
eerder onderbelichte aspecten onder de aandacht werden gebracht. Drie uiterst invloedrijke
publicaties bereikten in 1983 het wetenschappelijke debat: Nations and Nationalism van
Ernest Gellner, The Invention of Tradition van Eric Hobsbawm en Terrence Ranger, en
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Benedict
Anderson. De modernisatiethese verdween niet zomaar, maar ze gaven impulsen aan het
denken over nationalisme als ‘maakbaar’ (bijvoorbeeld het uitvinden van tradities), de
belangrijke rol van de elite en het in de loop van de 19e en 20e eeuw doorsijpelen van de
ideologie door de hele samenleving, alsook de pluriformiteit van het nationalisme (temporeel
én ruimtelijk).3 Verder werden nationalismestudies vanaf deze tijd verrijkt met nieuwe
invalshoeken, bijvoorbeeld de rol en betekenis van etniciteit in de sociologie en antropologie,
zoals The Ethnic Origins of Nations (1986) van Anthony D. Smith en Ethnicity and
Nationalism (1993) van Thomas Hylland Eriksen. Smith legde in grotere mate dan
bijvoorbeeld Gellner de nadruk op historische continuïteit als gevolg van de vaak etnische
basis (ethnie) waarop naties zich vormen.4
Ernest Gellner gaf wellicht de meest treffende en bondige definitie van nationalisme.
Soms wordt de term nationalisme redelijk eenvoudig gebruikt alsof de betekenis ervan
zonneklaar zou zijn, maar dat is onjuist. Volgens Gellner is nationalisme in zijn meest
elementaire vorm een ideologie die als hoogste ideaal heeft dat de natie en de staat
1

Zie begrippenlijst in de bijlagen.
Józef Chlebowczyk, On Small and Young Nations in Europe (Wrocław, 1980), 19.
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samenvallen.5 In dit werk zal een iets ruimere interpretatie van zijn ideologisch nationalisme
gehanteerd worden. Van recentelijker belang in de nationalismestudies, zeker voor Centraal
Europa, is Miroslav Hroch. Hij introduceerde een theorie (recentelijk uit het Tsjechisch
vertaald) van drie verschillende stadia van nationalisme als ideologie en bewustzijn die
Europese nationalismen in verschillende historische perioden doorliepen. Hroch meent dat dit
bij verschillende nationalismen nooit gelijktijdig plaatsvindt, wat met betrekking tot Teschen
Silezië waar verschillende nationalismen bestonden verhelderend is.6

Etnisch en civiel nationalisme
Vanwege de verschillende gedaanten die deze ideologie aanneemt, is het meestal beter
om te spreken over nationalismen in plaats van nationalisme. Niet alleen kunnen
nationalismen van verschillende naties als verschillend worden aangeduid, ook op een
macroniveau is er sprake van (in Europese context) zeker twee verschillende nationalismen op
basis van de grondvesten waarop de natie verbeeld wordt. De beste illustrerende voorbeelden
hierbij zijn Frankrijk en Duitsland, twee landen met zeer verschillende
ontstaansgeschiedenissen die leidden tot twee verschillende nationalismen, waar de meeste
andere soorten onder geschaard zouden kunnen worden.7
Het Franse nationalisme, ook wel civiel, politiek of territoriaal nationalisme genoemd
baseert het nationale lidmaatschap op basis van de jus soli: mensen die worden geboren op het
grondgebied van een staat mogen zich als onderdeel van de natie beschouwen,
niettegenstaande de duidelijke tekortkomingen in de historische praktijk (de Dreyfus-affaire).
Op deze manier staat de natie los van de achtergrond van individuen, die van buiten kunnen
komen en onderdeel worden van de natie als indien gewenst. In Frankrijk zijn personen van
verschillende etnische achtergronden allemaal onderdeel van de Franse natie, of het nu
Bretonnen, Occitaniërs, Elzassers of Algerijnen zijn: afkomst is irrelevant in het
staatsnationalisme.8
Dit heeft zijn historische achtergrond in het seculier-centraliserende karakter van de
Franse revolutie, waarbij de hoogste identificatie met de staat behoorde te zijn, los van de
eigen achtergrond. Tot op de dag van vandaag heerst dit gedachtengoed in het Franse
politieke denken en dat van andere landen met een soortgelijk nationalismen, zoals
Nederland, dat vaak West-Europees genoemd wordt. Deze landen bereikten in de
vroegmoderne tijd grotendeels hun huidige geografische positie en hadden dus een langdurige
geschiedenis van een staat binnen de huidige grenzen.
Heel andere rechtvaardigingen van in- en exclusie van de natie ontstonden er in het
Duitse cultuurgebied. Duits nationalisme, dat aan het eind van de 18e eeuw in nauwe
verbinding met romantische ideeën opkwam, ontstond in een historische context zonder
Duitse eenheidsstaat maar met een lappendeken aan staten. Duits nationalisme op basis van de
staat zoals in Franrijk was hier dus onmogelijk. In plaats daarvan werd Duits-zijn initieel juist
verbonden aan taal, cultuur, en later steeds meer aan afkomst.9 Het doel van het Duitse
nationalisme werd om mensen die beschouwd werden als Duisters te verenigen in een Duitse
5

Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, 1983), 1.
Miroslav Hroch, European Nations: Explaining their Formation, vert. Karolina Graham (Londen/New York,
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6

3

natiestaat. Nationaal toebehoren is hier gebonden aan de individuele etnische/linguïstische
achtergrond, iets waar niet over te kiezen is. Het jus sanguinis stelt bij de geboorte, ongeacht
waar, al vast of iemand onderdeel uitmaakt van een natie. Dit nationalisme, vaak etnisch
genoemd, is dus veel exclusiever dan civiel-territoriaal nationalisme.
Dit brengt vaak problemen met zich mee. Wanneer het nationalisme vastgepind wordt
op vooraf vastgelegde staten met afgeperkte territoria is het minder aannemelijk dat er
irredentisme ontstaat (het idee dat er buiten de staatsgrenzen ‘nationale’ terug te winnen
gebieden bestaan) omdat er oorspronkelijk geen buitenstatelijke individuen van de natie
leven, die samenvalt met een vooraf afgebakend territorium. In etnisch nationalisme kan de
natie overal gezocht en gevonden worden waar nationale ideologen dat willen.
In het Duitse nationalisme vanaf 1848 bestond er een grote discussie over de
toekomstige grenzen van Duitsland. De Kleindeutsch oplossing was om een staat van beperkte
omvang op te zetten met alle gebieden die dominant Duits waren. De Grossdeutsch oplossing
was om alle door Duitse staten bestuurde gebieden te includeren, waaronder de gehele
Habsburgmonarchie.10 Uiteindelijk kwam er in 1871 een protestant, Kleindeutsch Duits Rijk
onder Pruisen dat vele Duitssprekers uitsloot maar ook vele niet-Duitsers omving.11
Aangezien geen van de prospectieve naties in Centraal- en Oost-Europa (waaronder die in
Teschen Silezië) destijds volledig verenigd waren in een staat was het dit etnische
nationalisme dat vaak de overhand kreeg in hun ideologie.12
Omdat etnisch homogene gebieden in deze regio echter eerder uitzondering dan regel
waren, was het moeilijk om die natiestaat succesvol vorm te geven en zeker niet zonder
conflict met anderen zodat dubieuze methoden aan de orde van de dag waren. Rothschild
verwoordde dit idee treffend: hij merkte op dat daar waar de eigen natie in de verbeelding in
overtal was het etnisch principe werd toegepast, en waar dit niet het geval was al te graag naar
‘historische’, ‘natuurlijke’, ‘economische’ of ‘strategische’ grenzen werd verwezen die altijd
in het eigen voordeel waren13.

Teschen Silezië: een grensland op het kruispunt van de Duitse, Poolse en
Tsjechische cultuur
Teschen Silezië is het meest zuidoostelijk gelegen onderdeel van de regio Silezië, een
historische regio die tegenwoordig grotendeels in het zuidwesten van Polen ligt. Het gebied
ontleent zijn naam aan de centrale stad Cieszyn/Český Těšín, die na de Eerste Wereldoorlog
net als de regio zelf langs de Olza-rivier ongeveer doormidden is gedeeld tussen Tsjechië en
Polen.14 Voordien behoorde het grootste deel van Silezië toe aan Pruisen/Duitsland. Twee
10

Ibidem, 140-142.
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Zoals altijd het geval is wanneer er gesproken wordt over cultureel gemengde gebieden, zeker wanneer de
politiek-culturele situatie in de historisch besproken periode heel anders ligt dan nu, moeten er keuzes genaakt
worden met betrekking tot de gebruikte namen om bepaalde plaatsen, personen e.d. aan te duiden. Daarbij komt
ook nog het probleem dat het gebruik van een bepaalde taal bewust of onbewust gevolgen heeft voor de toon en
zelfs voor de neutraliteit van de auteur, waar zeker bij onderwerpen als deze geen twijfel over zou moeten
bestaan. Derhalve zijn in het belang van objectiviteit en historische accuraatheid de volgende afwegingen
gemaakt: in het geval dat ergens een algemeen geaccepteerde Nederlandse naam voor bestaat, dan zal deze
worden gebruikt. In de andere gevallen zal er gebruik worden gemaakt van de contemporaine (dus niet
hedendaagse) officiële namen in de regio, wat in het geval van Oostenrijk Duits was. In de het enkel geval waar
er vanuit een specifiek perspectief geschreven wordt, zal de juiste daarmee corresponderende naam worden
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kleinere gedeelten (geografisch gescheiden door Moravië15), Teschen Silezië en Troppau
Silezië, bleven na de Silezische oorlogen in 1740-1763 bij Oostenrijk(-Hongarije) en waren
tussen 1783-1949 politiek onderdeel van Moravië.16
Teschen is een typische regio in Centraal Europa, met een geschiedenis in meerdere
premoderne staten (Groot-Moravië, Polen, Bohemen en Oostenrijk). Het had meestal een
perifere verhouding met het centrum dat relatief ver weg was. De noordelijke helft is vlak en
vruchtbaar, en de industriële revolutie zorgde voor sterke verstedelijking in delen van die
regio, met name aan de grenzen met Moravië (Ostrava-Karvina) en Galicië17 (Bielsko-Biała).
Het zuiden is bos- en heuvelachtiger en veel dunner bevolkt eindigend in een middengebergte
(de Silezisch-Moravische Beskiden), dat het gebied van Slowakije scheidt.18
Linguïstisch-historisch is er in Silezië sprake geweest van een langzame oostwaartse
uitbreiding van het Duits ten koste van de lokale Slavische talen en dialecten, die vooral
affiniteit hadden met Pools en aan de westgrens met het Tsjechisch/Moravisch en een
continuüm vormden.19 In Teschen Silezië was het in steden vaak dominante Duits de
bestuurs- en prestigetaal, terwijl het in absolute aantallen meer gesproken Slavisch vooral een
volkstaal en ruraal van aard was, ondanks initiatieven om de status van het Slavisch te
verhogen.20
Religieus was Teschen Silezië ook verdeeld: de regio was voornamelijk roomskatholiek met een significant aantal protestanten, vooral lutheranen. Dit waren vaak
Duitstaligen uit grote steden, maar ook delen van de Slavisch sprekende plattelandsbevolking.
In tegenstelling het algemene Poolse nationalisme, dat het sinds de mislukte januariopstand
van 1863-1864 tegen Rusland onlosmakelijk verbonden was geraakt met het katholicisme,
ontstond in die Slavische protestante gemeenschappen een uniek Pools nationaal bewustzijn
op basis van het lutheranisme.21 De Tsjechen in Teschen Silezië waren net als in Troppau
bijna uitsluitend katholiek. Duisters waren dit ook grotendeels, maar met belangrijke
protestante gemeenschappen zoals rond Bielitz.22
Echter, een zoals hierboven beschreven uiteenzetting van de bevolking in Duitsers,
Polen en Tsjechen zou historisch misleidend zijn en in de eerder beschreven vallen trappen.
De katholieke, Tsjechisch dialect sprekende Morawec23 in Troppau Silezië nationaliseerden
na hun inclusie in Tsjechoslowakije in het interbellum massaal als Duitsers. 24 De
Poolssprekende bevolking in Teschen Silezië was ook allesbehalve een gemeenschap die
gebruikt. Als gevolg daarvan wordt er hier dus meestal gesproken over Teschen en niet Cieszyn of Český Těšín.
Voor de regio wordt in de Engelstalige literatuur nog vaak de term East Austrian Silesia gebruikt (o.a. door
Kamusella). Oost-Oostenrijks Silezië is echter een esthetisch weinig aantrekkelijke vernederlandsing, vandaar
het gebruik van het in dit tijdperk praktisch synonieme en ook veel geziene Teschen Silezië. Omdat er toch
mogelijke verwarring bestaat over benamingen is als bijlage een namen- en begrippenlijst toegevoegd. In
afbeelding 1 zijn de officiële grenzen van Teschen Silezië en de andere gebieden van Oost-Oostenrijks Silezië,
die er in de praktijk door velen (inclusief de auteur van dit werk) bijgevoegd werden, te zien. Teschen Silezië
verwijst hier dus naar de hele oostelijke helft van de provincie.
15
Zie begrippenlijst in de bijlagen.
16
Tomasz Kamusella, Silesia and Central European Nationalisms: The Emergence of National and Ethnic
Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia 1848-1918 (West Lafayette, 2007), 92.
17
Zie begrippenlijst in de bijlagen.
18
Kevin Hannan, Borders of Language and Identity in Teschen Silesia (New York, 1996), 11-15.
19
Ibidem, 1-4, 85-88.
20
Kamusella, 89-92, 98-99.
21
Ibidem, 90-91, 220-221.
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Ibidem, 215. Bielitz: zie begrippenlijst in de bijlagen.
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Zie begrippenlijst in de bijlagen.
24
Ibidem, 281-282.
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volgens Chlebowczyk simpelweg het contact had verloren met zijn oorspronkelijke groep.
Silezië werd beïnvloed door zeker drie extraregionale nationalismen, maar ondanks
toenemende nationaliseringsprocessen slaagden nationalisten er maar deels in om de
bevolking in een bepaalde nationale mal te gieten. Velen die zich door deze nieuwe
ontwikkelingen bedreigd voelden probeerden een vroegmoderne, multidimensionale identiteit
in stand te houden die aansloot bij hun traditionele leefwijze. Toen dat onmogelijk bleek,
ontstonden er in plaats daarvan breed gesteunde regionale, Silezische nationalismen in Duits
en Oostenrijks Silezië die zich tegen annexatie met buurlanden verzetten.25
Deze inzichten zijn uitgewerkt door Tomasz Kamusella in Silesia and Central
European Nationalisms, waar dit werk deels zijn inspiratie en algemene theoretische
grondslag aan te danken heeft. Het is momenteel de meest recente en allesomvattende studie
van nationalisme in het Silezië van tussen 1848 en 1918. Het gebruik van meerdere
perspectieven geeft een veel multidimensionaler beeld van de regio dan voorheen was gedaan.
Niet alleen de ontwikkelingen en invloed op de regio van de drie eerder genoemde
nationalismen worden behandeld maar ook de oorsprong en ontwikkeling van het Silezische
nationalisme in al haar vormen waarbij gebruik gemaakt wordt van Miroslav Hroch’s populair
geworden model van de drie stadia in de vorming van een natie.

Volkstellingen en hun relatie met nationalisme
De focus van dit werk is een analyse van een belangrijk maar met betrekking tot
Teschen Silezië historiografisch nog onuitgewerkt onderwerp, namelijk volkstellingen. Deze
waren zeer belangrijk voor het ontwikkelen van modern nationaal bewustzijn, een
aannemelijke conclusie na de realisatie dat een volkstelling niet alleen beschrijvend maar ook
discursief van aard is. Volkstellingen zijn niet neutraal: de manier waarop de vragen worden
opgesteld is altijd geïnformeerd door de maker(s). De resultaten komen vervolgens in de
maatschappij terecht, waar ze het publieke debat beïnvloeden. Volkstellingen zijn dus altijd
bedoeld of onbedoeld een politiek middel.26 Historisch is de explosie van de populariteit van
het censusnemen in de 19e eeuw te beschouwen als een onderdeel van de toenemende
bureaucratisering van staten door de behoefte aan rationalisering die representatief was voor
de tijdsgeest. De samenhangende toename van sociale communicatie zorgde ervoor dat haar
resultaten zich samen met nationaal bewustzijn snel en wijd verspreidden.27
In Teschen Silezië was het censusnemen na de Ausgleich28 van 1867 afhankelijk van
de regering van Cisleithanië29 in Wenen. De eerste moderne volkstelling werd in 1869
gehouden. Eerder werd de census onregelmatig afgenomen met als belangrijkste doel het
inventariseren van de bevolking voor de militaire dienst. Van belang hier is dat de taalkwestie
pas in 1880 werd opgenomen in de volkstelling, die daarna elk decennium werd gehouden.30
In een regio met overweldigende premoderne, multidimensionale identiteiten veranderden
volkstellingen de taalkwestie in het strijdtoneel van elkaar beconcurrerende nationalismen
25

Ibidem, 233-236, 278-281.
Calvin Goldscheider, ‘Ethnic categorizations in censuses: comparative observations from Israel, Canada and
the United States’, in: Kerzer & Arel (ed.), Census and Identity: The Politics of Race, Etnicity and Language in
National Censuses (Cambridge [VK], 2002), 71-72.
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Hroch, 78-81, 271-72.
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Zie begrippenlijst in de bijlagen.
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waarbij de bevolking gedwongen werd om zichzelf een monolithische identiteit aan te meten.
Tegenstanders van dit proces werden daarbij vaak ook gedwongen om zichzelf nationaal te
definiëren.31 Deze druk tot nationalisatie leidde tot drie mogelijke resultaten:
1) Nationalisatie binnen een extraregionale natie (Duitsland, Polen, Tsjechië).
2) Nationalisatie van de eigen regio (Silezisch nationalisme).
3) Blijven hangen in een premoderne, multidimensionale identiteit.32
Het doel van dit onderzoek is om te bestuderen hoe volkstellingen en verschillende
nationalismen elkaar beïnvloedden, alsook hoe het soort nationalisme doorslaggevend was
voor de relatie met de volkstelling en daardoor het toekomstperspectief ervan bepaalde.
Volkstellingen, wellicht initieel bedoeld als objectieve dataverzameling, werden in de loop
der tijd steeds meer een politiek instrument dat een grote bijdrage leverde aan de ontwikkeling
van nationalismen. Hierbij zal zowel worden gekeken naar de theorie als de praktijk van de
volkstelling en naar de manier waarop hiermee werd omgegaan door degenen die erin werden
opgenomen. Ten slotte komen de jaren tussen 1918 en 1921 aan bod waarin de effecten van
deze processen hun climax bereikten eindigend in het opbreken van de regio.
Twee groepen worden in het bijzonder belicht: de Poolse nationalisten en de
Silezische nationalisten (Slunzakken). Dit is om hun wederzijdse spanningen met de staat en
onderling te belichten, en omdat beide groepen verschillende nationalismen onderhielden. Er
is ook vanuit praktische overwegingen gekozen om deze in het Pools of Duits publicerende
groepen te bestuderen en niet de Tsjechen. De auteur is de Tsjechische taal niet machtig
genoeg om in een vergelijking met Polen en Slunzakken recht te doen aan hun ervaringen met
de census. Een toekomstige wetenschappelijke bestudering hiervan blijft – ook met
betrekking tot alle andere door dit werk onbehandelde aspecten – hard nodig.
The fiction of the census is that everyone is in it, and that everyone has one – and only one
– extremely clear place.33

31

Kamusella, 61, 236.
Het verschil tussen een Silezische/Poolse nationalist en de ‘premoderne’ Sileziër met een multidimensionale
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33
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De overheid en volkstellingen in Cisleithanië en Teschen Silezië vanaf 1880:
doelen, methoden en problemen
De taalkwestie en de doelen van de census
Als de census niet alleen wordt beschouwd als objectieve dataopname van de
bevolking maar als een product van historische ontwikkelingen ontstaan nieuwe
analysemogelijkheden. Door zijn bestaan op zich en zijn specifieke kenmerken – het gevolg
van de keuzes van haar bedenkers, uitvoerders en verwerkers – is het een bron van informatie
over contemporain nationaal bewustzijn dat mede door volkstellingen gevormd blijkt. Aan de
andere kant wordt de census ook beïnvloedt door ontluikend nationalisme.
De Oostenrijkse census inclusief de taalkwestie werd viermaal gehouden tussen 1880
en 1910. De categorieën waar naar werd gevraagd veranderden in die periode licht, waarbij
over het algemeen steeds nieuwe categorieën werden ingevoerd. Soms werden definities
aangepast om bijvoorbeeld het onderscheid te verduidelijken tussen huishoudens en
wooneenheden (die niet altijd overeenkwamen). Ook administratieve praktijken veranderden
soms, onder andere door de invoering van telmachines en het bestaan van twee verschillende
manieren van censusnemen.34
Volkstellingen werden door overheden gehouden om bevolkingsinformatie te
verzamelen. Vóór de systematische varianten die sinds eind 18e eeuw werden ontwikkeld
vonden deze onregelmatig plaats, initieel met als doel de belastinginname efficiënter te maken
door de bevolking in kaart te brengen en anderzijds, zeker wanneer massale dienstplichtlegers
gewoner werden, om toekomstige nieuwe rekruten voor het leger te overzien. Niet voor niets
werd de census in latere tijden vaak nog de conscriptie genoemd, omdat deze doelen bleven
voortbestaan. Zo moesten ouders/verzorgers met zonen van een bepaalde leeftijd uittreksels
met informatie over hen (gratis verkrijgbaar) klaar hebben 35
Tegenover ontwikkelende nationalismen van verschillende volkeren in het enorme rijk
en toenemende bureaucratisering van de Rijksadministratie bleef de census niet hetzelfde,
maar was hij beïnvloed door historische ontwikkelingen. Hoewel onduidelijk is welk proces
historisch precedent heeft toont historisch bronnenmateriaal aan dat bureaucratisering (hier
gerepresenteerd door de volkstelling) en nationalisme elkaar versterkten en veranderden.
Veranderingen en uitbreidingen van de census maken kwesties die contemporain belangrijk
geacht werden inzichtelijk en zijn onlosmakelijk verbonden met staatsmodernisering. Zo kan
worden herleid dat de taal- en nationaliteitenkwestie voor Oostenrijk in de jaren 1869-1880
dusdanig urgent werd dat een categorie hierover niet langer in volkstellingen kon ontbreken.36
Het is dus tekenend dat Oostenrijk de taalkwestie in de eerste census na de Ausgleich,
gehouden in 1869 op basis van de staatwet van 29 maart van hetzelfde jaar negeerde in de tijd
dat het taal- en nationaliteitsdebat in Bohemen intensiveerde met de opkomst van de jonge
Tsjechen in de Národní strana37. Pas in 1880 werd een rubriek waarin werd geïnformeerd
naar de taal van de ondervraagde opgenomen, die daarna ook in alle volgende volkstellingen
behouden bleef.38
Teibenbacher, Kramer & Göderle, 4, 8-9; Anon, Co o spisie ludności każdy wiedzieć powinien? (1910).
Zie o.a. Teibenbacher, Kramer & Göderle, 1-3; Kamusella, 41.
36
David Coleman, ‘The Twilight of the Census’, Population and Development Review 38 (2012), 334-335.
37
Zie begrippenlijst in de bijlagen.
38
Kamusella, 61, 209.
34

35
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Deze taal waar naar geïnformeerd werd was overigens niet gedefinieerd als
‘moedertaal’
(Muttersprache/język
macierzyński)
maar
als
‘omgangstaal’
(Umgangssprache/język towarzyski). ‘Moedertaal’ is de van huis uit is meegekregen taal,
terwijl ‘omgangstaal’ de taal is die in normale omgang wordt gesproken.39 Het subtiele
verschil tussen de twee termen gaf volgens Kamusella ruimte tot ontwikkeling in
taalvoorkeur. Immers, de ouderlijke taal blijft door de tijd heen statisch, behoudens
mogelijkheden als gemengde huwelijken. Ook macroschaalverhoudingen tussen sprekers van
verschillende talen zullen, afgezien van vruchtbaarheid en immigratie, redelijk stabiel blijven
omdat taal afhankelijk is van afkomst. Zo is een gelijkstelling van ‘taal’ en ‘nationaliteit’
dichtbij. In de praktijk kwam dit denken ook op grote schaal voor wat betreft de omgangstaal.
Het begrip omgangstaal geeft desondanks principiële ruimte aan taalontwikkeling
omdat men kan besluiten een andere taal te spreken dan de ouders. Dit gebeurde regelmatig,
bijvoorbeeld doordat kinderen uit Slavischsprekende gezinnen Duitstalig onderwijs volgden
en werden gesocialiseerd als Duitsers. Na de verspreiding van nationalisme werd het (hoger)
onderwijs in Teschen Silezië lange tijd gedomineerd door Duitstalig of in het voor
Slavischsprekende Sileziërs beste geval tweetalig onderwijs. Pas in de laatste decennia voor
1914 kwam Slavischtalig onderwijs goed op gang. Toekomstige nationale/linguïstische
identiteiten van gemeenten werden vaak in de tweede helft van de 19e eeuw bepaald door de
oprichting van Tsjechische of Poolse scholen.40 Wanneer taal wordt vereenzelvigd met
nationale identiteit is de term ‘omgangstaal’ voor groepen die niet aan de macht zijn des te
problematischer is omdat ze, bijvoorbeeld door sociale mobiliteit, mensen verliezen aan de
dominante groep.

Inhoud en categorieën van de volkstelling
Alle volkstellingen in deze periode zijn uiteindelijk goed vergelijkbaar in basisopzet
en uitvoering. Wij zullen de laatst gehouden volkstelling van Cisleithanië in 1910 bestuderen
voor een beter idee over de precieze inhoud. De uitkomsten hiervan werden naderhand
gepubliceerd in verschillende vormen, vaak als overzichten van gemeenten of districten. Er
kwam in 1912 (meer dan een jaar na de volkstelling) ook een overzicht van de gehele
provincie Silezië, samengesteld door het provinciale statistische bureau (Landesstatistisches
Amt) in Troppau. Het verslag werd opgedeeld in twee hoofddelen: een grote sectie met de
uitslagen van alle categorieën van de volkstelling per ruimtelijke eenheid (gemeenten en
deelgemeenten, wijken, buurtschappen e.d.) en een kortere sectie met de bevolkingsverdeling
op basis van confessie.
Deel één bestaat uit 35 verschillende categorieën met informatie over de verschillende
eenheden. Categorieën 1-7 en 35 hebben betrekking op niet-menselijke zaken: geografie,
oppervlakte, woningaantal etc. terwijl categorieën 33 en 34 de aanwezigheid vastleggen van
‘moderne’ infrastructuur zoals postkantoren, telegraafservices en treinstations. De overige
categorieën 8-32 zijn gevuld met bevolkingsgerelateerde data en deze 25 vormen de kern van
de census. Van deze categorieën is de eerste een som van het totale inwoneraantal en twee
hebben betrekking op sekse (man/vrouw). De meest gedetailleerde categorieën zijn 11-18
over inwonerrecht en 19-23, 31-32 met betrekking tot religie. Ten slotte gaan categorieën 2327 over taal en 28-30 over opleidingsniveau.
39
40

Teibenbacher, Kramer & Göderle, 10-11.
Kamusella, 91, 106, 218.
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Religieus gezien werden vier hoofdgroepen geïdentificeerd met één restgroep voor alle
anderen, o.a. niet-gelovigen, orthodoxen en moslims. Van de vier hoofdgroepen waren de
rooms-katholieken over het algemeen de dominante groep, met daarachter de lutheranen,
joden en ten slotte de gereformeerden (een zeer kleine groep). Opleidingsniveau werd
opgenomen als geletterdheid met drie mogelijke opties: ongeletterdheid, leesvaardig of leesen schrijfvaardig maar werd niet beproefd.41
Inwonerrecht (Heimatsrecht) was een zeer belangrijke categorie omdat daar
bijvoorbeeld het stemrecht voor regionale verkiezingen en de inclusie van de omgangstaal in
volkstellingen van afhing.42 Als gevolg daarvan is uiterst nauwgezet bijgehouden hoeveel
inwoners van een plaats daar waren ingeschreven, hoeveel in een andere gemeente in
hetzelfde district, een ander district in Silezië, een ander Land in Cisleithanië, een gebied
binnen Oostenrijk-Hongarije buiten Cisleithanië of zelfs in een andere staat (in Bielitz
bijvoorbeeld vier personen uit zojuist geannexeerd Bosnië en Herzegovina).
Met betrekking tot de taalkwestie was het inwonerrecht ook belangrijk. De enigen die
in de census van een bepaalde regio werden meegeteld waren degenen met inwonerrecht in
diezelfde provincie. Sommige (kort)verblijvende migranten werden dus niet opgenomen in de
telling, terwijl afwezigen die wel inwonerrecht in Silezië hadden bij absentie door
gemachtigden (een huisbaas of familielid) opgenomen konden worden. Die bevolking was
volgens de officiële terminologie in de Reichsrat43 politiek gerepresenteerd. De bevolking van
Cisleithanië was echter redelijk vrij om van woonplaats te verhuizen, waardoor zeker in grote
aantrekkingsgebieden de permanente bevolking niet overeenkwam met de ‘inheemse’.44
Voor de bevolking van Oostenrijks Silezië, dus ook voor Teschen Silezië, waren er
drie opties voor het opgeven van taal: Duits, Pools of Tsjechisch (weergegeven als
Boheems/Moravisch/Slowaaks). Er bestond ook nog een numeriek meestal insignificante
restcategorie: Bielitz, een van de plekken met het hoogst aantal ‘andere talen’ bevatte volgens
de census maar 122 anderstaligen, in vergelijking met 15.144 Duitstaligen, 2568 Poolstaligen
en 136 mensen die Boheems/Moravisch/Slowaaks opgaven.45
De erkenning van praktisch slechts drie verschillende ‘inheemse’ talen zorgde ervoor
dat significante delen van de Silezische bevolking niet met hun eigenlijke omgangstaal
werden opgenomen. De redelijk omvangrijke Joodse gemeenschap van Teschen Silezië sprak
over het algemeen in sociale kring geen Duits, noch Pools of Tsjechisch: vergelijkbaar met
het grootste deel van de gemeenschap van Centraal- en Oost-Europa was de omgangstaal
Jiddisch. De Joodse bevolking van Teschen Silezië, waar het chassidisme46 domineerde, was
bovendien zwak geïntegreerd en leidde grotendeels haar eigen leven.47 Aangezien iedereen
werd gedwongen een taal op te geven – geen of verkeerde informatie opgeven bij de
volkstelling kon worden bestraft met boetes van 2 tot 40 kronen of zelfs enkele dagen in de
gevangenis – werd dan maar een andere taal ingevuld. In de meeste gevallen (80,7%) was dat
het meest op het Jiddisch lijkende Duits en slechts voor 8,6% Pools en 2,2% Tsjechisch
41

De ondervraagde hoefde vaak alleen maar de vraag te beantwoorden zonder een test te ondergaan om de
opgegeven lees- en schrijfvaardigheid daadwerkelijk te verifiëren.
42
Zie bijv. Ludwig Patryn, Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien (1912), 9.
Alleen van de in de Reichsrat gerepresenteerde bevolking werd de omgangstaal opgenomen. Voor religie werd
bijvoorbeeld zowel de ‘einheimische’ als de ‘fremde’ bevolking opgenomen.
43
Zie begrippenlijst in de bijlagen.
44
Teibenbacher, Kramer & Göderle, 6-7.
45
Patryn, 9.
46
Zie begrippenlijst in de bijlagen.
47
Kamusella, 136-137, 215.
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waardoor het aantal Duitssprekers werd opgeblazen, iets waar niet-Duitse nationale activisten
van gruwelden.48

Het afnemen van de volkstelling
De volkstelling werd telkens afgenomen in jaren die eindigden op een nul, al begon
die pas op 31 december en liep vervolgens door in het nieuwe jaar. De meeste activiteiten
voor de census van 1910 vonden dus pas in 1911 plaats, maar het was de situatie op 31
december die als uitgangspunt werd genomen. Het is mogelijk dat er voor deze tijd werd
gekozen (alle Europese landen hielden op verschillende momenten volkstellingen) omdat
rond kerst en nieuwjaar de grootste kans bestond mensen thuis te treffen. In de week
voorafgaand aan de volkstelling werden de zogenaamde censuscommissarissen geïnstrueerd
over het afnemen. Dezen werden in theorie benoemd door de gemeenten, maar in de praktijk
gekozen in samenspraak met de Landesämter (de districtsbesturen die gedeeltelijk ook hun
wettelijke rechten en plichten bepaalden), al bleven de gemeenten verantwoordelijk voor hun
gedrag.49
Voor deze volkstelling konden censuscommissarissen van het district Bielitz tussen 21
en 30 december in Bielitz en twee andere plaatsen, Skotschau en Schwarzwasser50,
informatiebijeenkomsten bijwonen om de soms nog onervaren ambtenaren te trainen. Per
locatie werden twee bijeenkomsten gehouden: eerst een meer algemeen-theoretische
vergadering en later een met een wat praktischere inslag, bijvoorbeeld over hun rechten om
door gezinshoofden opgegeven informatie te staven aan de beschikbare officiële documenten.
De toekomstige censuscommissarissen waren niet verplicht deze bijeenkomsten bij te wonen
al werd hun aanwezigheid wel verwacht.51
Tien jaar eerder werd in het buurdistrict Teschen vlak voor de census een oproep
gedaan aan de grotere gemeenten om snel meer censuscommissarissen in te huren of om
commissarissen uit te wisselen met buurgemeenten opdat iedereen goed geïnstrueerd zou zijn
voor het censusnemen. Daarnaast werd benadrukt dat zij bekend moesten zijn met de
relevante wetgeving en verordeningen van het ministerie van binnenlandse zaken (de
hoofdorganisator van de volkstellingen).52 Het is derhalve onduidelijk in welke mate deze
censuscommissarissen voorbereid waren op hun taken omdat los van mogelijke vragen over
hun onpartijdigheid onzeker is wat ze wisten over hun taken. Ze moesten goed opgeleid en
bekend met de volkstaal zijn, de regels rondom de census kennen en boven alles in de
nationaliteitenkwestie ‘onpartijdig’ zijn, maar ze werden niet écht gecontroleerd.53

48

Straffen voor het niet of slecht invullen/opgeven van de census zijn o.a. te vinden in contemporaine
informatiebrochures, bijvoorbeeld: D.M.O., Co wiedzieć należy o spisie ludności na śląsku? (1910) en werden
overal gebruikt als waarschuwing voor de censusinvullers: Anon, Die Gewalttätigkeiten bei der Volkszählung
(ca. 1910) . Kazimierz Piątkowski publiceerde een kritiek van de Silezische censusuitslagen in: Kazimierz
Piątkowski, Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskim (1918), 117, waarin hij tracht te beargumenteren
dat Polen in de census jarenlang werden ingeschreven als Duitsers of Tsjechen. Hij schatte het percentage Joden
in Teschen Silezië in 1910 op 2,5% van 2,2% in 1880. Kamusella schat dit op 1,8% (Kamusella, 215).
49
D.M.O., Co wiedzieć należy o spisie ludności na śląsku?
50
Voor beide namen: Zie begrippenlijst in de bijlagen.
51
Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Bielitz und des k. k. Bezirkschulrathes für den Landbezirk
Bielitz (1910, Nr. 11).
52
Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen (1900, Nr. 11).
53
D.M.O., Co wiedzieć należy o spisie ludności na śląsku?
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Na alle voorbereidingen werd de volkstelling vanaf 31 december daadwerkelijk
uitgevoerd, maar dit gebeurde in deze periode op twee verschillende manieren, hands-off en
hands-on. De eerste manier gebeurde zonder directe bijdrage van commissarissen. Er werden
censusformulieren verzorgd voor elk huis, waarbij huiseigenaren feitelijk de
censuscommissaris waren. Zij zorgden ervoor dat iedere huurder of zijn/haar gevolmachtigde
uiterlijk 30 december een opgaveblad (Karta Oznajmienia54) kreeg. In het geval van meerdere
bewoners van één wooneenheid lag de verantwoording voor het invullen ervan bij het hoofd
ten behoeve van zijn medebewoners, vaak zijn vrouw en kinderen, die zelfs bij absentie
verantwoordelijk was voor de opgave door zijn gevolmachtigde (huiseigenaren konden in
bepaalde gevallen ook opgavebladen voor hun huurders invullen, in dat geval waren zij wél
verantwoordelijk). Gezinshoofden bepaalden dus ook de omgangstaal van hun gezinsleden.
Op basis van de situatie op 31 december konden tot en met 3 januari de opgavebladen
ingevuld worden naar schriftelijke of mondelinge getuigenissen. Op die dag moesten de
bladen door huiseigenaren worden opgehaald en eventueel in samenspraak met de huurders
aangepast, alvorens zij de op huisnummer gesorteerde bladen in een speciale map op 5 januari
aan de gemeente aanboden. Huurders noch huiseigenaren mochten op enige manier druk
uitoefenen op de geïnterviewden of opgaves falsifiëren, maar of dit gebeurde kon niet direct
worden gecontroleerd omdat alles uiteindelijk op de discretie van de huiseigenaar gebeurde.
Ondervraagden hadden het recht om de ingevulde opgavebladen te controleren en eventueel te
klagen bij de gemeente of het Landesamt.55
De tweede manier van censusnemen, de voornaamste reden waarom
censuscommissarissen werden ingezet, vond plaats in alle gemeenten van Silezië die niet
onder categorie één vielen, oftewel de meer landelijke gebieden. Ten eerste waren er in kleine
dorpen of stadjes minder appartementen met meerdere gezinnen waar een aantal formulieren
afgeleverd zou kunnen worden. Bovendien was het logistiek lastiger om een census op die
manier te organiseren in de moeilijk bereikbare dorpen hoog in de Silezische Beskiden. De
belangrijkste reden was wellicht dat grote delen van de landelijke bevolking niet in staat
werden geacht geletterd genoeg te zijn om censusvellen autonoom correct in te vullen met als
gevolg talloos onjuist of onbruikbaar materiaal. Hierom gingen censuscommissarissen huis na
huis af en vroegen aldaar gezinshoofden naar de omgangstaal van hun gezinnen, al gebeurde
het soms ook dat commissarissen mensen uitnodigden op centrale plekken zoals de
dorpsschool om aldaar alles in te vullen.56
Nadat de censusbladen bij de gemeenten terechtkwamen volgden er uitgebreide
bureaucratische processen die de juistheid van de volkstelling moesten garanderen. Voor 1
februari moesten gemeenten al hun opgavebladen en censusvellen op orde en alle klachten
afgehandeld hebben en was alles naar het Landesamt opgestuurd. Vervolgens moest voor 19
maart een overzicht (przegląd57) per gemeente opgestuurd worden naar het Landesamt, dat
alles weer controleerde en eventuele klachten oploste (indien gevraagd moest toegang
verleend worden aan individuen om censusboeken te bekijken en eventueel te corrigeren).
Districten konden indien nodig de census zelfs opnieuw laten afnemen op overheidskosten.
Tegelijkertijd (februari-april) maakten gemeenten ook kopieën van de censusvellen ter
administratie. In april en mei verwerkten de Landesämter hun informatie tot overzichten van
54

Zie begrippenlijst in de bijlagen.
D.M.O., Co wiedzieć należy o spisie ludności na śląsku?
56
O.a. in Anon, Co o spisie ludności każdy wiedzieć powinien?; D.M.O., Co wiedzieć należy o spisie ludności na
śląsku?
57
Zie begrippenlijst in de bijlagen.
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het gehele district die werden opgestuurd naar de Landsregering in Troppau. Die controleerde
ze dan en kon om schriftelijke verheldering vragen of zelfs ambtenaren naar de plaats in
kwestie sturen, alvorens zij hun bevindingen in juni opstuurden naar de Centrale Statistische
Commissie in Wenen. De censusresultaten werden dus op verschillende niveaus gecontroleerd
en steeds waren er ook mogelijkheden voor personen om te klagen en de opgaven te laten
reviseren.58

De overheid: verschillende actoren en doelen
Uiteindelijk is het niet gemakkelijk om de ideeën en het gedrag van de overheid
rondom de volkstelling te duiden. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van twee verschillende
problemen. Ten eerste is het duidelijk dat de verschillende bestuurlijke lagen die
verantwoordelijk waren voor de volkstelling (het ministerie van binnenlandse zaken in
Wenen; de Silezische overheid in Troppau; het Landesamt in Teschen; de gemeente) en de
mensen die de volkstelling uitvoerden niet gelijkgesteld kunnen worden. In steden lag de
uitvoeringsverantwoordelijkheid vooral bij huiseigenaren, maar ook censuscommissarissen
die daarbuiten werkten kunnen niet zomaar als neutraal worden beschouwd. Daarvoor
kwamen er te veel vragen en klachten binnen over hun kunde en vermeende partijdigheid.
Het gedrag van censusnemers in de praktijk tegenover de officiële doelen van de
overheid doet vraagtekens opdoemen over mogelijke latente doelen die de overheid naast de
officiële doelen onderhield. Officieel was het een objectieve dataverzameling voor het
verbeteren van het land door de opgedane kennis (‘meten is weten’). Fouten moesten direct
worden gerectificeerd. Nationale boycots of intimidaties werden bestraft.59 Tegelijkertijd
bleef de census met inclusie van de taalkwestie tot 1910 gehouden worden terwijl de
nationaliteitenstrijd er steeds duidelijker mee verbonden raakte. De nationale ambities van
Polen en Tsjechen werden bepaald niet aangemoedigd en bij elke mogelijkheid trachtte men
de legitimiteit ervan te verminderen.
Kwam het de overheid niet verrassend goed uit om Jiddisch niet op te nemen in de
volkstelling en zo de Joodse gemeenschap de ‘dichtstbijzijnde’ taal te laten kiezen, namelijk
Duits? Waarom werd er na inclusie van de taalkwestie in de census gekozen voor de
controversiële term ‘omgangstaal’ terwijl door haar sociale mobiliteit en prestige velen meer
geneigd zouden zijn om Duits te kiezen dan wanneer er naar de moedertaal gevraagd werd,
ook al werden beide termen officieel hetzelfde geïnterpreteerd? Dit waren enkele vragen die
Poolse nationalisten, het onderwerp van het volgende hoofdstuk, zichzelf stelden.

Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen (1900, Nr. 13); D.M.O., Co wiedzieć należy o spisie
ludności na śląsku?
59
Anon, Die Beschwerden gegen die Volkszählung (1911).

58

13

Het Poolse nationalisme: vorming van Polen in een grensland
Oorsprong en karakter van het Poolse nationalisme
Voor een regio die tussen 1880 en 1910 een absolute meerderheid van Poolstaligen
zou bevatten lijkt het evident dat er een aanzienlijke interesse van Poolse nationalisten
bestond om die te winnen voor een toekomstige Poolse staat.60 Teschen Silezië werd door
velen al lange tijd beschouwd als een etnisch ‘Pools’ gebied, in ieder geval wat betreft de
inheemse bevolking met haar oorsprong in onduidelijk gedefinieerde, haast mythische WestSlavische groepen zoals de Gołężycy, Wiślanie en de Biali Chorwaci.61
In de praktijk raakten Poolse nationalisten pas eind 19e eeuw geïnteresseerd in wat
men ging beschouwen als Poolssprekende minderheden in het westen zoals Mazuriërs en
Sileziërs. Nog rond 1850 sprak Franciszek Duchiński over West- en Oost-Polen, maar met
Oost-Polen bedoelde hij het huidige Wit-Rusland en Oekraïne, en met West-Polen het gebied
rond Warschau. Niettegenstaande fantasievolle voorstellingen over een Polen ‘als in de tijd
van Bolesław de Dappere, van de Oder tot de Dnjepr’ inclusief Silezië en Bohemen-Moravië
lag de Poolse politieke en geografische verbeelding in het oosten, naar de voormalig PoolsLitouwse gebieden die vaak als Kresy62 aangeduid werden.63
Deze meer diffuse, romantische fase van Pools nationalisme onderhield verschillende
schijnbaar tegengestelde ideeën over de Poolse natie die regelmatig ook niet-Poolssprekers en
niet-rooms-katholieken omvatte. Men beschreef de Poolse natie vaak nog in termen van het
oude gemenebest als natie van kiesgerechtigden, namelijk de szlachta64 (adel). Met de
moderne toevoeging van het gewone volk tot de natie kon dit niet-etnische elitenatie-idee zo
worden toegepast de Oekraïense lijfeigene, al bleef het meestal bij vage utopische ideeën.65
Na de mislukte januariopstand vond in 1864 wellicht de belangrijkste omwenteling
plaats in het Poolse nationalisme. Na het vernederen van de adel en de afschaffing van de
lijfeigenheid begonnen Poolse nationalisten een nieuwe ontwikkeling: weg van de
opstandcultuur en de elitenatie en de omarming van cultureel/organisch werk in een strakker
gedefinieerde volksnatie. De meest invloedrijke politieke stroming (later partij) van het
nieuwe Poolse nationalisme, de rechts-nationalistische Narodowa Demokracja66 (Nationale
Democratie) en haar stichter-ideoloog Roman Dmowski waren grote voorstanders van kleinPools nationalisme.67
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Nieuwe definities van de Poolse natie – niet voor de bewoners van het oude
gemenebest maar voor alle Poolssprekers – omarmden nu ook de bevolking van Teschen
Silezië. Dit gebeurde vaak met aangepaste oude idiomen. De term Kresy werd nu als Kresy
Zachodnie (Westelijke Grenslanden) toegepast op gebieden als Silezië, voordien was dat
ondenkbaar. De geschiedenis van de Piasten, eeuwenlang ondergesneeuwd onder de PoolsLitouwse, werd vanwege de relevantie met Silezië weer opgerakeld teneinde haar aloude
Poolse karakter te bewijzen. Een pamflet uit de regio Ostrau-Karwin68 (met veel Galicische
immigranten) voor de volkstelling van 1910 stelde zonder schroom: ‘We leven niet zomaar
gelukkig tussen de Tsjechen [in hún land], want we leven in het land van de Piasten en
hebben door Bolesław I de Dappere net zoveel recht op Praag als zij op Silezië.’69 Bolesław
regeerde één jaar als hertog van Bohemen.

Pools nationalisme in Silezië tussen katholieken en protestanten
Pools nationalisme in Silezië begon vanuit begin 19e-eeuwse culturele
genootschappen, zoals leescirkels, na 1846 sterk op te komen. Met de Oostenrijkse annexatie
van Krakau was een hoofdcentrum van Poolse nationalisten voor Teschen Silezië nu enorm
dichtbij. Initieel was dit vooral iets dat buiten het ‘mainstream’ Poolse nationalisme regionaal
opbloeide in oppositie tegenover beter georganiseerde Tsjechische nationalisten die de
historische Boheemse gebieden administratief wilden verenigen. In deze roerige tijd van het
revolutiejaar 1848 ontstond onder leiding van twee protestanten, Paweł Stalmach en Andrzej
Cieńciała, de eerste Pools-nationalistische regionale krant Tygodnik Cieszyński (Weekblad
van Teschen) die alweer in 1851 verboden werd.70
Protestantisme was al lange tijd populair onder de Slavische bevolking van Teschen
Silezië. Teschen onderhield vroeger intensief contact met Poolssprekende protestanten in
Neder-Silezië van wie religieus drukwerk werd verkregen, hetgeen het Standaardpools
verspreidde onder de protestantse bevolking. Dit is een belangrijke verklaring voor de
curieuze populariteit van Pools nationalisme dat initieel onder hen voorkwam, samen met de
toenemende invloed van extraregionaal Pools nationalisme door activisten als dominee
Leopold Otto (van Duitse komaf) die zich in 1864 in Teschen vestigde en Pools nationalisme
expliciet verbond met protestantisme.71
Otto’s maandblad Zwiastun Ewangeliczny (Evangelische Verkondiger) noemde
Teschen Silezië in 1881 een verloren en vergeten land, recentelijk weer herontdekt door
Polen: ‘Er is veel te doen in ons land, en veel plekken die we zijn vergeten, en het is niet goed
om binnen onze eigen muren te blijven en te vergeten wat er zich daarbuiten afspeelt. […]
Men is er pas recentelijk aan herinnerd dat er in het Oostenrijkse gedeelte van Polen een
landje bestaat, al vele eeuwen bevolkt door Polen van katholieke en protestantse confessie.
We zijn onze broeders en hun hulporganisaties die leven aan de oorsprong van de Wisła-rivier
vergeten!’72
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Wat betreft het katholicisme valt op dat Pools nationalisme afwezig was in gebieden
die niet onder het bisdom Breslau vielen, zoals Troppau Silezië. Initieel was katholicisme in
Teschen Silezië echter evenmin een bron van Pools nationalisme. Veel katholieke gemeenten
aldaar hielden langdurig vast aan een premoderne, universalistische wereldvisie die
nationalisme uitsloot.73 Meer Pools-nationaal geëngageerde katholieken (die steeds numeriek
sterker werden) konden dit ultramontanisme niet waarderen. Eerst was er daarom vooral
samenwerking met de protestanten en hun organisaties, die uiteindelijk echter uit elkaar viel.74

Een etnisch Poolse provincie?
De Poolse visie op Teschens regionale identiteit(en) was behoorlijk vereenvoudigd. Er
werden, net als in de census, drie nationale groepen erkend: Duitsers, Tsjechen en Polen. Het
bestaan van verschillende etnografische groepen werd omarmd maar wel geïncorporeerd
binnen de Poolse gemeenschap bestaande uit ‘Górale, Wallachen en Lachiërs’75, al was de
gemaakte associatie met Polen soms zwak.76 Verschillen tussen Duitsers en anderen waren
duidelijker dan tussen Polen en Tsjechen omdat hun talen nauw verwant waren. Hoewel veel
Sileziërs minstens een basiskennis van het Duits als belangrijkste administratieve en lange tijd
ook educatieve taal hadden, werd ‘Duits-zijn’ vooral geassocieerd met Duits als moedertaal,
met vooraanstaande economisch-maatschappelijke posities en deels met protestantisme, een
minder sterke associatie dan in het algemene Poolse nationalisme en slechts van toepassing op
delen van de Duitse bevolking.77
Het verschil tussen Polen en Tsjechen was minder eenvoudig te duiden. Poolse
nationalisten wilden vaak ‘bewijzen’ dat Teschens inheemse bevolking Pools sprak,
bijvoorbeeld door hun correcte uitspraak van Poolse diftongen (rz, cz, sz, etc.). Daarbij werd
vergeten dat het anders uitspreken hiervan (Mazurzenie) rond Krakau bijvoorbeeld wél
gebeurde. Het Slavisch dat in Teschen werd gesproken was niet zozeer Pools, maar een
linguïstische overgangszone tussen Pools en Tsjechisch waar geen eenduidige grens viel aan
te wijzen. In de volkstelling werd dit echter niet opgenomen.
Desalniettemin was een noord-zuid isoglosse78 (overeenkomend met de oude
oostgrens van het Standesherrschaft Friedek79) in het westelijk Teschen Silezië een redelijk
accurate grens tussen een meer Poolse regio (oostwaarts) en een meer Tsjechische regio
(westwaarts). Ondanks het geloof in de ‘Poolsheid’ van Teschen Silezië moesten de
dominante Tsjechische karakteristieken – uiteraard omdat ‘Tsjechen’ daar onderwijs gaven
aan ‘Polen’ – in het westen worden toegegeven. Jerzy Harwot, die de Teschen Sileziërs
‘ideaal Pools’ vond praten, benoemde deze grens wel degelijk correct: ‘van Morawska
73
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Ostrawa, langs Szonów, Waclawowice. Bruzowice, Wojkowice, Dobracice en Ligota tot aan
Morawka’.80 Piątkowski noemde een vergelijkbare grens tussen ‘Pools’ Silezië en
‘Tsjechisch’ Moravië met de Ostrawica-rivier als grens.81

Een problematisch machtsspel
Als het (in numerieke zin) dominante Poolssprekende karakter van Teschen Silezië
voor velen – in de eerste plaats voor Poolse nationalisten zelf – evident was, dan was het
vertrouwen in de toekomst bij diezelfde Poolse nationalisten veel geringer. Het eerder
genoemde sturen van kinderen uit Poolstalige gezinnen naar Duitse of Tsjechische scholen
werd gezien als een grote bedreiging. Men stortte zich hiermee in ‘buitenlandse slavernij’.82
Deze angst, geworteld in een diep wantrouwen ten opzichte van Duitsers, in mindere mate
Tsjechen en de overheid, was voor een belangrijk deel ook gebaseerd op volkstellingen. De
positie als bevolkingsgroep met een numeriek absolute meerderheid betekende in feite dat er
alleen maar verloren kon worden.
De census werd een machtsspel: de sterkste nationale beweging zou de grootste
numerieke ‘winst’ kunnen halen en vervolgens een betere onderhandelingspositie hebben
tegenover andere groepen wat betreft politieke representatie, onderwijs, en materiële
welstand. De inzet was de omgangstaal.83 De term omgangstaal was potentieel schadelijk
voor Polen, omdat mensen niet per se gebonden waren aan het opgeven van hun moedertaal,
al was dat wel de officiële lezing. Algemeen gesproken socialiseerden Poolssprekers immers
eerder als Duitsers of Tsjechen dan andersom. Duitsers werden er uitdrukkelijk van verdacht
Poolse zielen proberen te winnen, ideeën versterkt door verhalen zoals uit Freistadt.84 Daar
was volgens bepaalde Duitse censusnemers het enige criterium voor de opname als Duitser
het kunnen uitspreken van ‘Guten Morgen’.85 In Teschen Silezië kon natuurlijk bijna de
gehele bevolking dit doen.
Op 30 december 1910 werd er in Dziennik Cieszyński (Dagblad van Cieszyn), een
Pools-nationalistische krant, een incident naverteld over de bijeenkomst van
censuscommissarissen in Bielitz die al eerder inhoudelijk besproken werd. Een Duitse
schoolleraar vroeg of zijn leerlingen uit Poolstalige gezinnen als Duitstalig opgeschreven
moesten worden, omdat ze op school in de omgang Duits praatten. Het antwoord daarop was
dat de kinderen vanwege hun huiselijke omgeving als Poolstalig moesten worden opgenomen
en de taal die op school werd gesproken slechts een Verkehrssprache was.86
Vanwege de dominante economisch-maatschappelijke positie van Duitsers en in
mindere mate Tsjechen die uit de census bleek, waren grote delen van het Poolse denken over
deze groepen omlijst met een sterk klassenperspectief. Dit was meestal ook het belangrijkste
argument om onverschilligheid ten opzichte van de nationale kwestie of de nationalisatie
80
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binnen andere, verkeerde groepen te verklaren.87 Duitsers en Tsjechen verdreven de Polen uit
hun steden, dwongen ze in hun fabrieken te werken en als al hun hoop was verdwenen,
kwamen de censuscommissarissen langs om hen een andere nationaliteit op te dringen. Er was
zowel een slavernij van de ‘geest’ als van het ‘kapitaal’. Argumenten met de stereotiepe
‘bourgeois’ Duitser en hardwerkende Poolse arbeider waren alomtegenwoordig, vooral in de
verstedelijkte mijnbouwgebieden rond Ostrau en Karwin die veel (voornamelijk Poolse)
immigranten uit Galicië trokken die vaak binnen een generatie als niet-Polen nationaliseerden.
Soms werd zelfs beroep gedaan op de bekendheid van Poolse szlachta-families om te
bewijzen dat Pools-zijn niet alleen maar geassocieerd werd met armoede maar met succes.
Het is natuurlijk betwijfelbaar of deze geprivilegieerde prinsen en graven Czartoryski en
Lubomirski een inspirerend voorbeeld voor de massa waren.88
De belangrijkste kracht van de Polen werd vanwege haar economische achterstelling
derhalve gezocht in hun numerieke dominantie (een basis voor macht door politieke
representatie), gekoppeld aan en verklaard door het ‘onbetwistbaar’ Poolse karakter van de
provincie die uit de geschiedenis bleek.89 De Poolstalige gemeenschap zou officieel tussen de
55% en 60% van de totale bevolking bevatten, maar door Poolse nationalisten werd dit vaak
geschat op ongeveer 75% door de aanname dat bijna de gehele aboriginal bevolking van
Teschen Pools was en het principieel afwijzen van socialisatie binnen andere groepen. Het
getal 250.000, dat al Teschens Polen voorstelde, kwam in de jaren vóór 1914 op (interessant
genoeg vergelijkbaar met de officiële verhoudingen gemeten op een totale bevolking van
400.000) en werd nog tijdens het interbellum gebruikt om Tsjechisch Teschen Silezië
(Zaolzie90) te claimen, hoewel dit cijfer betrekking had op héél Teschen Silezië.91 Slogans als
‘hoe meer van ons er zijn, hoe beter het voor jullie is’ spoorden mensen aan om Pools als
omgangstaal op te geven.92

De rijen sluiten
Hoewel dit niet grootschalig gedaan leek te worden adviseerden Poolse activisten hun
publiek vaak om een klacht in te dienen bij onvrede over de omgangstaal waarmee ze in de
censusboeken terechtkwamen: er werden door de overheid op meerdere bestuursniveaus
immers mogelijkheden geboden om bezwaar te maken tegen de census.93 Het districtsbestuur
in Teschen kreeg voor de census van 1910 in totaal 45 van deze verzoeken binnen (wat de
foutieve taal was is helaas onduidelijk). Deze verzoeken werden gedaan met door Poolse
nationalisten verspreidde klachtenformulieren, waardoor geen definitief oordeel mogelijk is
over het totaal aantal klachten, al lijkt het onwaarschijnlijk dat dit boven de enkele honderden
lag. In overeenstemming met de volkstellingsregels deden gezinshoofden deze aanpassingen
Er zaten ook andere aspecten aan de Poolse blik op Duitse nationale expansie. In Dziennik Cieszyński Nr. 298
uit 1910 werd het trio van ‘de Duitse cultuur, het Duitse kapitaal en vaak ook een Duitse vrouw’ genoemd als
oorzaken van de neergang van de Polen. Dit gegenderde aspect is tot nu toe niet goed onderzocht m.b.t. Teschen
Silezië. Rodriguez leverde in 2015 een bijdrage aan dit probleem voor de casus Opper-Silezië in 1919-1921.
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vaak ook in naam van hun vrouw, kinderen of anderen. De slagzin ‘ja i domownicy moi
mówimy tylko po Polsku’ (Ik en mijn huisgenoten spreken enkel Pools) die alle Polen
moesten kennen werd dus daadwerkelijk in het meervoud begrepen.94
Voor Poolse nationalisten was het uiteraard het gunstigst om de officiële ‘pseudomoedertaal-definitie’ van omgangstaal te onderstrepen aangezien dit het merendeel van de
Silezische bevolking tot Polen zou maken. Men adviseerde dan ook om zo duidelijk mogelijk
te zijn tegen de censusnemers. Naast het herhalen van ‘ja i domownicy moi mówimy tylko po
Polsku’ werd ook aangeraden om enkel Pools te praten, de censusnemer aan zijn plichten te
herinneren of eventueel te dreigen met juridische stappen en ten slotte te letten op wat werd
opgeschreven. Men hamerde hier echter niet alleen op omdat Poolstaligen een andere officiële
taal, zoals Duits of Tsjechisch opgeven voor de census.
Velen gaven bij de census niet één van de drie grote, officiële of kleinere mogelijke
talen uit Oostenrijk-Hongarije op (zoals Kroatisch), maar een soort lokaal dialect.
Informatiebrochures en pamfletten van Poolse nationalisten staan vol met aansporingen voor
Polen om zichzelf niet op te geven als spreker van een niet erkend lokaal of regionaal dialect.
Dit bleef echter wel op enorme schaal gebeuren. Vergelijkbaar met hun ideeën over de
etnografie van Teschen Silezië erkenden Poolse nationalisten het opgeven van ‘po Śląsku’ (op
zijn Silezisch), ‘po Cieszyńsku’ (op zijn Teschens), ‘po Wałasku’ (op zijn Wallachisch), ‘po
Jabłonkowsku’ (op zijn Jablonkowisch), ‘tutejszy’ (van hier) of voor Polen het ergste en
meest verkondigde ‘po naszemu/naszymu’ (op ons eigens) niet als de opgave van een
legitieme taal, aangezien de regio Pools was en alle dialecten per definitie dus Pools waren en
als Pools zouden moeten worden opgegeven.95 Uiteraard beriepen zij zich hiermee op
verwerpbare cirkelredeneringen.
Een uitzondering binnen de Poolse nationale beweging op het denken ‘taal =
nationaliteit = Pools’ was bijvoorbeeld de socialistische krant Głos Ludu Śląskiego (Stem van
het Silezische Volk) dat, voordat het harde kritiek leverde op Duitse en Tsjechische
activiteiten in Teschen het treffende inzicht noteerde: ‘in de grensgebieden zijn de taalgrenzen
onduidelijk, met misbruik als gevolg. […] Mensen spreken vaak meerdere talen dus je kunt
hun nationaliteit daarmee niet in alle gevallen beoordelen. […] Soms spreekt men een
vreemde taal beter dan de moedertaal. […] Het denken in afgeschermde nationaliteiten is
echter ook niet zonder problemen: in taal zitten niet alle kenmerken van nationaliteit en die
kan daarvoor ook niet de doorslaggevende factor zijn.’96
De houding tegenover opgevers van de ‘verkeerde’ taal, die vaak door onbegrip vanuit
de censusnemer of op andere wijze niet als Poolstalig werden opgenomen (het zal vaak ook
wél zijn gebeurd in dorpen die verwacht werden Pools te zijn) was niet bijzonder sympathiek.
Als extra argument werd vaak verwezen naar de strafbaarheid van liegen in de census met als
duidelijke boodschap: de taal die jullie spreken is Pools, dus jullie moeten ook Pools
opgeven.97 Voor velen zal het niet opgeven van Pools te maken hebben gehad met
onverschilligheid of – meer ideologisch geformuleerd – onwetendheid over de Poolse
nationale ambities tegenover de sterke lokale en regionale identiteit. Anderen, meer politiek
Anon, Formularze dotyczące odwołań od wyniku spisu ludności i domagające się wpisania w rubrykach spisu
ludności języka polskiego (ca. 1912).
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geëngageerd, zouden waarschijnlijk tot de Silezische beweging gerekend kunnen worden.
Naar Pools-nationalistische maatstaven waren zowel Silezische nationalisten, vaak afvalligen
(renegaci) genoemd, als premoderne anationale dorpelingen simpelweg door onwetendheid
en Duits kapitaal misleide Polen. De enige blaam die de Polen trof was hun eigen zwakke
nationale beweging.98 De censusresultaten misleidden Poolse nationalisten echter zelf in het
idee van een (realistisch gezien betwijfelbare) Poolse meerderheid in Teschen.

Een afgelast plebisciet
Deels door invloed van Poolse lobbyisten voor Teschen Silezië in de jaren voor de
Eerste Wereldoorlog kwam de regio na het conflict, waarin nationaliteitenkwesties initieel
werden overvleugeld door militair-strategische belangen, in 1918 in handen van de
overwinnaars. Tegelijkertijd begonnen nieuw opgerichte Poolse en Tsjechische staten om de
regio te vechten waarbij de Polen, afgeleid door de ontwikkelingen aan het oostfront, er het
slechtst vanaf kwamen. Op 10 november 1919 (een jaar na haar oprichting) maakte Polen op
economische gronden officieel aanspraak op Silezië.99 Het zelfbeschikkingsrecht moest
volgens de principes van Wilson worden toegepast op Opper- en Teschen Silezië waarbij de
bewoners konden kiezen tussen Polen, Duitsland of Tsjechoslowakije. De machten die
Teschen Silezië namens de Volkenbond bezetten kwamen pas na meer dan een jaar overleg
tot de conclusie om een plebisciet te houden dat in 1921 gehouden moest worden, hetgeen in
een ‘feestelijke proclamatie’ op 3 februari 1920 werd meegedeeld.100
De houding van Poolse nationalisten tegenover de regio bleef gepaard gaan met veel
dezelfde concepties en idiomen als vóór 1914, echter nu met Tsjechoslowakije als de grote
tegenstander. Sinds in januari 1919 een voor Polen ongunstige demarcatielijn werd
afgesproken werd er gesproken over de ‘slavernij’ waarin Polen ten westen daarvan woonden.
Tsjechen werden nu voorgesteld als oplichters die voor het plebisciet tienduizenden Polen
onoprecht wilden omkopen met hun superieure economie (oftewel het uitdelen van voedsel).
Dit waren natuurlijk vooral de ‘onwetenden’. Als tegengewicht werden de zogenaamde
Poolse economische, politieke en maatschappelijke verrichtingen positief afgezet tegenover
de Tsjechische.101 Daarbovenop werden de Silezische nationalisten ook nog afgeschilderd als
crypto-Polen in hun ideologie om ze toch bij de ‘juiste’ groep te scharen, werd de Silezische
nationale identiteit verworpen en werden alle dialecten, inclusief po naszemu, als Pools
geclassificeerd.102
Poolse nationalisten, nu voornamelijk van extraregionale komaf omdat Silezië een
nationale prioriteit was geworden, probeerden net als andere groepen in de tijd voorafgaand
aan het plebisciet door regionale acties de bevolking voor zich te winnen. Dit gebeurde vaak
met harde hand, en de gevolgen hiervan voor de bevolking zijn gedetailleerder uitgewerkt in
het volgende hoofdstuk over de Slunzakken. De Poolse nationalisten zagen (na drie
opeenvolgende opstanden) in 1921 met een plebisciet een gedeelte van Opper-Silezië bij het
nieuwe Polen komen. In Teschen ondertussen werd door aanhoudende onrust het
zusterplebisciet uiteindelijk afgelast, en de demarcatielijn langs de Olza-rivier uit 1919 als
Piątkowski, 119-122.
Anon, Niemand will zu Polen gehören (1919/1920).
100
In: Josef Kożdoń (ed.), Das Teschener Plebiscit (1920) [bijlage]. Een vertaling is in de bijlagen van dit werk
te vinden.
101
Anon, Do ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskiem (1919).
102
B.m., Do ludu śląskiego! (1921).
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grens aangewezen. Het gehele interbellum leefden de Polen met een naar hun idee zeer
beperkte overwinning, en werd smachtend gekeken naar het aan Tsjechoslowakije ‘verloren’
Silezië in het westen, Zaolzie.103
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De Silezische beweging: civiel-territoriaal nationalisme tussen de
vroegmoderne wereld en het etnisch nationalisme
Een anationale regio?
Paweł Stalmach, de Poolse nationalist achter onder meer Tygodnik Cieszyński en diens
opvolger Gwiadzka Cieszyńska (Ster van Teschen), richtte in 1856 het culturele genootschap
Kasyno (Casino) op in Teschen. Grote delen van Teschens bevolking, inclusief Duitsers,
Tsjechen en anderen, bezochten de bijeenkomsten.104 Een aantal jaren later richtte hij samen
met Ludwik Klucki de Kasa Oszczędności (Spaarkassa) voor de Poolse gemeenschap op.
Ludwig Kludsky, in niet-Poolse spelling, was geboren en getogen in Tsjechischtalig Moravië,
getrouwd met een Duitse vrouw met wie hij thuis Duits sprak en liet ooit optekenen dat ‘zijn
thuisland tot daar reikte, zover de Slavische taal reikte’. Deze latere burgermeester van
Teschen steunde de publicatie van een krant in een taal (literair Pools) die hij slechts beperkt
sprak.105
De voornamelijk Poolstalige immigranten uit Galicië die eind 19e eeuw naar de
mijnbouwgebieden van Ostrau en Karwin migreerden hadden op hun beurt vaak evenmin een
toereikende kennis van Duits of Tsjechisch. Deze Poolse migranten, die vaak onderaan de
economische ladder stonden omdat de meeste chefs en opzichters in de mijnbouw Duits of
Tsjechisch spraken, nationaliseerden na één enkele generatie massaal als Tsjechen en verloren
hun met armoede en een lager beschavingsniveau geassocieerde Poolse identiteit.106
Het is duidelijk dat de simplistische visie van Poolse nationalisten de complexe
individuele en groepsidentiteiten van Teschen geen recht deed. De regio werd bevolkt door
etnografische groepen met verschillende identiteiten: plattelandsboeren, herders in de bergen,
stadsarbeiders en anderen. Alleen de po naszemu sprekende streekbewoner kende precies de
nuances tussen verschillende benamingen en hun connotaties: ‘Lach’ (schurk) en ‘Wałach’
(barbaarse bergbewoner) en de verschillen met de grote nationaliteiten eromheen. De
toenemende immigratie, invloed van extraregionale nationalismen en de desinteresse van de
overheid (en daardoor ook anderen) in de regionale identificatie als aandachtwaardig voor de
census stimuleerden uiteindelijk een Silezisch nationalisme voor Oostenrijks Silezië.107

Silezisch nationalisme: achtergrond en doelen
Het Silezisch nationalisme verschilde in veel opzichten van het Poolse. Waar het
laatste begon als beweging om het oude Polen-Litouwen te heroprichten en veranderde in een
strikt gedefinieerd etnisch nationalisme gebaseerd op de Poolse taal en het katholicisme
ontstond het Silezisch nationalisme uit een ontwikkelend regionaal bewustzijn, uiteindelijk
veranderend in civiel-territoriaal nationalisme. Zelfbenoemde ‘Oostenrijkse Sileziërs’ die in
1848 de afsplitsing van de regio met Moravië bewerkstelligden zaten destijds ook in het
Frankfurter parlement (net als latere ‘Poolse’ activisten), wat duidt op naast elkaar bestaande
noties over ‘Silezisch’, ‘Duits’ en ‘Oostenrijks’ zijn.108 De latere Silezische nationale
beweging (Slunzakken) van na 1900 was niet meer zozeer ‘Duits’, dat een andere betekenis
104
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had gekregen, omdat die niet op de elite maar op de Slavischsprekers gericht was die de
provincie grotendeels bevolkten. De territoriale identificatie met de provincie Silezië bleef de
belangrijkste pilaar van identificatie, samen met het toebehoren aan keizerlijk Oostenrijk. Pas
aan het eind van de levensloop daarvan vatte het idee post van een mogelijke toekomst
daarbuiten.109
Dit waren breed gedeelde sentimenten, zowel door katholieken als protestanten
uitgedragen. Het katholieke ultramontanisme dat Poolse nationalisten zo irriteerde was
evenzeer een soort legitimisme tegenover de Oostenrijkse staat, uitgedragen door publicaties
als Nowiny do Ludu Wiejskiego (Nieuws voor Plattelandsbewoners) die vaak werden gesteund
door Duitsers. Het protestantse Nowy Czas (Nieuwe Tijd) uitte vergelijkbare sentimenten:
voor de eerste editie van 1911 werd bijvoorbeeld gebeden voor de gezondheid van de
keizer.110 Tijdens de verhitte nationalistische debatten over Silezië rond 1891 was Nowy Czas
opmerkelijk neutraal in haar berichtgeving over de volkstelling. Vooraf werden lezers
geïnformeerd over de praktische voorbereiding, en na de telling werd er enkel bericht over de
totale bevolkingstoename met geen woord over de nationaliteitenkwestie. Zelfs in 1911 was
dit nog het geval: de lezer werd expliciet herinnerd aan het beoogde wetenschappelijke
karakter van de census met de oproep om hem serieus te nemen, maar niet in relatie tot
nationalisme. 111
Inmiddels was de Silezische Volkspartij (Śląska Partia Ludowa/ŚPL) het middelpunt
van de Silezisch-nationale beweging in Teschen geworden, met als hoofd en boegbeeld een
basisschooldirecteur uit Skotschau, Josef Kożdoń. Vergeleken met de Polen was de oprichting
van deze eerste politieke partij voor Sileziërs rond 1908 betrekkelijk laat, maar wel direct
politiek succesvol (een bewijs voor de langdurige ontwikkeling van Silezisch nationaal
sentiment), vooral in het oosten waar Kożdoń vandaan kwam. Bij de eerstvolgende
verkiezingen van 1911 behaalde de partij een meerderheid van stemmen in vele landelijke
gemeenten ten oosten van Teschen, waar de bevolking zich identificeerde met het lokale
Poolse dialect, de Silezische regio en de Oostenrijkse staat met bijbehorende ‘superieure’
Grossdeutsche cultuur. In de demografisch dynamischere regio Ostrau-Karwin was
Tsjechisch of Pools nationalisme veel aantrekkelijker voor de Galicische migrant dan
Silezisch nationalisme.112
Kożdoń en zijn aanhangers noemden zich in deze tijd ‘Poolstalige Sileziërs’. Centraalen Oost-Teschen Silezië, zijn machtsbasis, lag linguïstisch ook veel dichter bij Polen dan
Tsjechië. Een typische Kożdoń-gemeente in dit gebied, Drahomischl (Pools Drogomyśl),
telde destijds 1108 Poolstaligen, terwijl slechts 165 Duits en één Tsjechisch opgaven.113 De
publicaties van de ŚPL waren soms in het Duits, maar meestal werden deze in hetzelfde
Standaardpools van de Poolse nationalisten verspreid. Dit gold ook voor de belangrijkste
periodiek van de partij, de zondagskrant Ślązak (Sileziër), met slechts enkele vaak
folkloristisch getinte bijdragen po naszemu. Destijds waren er nog geen serieus genomen
pogingen geweest om een Silezische taal te creëren, en bovendien beschouwden de Silezische
nationalisten zelf hun taal als (een dialect van) Pools.
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Deze linguïstische identificatie werd niet verbonden aan een loyaliteit jegens het
Poolse volk, haar (gewilde) staat en cultuur. Hun verbinding met de Duitse wereld was juist
zo sterk vanwege doorlopende negatieve stereotypen (versterkt door massa’s arme migranten
uit Galicië) over de Bieda Galicyjska (Galicische armoede) en Polnische Wirtschaft (Poolse
economie) en de Poolse tirannie (verbonden met de szlachta-cultuur). De beweging was
volgens Ślązak een natuurlijke reactie op pogingen uit het ‘oosten’ om de Silezische
bevolking van hun eigen cultuur te ontdoen, alle eigenheid ervan te verwijderen en een
vreemde cultuur uit ‘Galicië, Podolië en de Sarmatische steppen’ op te dringen. Ślązak’s vaste
voettekst was: ‘Ze willen van Sileziërs en Oostenrijkers Groot-Polen (Wszechpolaków)
maken. Sileziërs! Wij verdedigen ons, we geven ons niet over!’ Dit illustreert ook de
verbinding tussen hun regionalisme en de staat: Kożdoń pleitte niet voor een onafhankelijk
Silezië, enkel voor autonomie. Het regionationalisme van de ŚPL wees derhalve taal af als
nationale identificatie ondanks het geloof in het bestaan van een Silezische natie, met in plaats
daarvan het Silezisch territorium en het toebehoren aan Oostenrijk als steunpilaren.114

Geen problemen met volkstellingen?
De census had voor Silezische nationalisten als vertegenwoordigers van een nieterkende nationaliteit problematisch kunnen zijn. Het idee dat taal geen gegarandeerde
identificator was van nationaliteit sloot echter aan bij hoe de overheid de census afnam, met
alleen de registratie van omgangstaal en omzeiling van de nationaliteitenkwestie. In
tegenstelling tot het traditionele Nowy Czas informeerden de Slunzakken hun lezers wel
uitgebreid over de volkstelling inclusief de nationaliteitenkwestie: er bestond de reële vrees
dat Poolse nationalisten Sileziërs zouden beïnvloeden in hun keuze.
In de algemene kennisgeving over de volkstelling van 1910 werd de overheidslijn
aangehouden: men werd opgeroepen om niet te frauderen, over welke categorieën moesten
worden ingevuld en andere praktische informatie. Wat betreft de omgangstaalcategorie, die
speciaal werd uitgelicht, werd het belang van het opgeven van de taal die normale omgang
werd gepraat onderstreept, alsook het feit dat censuscommissarissen de ondervraagden niet
mochten beïnvloeden. Verder werd eraan herinnerd dat de huishoudenleden die (nog) niet
konden praten moesten worden opgegeven met dezelfde taal als hun omgeving. Een verhaal
over Tsjechische censusnemers uit Freistadt die hun Poolse ondervraagden verkeerd opnamen
in de telling, meermaals genoemd door Poolse nationalisten, werd hier aangehaald als
voorbeeld van slechte censuscommissarissen.115
De ŚPL gaf voor de lezers van Ślązak ook gedetailleerd haar visie op de census en de
nationaliteitenkwestie. Interessant genoeg werd hier gezegd dat de Poolse Sileziër (Ślązok,
vgl. Pools Ślązak)116 een onderdeel van het Poolse volk was, maar met de rest behalve taal
weinig gemeen had. Dit illustreert hun ambigue identiteit(en). Ze zagen zichzelf als anders
dan alle andere groepen (vandaar het gebruik van een eigen endoniem). ‘De omgangstaal is
geen uitdrukking van een bepaalde nationaliteit maar van de omgeving waarin de persoon
Ślązak (1911, Nr. 1).
Ślązak (1910, Nr. 52-53).
116
De namen die door Slunzakken en Polen in Silezië aan elkaar en zichzelf werden gegeven waren, zoals dat
met benamingen vaak gebeurt, vaak bedoeld om zichzelf op een voetstuk te zetten en van de ‘ander’ te
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zich bevindt. Het getuigt ook niet van een bepaalde politieke voorkeur […] Silezisch is geen
taal, noch een nationaliteit.’
Volkstellingen gingen dus niet over de moedertaal (hetgeen Silezisch als dialect van
Pools nooit kon zijn) of de nationaliteit maar over de omgangstaal, waarbij de keuze aan de
lezer werd overgelaten, bijvoorbeeld in gevallen van tweetaligheid. Valide
voorbeeldantwoorden die werden gegeven waren ‘mijn omgangstaal is Pools’, ‘mijn
omgangstaal is Duits’ en ‘mijn moedertaal is Pools, maar ik spreek in de omgang meestal
Duits’. Men moest dus niet vrezen Poolse nationalisten te steunen door Pools als omgangstaal
op te geven omdat taal en nationaliteit voor de Sileziër niet vanzelfsprekend congruent waren.
Voor Poolse nationalisten waren dit soort ideeën geheel ongeloofwaardig, maar deze sloten
wel beter aan op de Silezische cultureel-linguïstische realiteit. 117

Een kansloos plebisciet
In de jaren tot de Eerste Wereldoorlog behielden de meeste inwoners van Silezië hun
vroegmoderne meervoudige identiteit (geboorte/woonplaats, religie, regio en staat). Onder de
toenemende invloed van het nationalisme was begin 20e eeuw echter een duidelijk herkenbare
Slunzakkische identiteit ontstaan onder grote delen van de Slavische bevolking. Volgens
Chlebowczyk is een aspect van grenslandnationalisme dat het, ondanks een hogere intensiteit
dan aangrenzende gebieden, slechts een deel van de bevolking raakt.118 Silezisch nationalisme
is te beschouwen als een gevolg van pogingen (met beperkt succes) van de Poolse beweging
om de bevolking te mobiliseren. Het aantal mensen geaffilieerd met de Poolse nationale
beweging lag in die tijd tussen 5.000-10.000, ongetwijfeld een succes.119 Het betekent echter
ook dat 240.000 zelfbenoemde Poolssprekers geen of weinig interesse hadden in de Poolse
nationaliteit en zich waarschijnlijk meer identificeerden met de ŚPL-ideeën. Toen in 1920 het
plebisciet werd aangekondigd was dit voor deze mensen de mogelijkheid om hun breed
gedeelde regionale identiteit te uiten.
Met het verdwijnen van de Oostenrijkse staat waar een belangrijk deel van hun
identificatie van afhing ontwikkelde het Silezisch nationalisme zich uiteindelijk tot een
‘volledig’ nationalisme met als doel de stichting van een eigen staat, hoewel er ook werd
opgeroepen tot aansluiting bij Polen of de vorming van een internationaal condominium.120
De vorming van een onafhankelijk Silezië op basis van een niet-etnisch gedefinieerde
Silezische natie werd door de entente echter gezien als fantasie. Los van het feit dat de nieuwe
natiestaten van Centraal-Oost-Europa in de praktijk verwacht werden gebaseerd te zijn op
etnisch gedefinieerd nationalisme en de vanzelfsprekende geostrategische belangen was er
weinig statistische informatie die het bestaan van een Silezische gemeenschap
ondersteunde.121 In de vooroorlogse census werden noch de Silezische taal, waarvan het
Ślązak (1910, Nr. 52); voor een Pools commentaar op Ślązak, zie bijvoorbeeld Dziennik Cieszyński (1910, Nr.
295): met het idee dat Silezisch geen taal of nationaliteit aanduidde kon een Pool alleen maar instemmen. De
rest, inclusief het geloof in het bestaan van een Silezisch volk zonder eigen taal werd afgedaan als onzin of
hypocrisie. Omdat de kernideeën over de natie van de groepen zo ver uit elkaar lagen, konden sommige
uitspraken van de SVP door Polen zelfs (op ironische wijze) geïnterpreteerd worden als Pro-Pools.
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bestaan door henzelf altijd werd ontkend, noch de Silezische nationaliteit opgenomen. Dit was
in Oostenrijk-Hongarije geen probleem, maar voor een natie met onafhankelijkheidsaspiraties
fataal.
Met hun hoop voor een onafhankelijk Silezië verdwenen en de mogelijkheid voor een
toekomst binnen een Duits land nihil (als verliezers van de oorlog) was de ŚPL genoodzaakt
om te kiezen voor een toekomst binnen Tsjechoslowakije of Polen. Ondanks de hechtere band
met de Poolse taal en cultuur werd gekozen om de toekomst te zoeken in Tsjechoslowakije. In
de naoorlogse jaren probeerden de Slunzakken derhalve ook de eerder behouden linguïstischculturele connotaties met Polen te verminderen. Veel publicaties, tot dan toe meestal in het
Standaardpools, verschenen nu in het Duits om deze associatie te verminderen.
Dit gebeurde deels met aanhoudende negatieve stereotypen van de Polnische
Wirtschaft, kolonisatie uit Galicië en dergelijke die in relatie tot de Tsjechen ontbraken.
Voorbeelden over de Poolse aristocratische ‘tirannie’, hun oncontroleerbare ‘expansiedrift
naar het oosten en het westen’ en het opleggen van de Poolse cultuur aan de Litouwers doen
denken aan traditionele stereotypen over het despotische Oosten. De Silezische Piasten waar
de Polen graag mee dweepten zouden zich bijvoorbeeld daarom van Polen hebben afgekeerd.
Ook werd de vermeende hypocrisie binnen de Poolse nationalisten (tussen etnisch en
historisch-cultureel nationalisme) bekritiseerd en de niet-Poolse geschiedenis en eigen
Silezische kwaliteiten benadrukt: ‘Wij willen geen Polen! Wij blijven op onze geboortegrond
Teschen in Tsjechoslowakije!!!’122
De voornaamste reden voor de afkeer van Polen was toenemende vijandigheid tussen
beide groepen nu de toekomst van Teschen open lag, waarbij Slunzakken de Polen
beschuldigden van gewelddadige politieke agitatie terwijl ze die hoopten te bewaren voor het
aanstaande plebisciet. In de jaren hiervoor infiltreerden talloze politieke agenten uit voormalig
Congres-Polen123 de regio en verstoorden ze de openbare orde op grotere schaal dan enige
andere groep. Overvallen, mishandelingen, uithuisplaatsingen, economische boycots, en zelfs
ontvoeringen, bomaanslagen en moorden vonden plaats. Over dit soort incidenten werden
honderden verslagen vervaardigd. De ŚPL was vanzelfsprekend woest op de Volkenbond die
zich officieel ten doel had gesteld de Sileziërs te beschermen.124
In de realiteit werd het plebisciet dus afgelast en de demarcatielijn van 1919 als grens
aangegeven omdat men de regio niet kon veiligstellen. Een deel van de Slunzakken kwam in
Tsjechoslowakije terecht, inclusief Kożdoń die na een tijd als politieke gevangene in Polen en
Tsjechoslowaakse ambassadeur in Versailles in Opava (vroeger Troppau) en Český Těšín als
lokaal/regionaal politicus terechtkwam. Eind 1920 schreef hij: ‘In einer Zeit, in der die
Jahrhunderte alte Ordnung in Trümmer ging, stritten wir für die Unteilbarkeit und
Selbstverwaltung der Heimat. Wir kannten kein besseres, kein würdigeres Ziel. Das Eintreten
für dieses Ziel war uns ernsteste Pflichterfüllung im Dienste der Heimat.’125 De Silezische
nationalisten slaagden er echter niet in om binnen de Oostenrijkse volkstelling als natie met
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eigen taal erkend te worden en waren bij voorbaat kansloos voor een plebisciet. Hun Heimat,
Teschen Silezië, zou nooit meer één zijn.126

Afbeelding 5 geeft een impressie van het nieuwe, verdeelde Cieszyn/Český Těšín. De brug over de Olza, de
verbinding van de twee stadsdelen, wordt aan weerszijden bewaakt door grensposten.
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Volkstellingen en nationalisme: de balans
Volkstellingen en nationalisme zijn in de moderniteit onlosmakelijk verbonden
geraakt. In Cisleithanië werden moderne volkstellingen ingevoerd in een tijd van toenemend
nationalisme. Nationalismen werden echter ook mede gevormd dóór en mét de census. De
relatie tussen beiden is complex en bevat vele impliciete verbanden en onuitgesproken ideeën.
Volkstellingen werden gehouden zonder de nationaliteit van de bevolking te ondervragen,
maar allen (inclusief de censusnemers) wisten impliciet dat de vraag over de omgangstaal
deze praktisch verving. Ook wat de omgangstaal betreft is er een oppervlakkige betekenis
(taal van de normale omgang) en een door allen daadwerkelijk begrepen betekenis
(moedertaal). Toch was de uitwerking van de census op de ontwikkeling van Pools en
Silezisch nationalisme verschillend.
Raakt nationalisme in grenslanden maar een deel van de bevolking? In dit werk werd
de Silezische beweging beschouwd als nationalisme, maar vóór 1918 was dat wellicht onjuist:
is het bijvoorbeeld nationalisme wanneer het geen eigen staat wil? De Slunzakken in Teschen
waren ook niet de enige etnografische groep met een sterke Heimatsbindung: hetzelfde kan
gezegd worden van vele Duitsers en Morawecs. Iedereen in Teschen Silezië werd in de hier
beschreven periode echter beïnvloed door nationalisme. Slunzakken hadden wel degelijk een
duidelijk beeld van de Silezische natie. Het feit dat Polen eerder een effectief nationalisme
opzetten en achteraf tot de historische ‘winnaars’ behoren verandert dat niet.
Dit Poolse nationalisme was na 1864 grotendeels etnisch van aard, maar bevatte
oorspronkelijk ook sterke historisch-territoriale elementen. Dit was ook de grondslag voor het
Silezisch civiel-territoriaal nationalisme. Het lijkt misschien het meest op wat Kellas ‘sociaal
nationalisme’ noemt: nationalisme gebaseerd op een gedeelde nationale (Duitse) cultuur
zonder etnische band.127 Aan de andere kant was de ŚPL alleen populair onder de
(significante) Slavische bevolking in het oosten van Teschen: weinig Duitsers of Tsjechen
waren geïnteresseerd. Beide nationalismen bestonden ook uit verschillende dominante en
latente elementen. Teschen Silezië was als etnisch verbindingsland dus beïnvloed door zowel
het stereotypische etnisch nationalisme van Centraal-Oost-Europa als het met het Westen
geassocieerde civiel nationalisme. Verschillende vormen van nationalisme ontstonden zo door
de al aanwezige historisch-regionale identiteit en extraregionale invloeden en bestonden
jarenlang naast elkaar.
De manier waarop volkstellingen werden uitgevoerd versterkte ontegenzeggelijk de
nationale kwestie in Teschen. Uiteindelijk was dit het meest gunstig voor etnische
nationalismen als het Poolse. Polen hadden het voordeel taalkundig gerepresenteerd te zijn in
de census, en slaagden erin om daarnaast taal en nationaliteit met elkaar te verbinden. Het in
volkstellingen blijven vasthouden aan een taalcategorie in plaats van een
nationaliteitscategorie zorgde ervoor dat Poolse nationalisten daarbovenop taal als exclusieve
identificatie konden claimen en dit verzwakte de Silezische positie. De Poolse casus lijkt het
historisch ‘gelijk’ van etnisch nationalisme en het idee dat naties inderdaad ‘gemaakt’ kunnen
worden te bewijzen.128
Het Silezisch nationalisme sloot ideologisch meer dan het Poolse aan bij Teschens
cultureel-linguïstische realiteit en was in populariteit hoogstwaarschijnlijk succesvoller. De
beweging faalde echter. Dit gebeurde niet omdat civiel-territoriaal nationalisme inherent
127
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Geparafraseerd uit: Latawski, 6.
Voor een modern voorbeeld van het doorlopende idee ‘taal = nationaliteit’, zie bijvoorbeeld afbeelding 6.
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minder slagingskansen heeft dan etnisch nationalisme, maar omdat ze niet werden opgenomen
in de census. Met de toenemende verbondenheid tussen nationaliteit en taal, waarbij taal
bovendien ook een exclusief kenmerk werd, had het Silezisch nationalisme zichzelf moeten
heruitvinden. Dit gebeurde deels na de Eerste Wereldoorlog met bijvoorbeeld de ontwikkeling
van een Silezische taal. De verantwoordelijkheid voor de toekomst van de regio werd echter
overhandigd aan degenen die al succesvolle etnische nationalismen hadden ontwikkeld.
Hun verschillende relaties met de census waren voor Polen en Slunzakken uiteindelijk
bepalende factoren in hun ontwikkeling. De Polen namen de nationaliteitenkwestie hoog op
en waren belangrijk in de gelijkstelling van nationaliteit en taal die uiteindelijk door de
meesten gedeeld werd. Taal, vroeger een beperkte identificatie, werd zo de belangrijkste
component van de persoonlijke en nationale identiteit. Vanwege hun specifieke blik op de
talen en identiteiten van Silezië en door afwezigheid van de nationaliteitenkwestie hadden
Silezische nationalisten minder problemen met de volkstelling dan Polen. Deze houding droeg
bij aan hun latere politieke falen.
Representatie in de census is macht. De Polen, door de gelijkstelling van taal en
nationaliteit onbetwist gerepresenteerd in de census, konden veel van hun politieke ambities
realiseren. Voor de Sileziër die niet onder de bijbehorende nationaliteit gekoppeld aan de
Duitse, Poolse of Tsjechische taal viel, was het uiteenvallen van zijn thuisregio in 1921
misschien al vier decennia eerder ingezet met de implicaties van zijn interpretatie van de
volgende zin: ‘Was ist ihre Umgangssprache?’
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Bijlagen
Afbeeldingen

I: West- en Oost-Oostenrijks Silezië. Het tweede is in dit werk synoniem met Teschen Silezië, dat historisch
gezien bijvoorbeeld niet het gebied rond Bielitz bevatte. Let ook op het gedeelte van Moravië dat de beide delen
van Oostenrijks Silezië en de stad Ostrau in tweeën splijt en het veel grotere Pruisische deel van Silezië in het
noorden.
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II: Ruimtelijke representatie met de uitslag van de Landesrat-verkiezingen in 1911 in het kiesdistrict dat het
grootste gedeelte van Teschen Silezië omving. Geel is Josef Kożdoń (ŚPL), groen zijn de socialisten, rood is
Józef Londzin (Poolse katholieken), blauw is Jan Michejda (Poolse lutheranen).
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III: Grenzen in Teschen Silezië. De bruine lijn is de grens die door de Polen en Tsjechen initieel
overeengekomen werd op basis van de taalsituatie volgens de volkstelling van 1910 (vergelijkbaar met de eerder
besproken oostelijke isoglosse van het Standesherrschaft Friedek), en bedeelt meerderheid van de regio toe aan
Polen. De uiteindelijke grens werd de demarcatielijn van 1920 (rode lijn).
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IV: Pools propagandaplaatje uit het interbellum, waarin de claim wordt gemaakt dat er in Zaolzie 250.000 Polen
‘bevrijd’ moesten worden. Dit getal was een afronding van het gemeten aantal Poolssprekers in de laatste
Oostenrijkse census van 1910. Dit geeft de doorlopende invloed van de census op de nationalistische verbeelding
van de regio aan, maar toont ook implicaties van kwaadwillige manipulatie van feiten: niet alleen werden
Poolstaligen gelijkgeschakeld met Polen, ook werd het cijfer dat op de hele regio sloeg enkel toegepast op de
westelijke, het minst door Polen bewoonde helft.
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V: Een verdeeld Teschen na de afgedwongen opsplitsing van de stad door de Volkenbond. De brug over de
Olza-rivier verbindt Český Těšín, waar de foto is genomen, met Cieszyn, maar de grensposten voorkomen vrij
verkeer tussen de twee in gespannen verhoudingen samenlevende staten.

VI: De erfenis van de census. Poolse kaart met de ‘nationaliteitsverhoudingen’ van Teschen Silezië in 1910.
Interessant genoeg gaf de origineel geproduceerde afbeelding dit correct weer als ‘taalkundige verhoudingen’.
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Lijst van belangrijke en/of niet nader toegelichte namen, termen en toponiemen
In het volgende gedeelte is een lijst van termen die in het werk genoemd werden, maar
waaraan de auteur op die plek geen uitleg gaf wat betreffende hun betekenis omdat die ofwel
niet relevant genoeg was voor het gemakkelijk begrijpen van de tekst, ofwel de stijl van het
werk zouden aantasten met te lange uitweidingen/begripsverklaringen. Omdat er desondanks
toch veel zaken zijn genoemd waarvan de betekenis voor diegene die weinig bekend is met
het onderwerp en gebied onduidelijk is (al zijn het maar de verschillende van naam
veranderde geografische aanduidingen uit de regio) zijn deze woorden hieronder kort
toegelicht.
Ausgleich
Bielitz
Chassidisme
Cisleithanië

Congres-Polen

Freistadt
Friedek
Místek.
Galicië

Górale

Isoglosse

Karta Oznajmienia

Karwin
Kresy

Lachiërs

Overeenkomst in 1867 die het begin betekende van de
dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije.
Tegenwoordig Bielsko in Polen, onderdeel van Bielsko-Biała.
Streng orthodoxe stroming binnen het jodendom. Ontstond en
was vooral populair in Oost-Europa.
De onofficiële maar veelgebruikte term voor het Oostenrijkse
gedeelte van de Dubbelmonarchie. Het Hongaarse gedeelte
wordt ook wel Transleithanië genoemd (‘aan de andere kant van
de Leitha’).
Onofficiële benaming die wordt gebruikt om het westelijke
Russische deel van het oude gemenebest (waar de meeste Polen
woonden) aan te duiden. Tot 1867 officieel het Koninkrijk Polen
geheten, daarna werd het een kraj binnen Rusland (Wisłaland).
Tegenwoordig Fryštát in Tsjechië, onderdeel van Karviná.
Tegenwoordig Frýdek in Tsjechië, onderdeel van FrýdekHistorische regio in Zuidoost-Polen en West-Oekraïne. Vaak
ook de benaming die in het kort wordt gebruikt om het
kroonland Galicië en Lodomerië aan te duiden dat sinds 1772 bij
Oostenrijk hoorde.
Ook wel Gorole of vergelijkbare vormen, lett. bergbewoners. De
Pools/Slowaaks sprekende inwoners van de westelijke Karpaten,
vooral in de hogere regionen.
Klein taalverschil dat als grens tussen verschillende dialecten
loopt. Een bekend voorbeeld in het Nederlands-Duitse
taalgebied is de Uerdinger linie tussen ‘ich’ en ‘ik’.
Ook wel Anzeigezettel of opgaveblad. Het formulier waar
mensen in stedelijke omgeving voor de volkstelling hun
gegevens op moesten noteren.
Tegenwoordig Karviná in Tsjechië.
Pools politiek idee dat zoiets als ‘grenslanden/randgebieden’
betekent (vgl. Oekraïne). Meestal toegepast op de oostelijke
gebieden van het voormalige Pools-Litouwse gemenebest (Kresy
Wschodnie).
Lokaal Lachy/Lasi of vergelijkbare vormen. De naam voor de
etnografische groep Slavisch sprekers wier taal ongeveer
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halfweg tussen het Pools en het Tsjechisch ligt. Bewonen
traditioneel het gebied in het westen van Teschen Silezië, het
oosten van Moravië, het Hultschiner Ländchen en in enkele
dorpen in Polen.
Moravië
Historische regio in het oosten van Tsjechië. Vormt samen met
Bohemen het grootste deel van de huidige staat. Teschen Silezië
hoorde van 1783 tot 1849 als onderdeel van Oostenrijks Silezië
bij Moravië.
Morawec
Moravisch sprekende ethnolinguïstische groep die voor WO I
het noordelijke gedeelte van Troppau Silezië en het zuiden van
Opper-Silezië (het Hultschiner Ländchen) bewoonden.
Národní Strana
Lett. Nationale Partij, de Tsjechische nationale partij die in 1848
werd opgericht, na de opkomst van de Jonge Tsjechen ook wel
bekend als de Staročeši of Oude Tsjechen.
Narodowa Demokracja
Poolse nationalistische politieke beweging, met als belangrijkste
figuur Roman Dmowski, actief vanaf eind 19e eeuw en
gedurende het interbellum. Hoewel ze nooit politiek aan de
macht waren hadden ze een enorme invloed op de ontwikkeling
van Polen. Vaak afgekort tot Endecja naar de afkorting van haar
naam (ND).
Ostrau (Märhisch/Polnisch) Tegenwoordig Ostrava in Tsjechië.
Przegląd
Overzicht van de statistische informatie van een bepaalde
gemeente t.b.v. de administratie.
Reichsrat
Het parlement van Oostenrijk, bestaande uit een hoger- en
lagerhuis.
Schwarzwasser
Tegenwoordig Strumień in Polen.
Skotschau
Tegenwoordig Skoczów in Polen.
Standesherrschaft
Ook wel vertaald met staatsland. Unieke vroegmoderne
territoriale eenheid in Silezië en de Lausitz, ontstaan uit de
verschillende gebieden van de uitgestorven Piasten). Vielen
direct onder de Boheemse kroon en bezaten vaak veel
autonomie.
Szlachta
De adel van Polen, term later ook toegepast op die van Litouwen
die de politieke natie van het oude gemenebest vormden. In
vergelijking met andere Europese landen enorm talrijk en zeer
divers in materiële status van steenrijk tot straatarm.
Teschen
Tegenwoordig Cieszyn (Polen)/Český Těšín (Tsjechië).
Troppau
Tegenwoordig Opava in Tsjechië.
Wallachen
Pools Wałasi. Complexe term met historisch niet geheel
duidelijk oorsprong, verschillende betekenis en connotaties met
migrerende Romaans sprekende herders uit de Karpaten (vgl.
Wallachije/Vlachen) en had een vergelijkbare betekenis als het
latere Góral (nl. bergbewoner) maar is ook toegepast op de
beoners van het laagland rond Teschen.
Zaolzie
Lett. aan de andere kant van de Olza. De naam die door de Polen
werd gegeven aan het deel van Teschen Silezië dat ten westen
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van de demarcatielijn van 1919 lag, specifieker het deel dat
zogezegd door Polen bewoond werd.
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Selectie van vertaalde bronnen
Er zijn voor dit onderzoek een aantal bronnen vertaald uit het Pools en het Duits in het
Nederlands. Voor zover de auteur weet is dit nog niet eerder gebeurd. Sommigen zijn maar
gedeeltelijk vertaald, velen zijn enkel samengevat met belangrijke aantekeningen per
onderdeel en anderen zijn om verschillende redenen niet geschikt om hier tentoongesteld te
worden. Er is bijvoorbeeld gekozen om vooral uit het Pools vertaalde bronnen weer te geven
omdat de auteur gelooft dat deze in vergelijking met Duitse teksten minder snel door een
Nederlandstalig publiek begrepen worden. Hij hoopt dat dit voor de gewone geïnteresseerden
wat meer diepgang geeft aan de historische ervaring waar dit werk hopelijk voor heeft
gezorgd. Voor de wetenschappelijk geïnteresseerden in volkstellingen en nationalisme hoopt
hij dat de volgende vertalingen nuttig kunnen zijn als leesbare versie van voor velen zonder
vertaling ontoegankelijk historisch bronnenmateriaal. Het spreekt voor zich dat alle mogelijke
vertaal- of andere fouten voor de rekening van de auteur komen.
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Uit:
Co o spisie ludności każdy wiedzieć powinien?
Auteur: Anon
Uitgave: eigen druk, 1910, n.a.v. opkomende volkstelling eind december
[Categorieën in de volkstelling op basis van vragen die werden gesteld door de
censuscommissarissen]
I. Volkstelling
1. Huisnummer.
2. Naam en voornaam.
3. Verwantschap en relatie ten opzichte van het hoofd van het huis.
4. Mannelijk,
5. dan wel vrouwelijk geslacht.
6, 7 en 8. Jaar, maand en geboortedatum.
9. Geboorteplaats, district, land (als in: Silezië).
10. Lidmaatschap in de gemeente en de staat.
11. Religie.
12. Burgerlijke staat (vrijgezel of getrouwd).
13. Sociale taal (społeczny) [niet towarzyski!].
14. Kan schrijven en lezen.
15. Kan alleen lezen.
16. Handicap: blind voor beide ogen.
17. handicap: dom.
18, 19, 20, 21 en 22. Beroep en hoofdzakelijke arbeid.
23., 24. en 25. Nevenactiviteiten/bijbaan.
26. Bezit hij land?
27. Bezit (hij) een huis?
28, 29 en 30 Was de persoon 31. december 1910 aanwezig
in de gemeente?
31. Was de persoon tijdelijk afwezig?
32. Was de persoon voortdurend afwezig?
33. Als de persoon afwezig is, waar verblijft die dan?
34. Opmerking.

39

Uit:
Formularze dotyczące odwołań od wyniku spisu ludności i domagające się wpisania w
rubrykach spisu ludności języka polskiego
(Formulieren verwijzend naar de uitkomst van de census met de vraag om de Poolse taal
op te nemen in de rubrieken, ca. 1912)
[Voorbeeld van een klachtenformulier van de Poolse gemeenschap na de volkstelling van
1910 in het district Teschen]
Ik heb een vermoeden dat bij de volkstelling in plaats van de correcte (volks)verhouding wat
mij betreft, en wat mijn familie en inwonenden betreft op het uiteindelijke censusblad niet de
Poolse taal als omgangstaal terecht is gekomen. Omdat zo’n volkstelling niet de ware
verhoudingen weergeeft, en het resultaat van de gemeente [onleesbaar] daarom onjuist zou
zijn, als mijn vermoeden klopt, vraag ik de landsregering op grond van dit verzoek,
ondersteund door [onleesbaar] om de Poolse taal in te vullen als onze enige en echte
omgangstaal. Ik zal hieronder mijn handtekening zetten in het bijzijn van twee getuigen.
… Dag
… Jaar
Voor- en Achternaam…
Status of Werk…
Gemeente…
Wijk…
Straat of Plein…
Huisnummer…
Getuigen (2)…
[Vervolgens 4 rubrieken]
Op 31 december leefden in mijn woning de volgende mensen:
Naam en Achternaam, Relatie tot de huiseigenaar, omgangstaal, opmerkingen.
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Co wiedzieć należy o spisie ludności na śląsku?
Auteur: D.M.O.
Uitgave: Cieszyn, 1910, Towarzystwo Dom Narodowy
[Samenvatting. Het werk is uiteengezet in een vraag-antwoord model. In totaal zijn er twintig
paren. Het benoemde doel is om de Poolse bevolking te informeren over de aankomende
volkstelling.]
De vragen:
1. Op basis van welke voorschriften wordt de volkstelling gehouden?
2. Waar hang de waarde van de telling van af?
3. Hoe wordt de telling uitgevoerd?
4. Wie vult de Karta Oznajmienia [hierna KO] in?
5. Wanneer vult de huiseigenaar de kaart in voor de huurders?
6. Welke volkstellingverplichtingen heeft de huiseigenaar?
7. Welke rechten en plichten heeft het hoofd van een dergelijke gemeente, die de KO
gebruikt?
8. Welke autoriteiten overzien de censusactiviteiten op basis van de KO?
9. Wie stelt de censuscommissarissen in?
10. Wanneer stellen de Landesämter die commissarissen vast zonder medezeggenschap
van de gemeente?
11. Welke rechten en plichten hebben deze censuscommissarissen?
12. Welke eigenschappen moeten deze censuscommissarissen hebben?
13. Wie controleert de activiteiten van deze censuscommissarissen?
14. Op welke manier controleren de Landesämter de censusactiviteiten van de gemeenten
en censuscommissarissen?
15. Op welke manier mogen privépersonen onjuiste data in de censusboeken verbeteren?
16. Welke details uit de volkstelling hebben voor onze bevolking de grootste praktische
betekenis?
17. Hoe moeten de censusvragen over de ‘omgansgtaal’ (towarszyski) en ‘huidige taal’
(potoczny) begrepen worden?
18. Hoe moet onze bevolking in Silezië haar omgangstaal aanduiden?
19. Wie beduidt de omgangstaal, en wie schrijft die op?
20. Hoe lang duren de censusactiviteiten in het land?
De antwoorden:
1. Ministerie van binnenlandse zaken organiseert het en houdt het elke 10 jaar op 31
december op basis van de staatswet van 29 maart 1869 en de verordening van 20
september 1910.
2. Het doel is om goede en betrouwbare data te verzamelen over de inwoners, belang van
oprechte en juiste antwoorden, want het is duur. De telling van 1900 kostte ~3,5 mln.
kronen. De overheid zei: wie zich terugtrekt, valse informatie geeft of niet een of
andere verplichting van de census haalt wordt met 2 tot 40 kronen beboet, en indien
dat onmogelijk is tot 4 dagen gedetineerd. Wij als Polen zijn in gevaar om benadeeld
te worden en moeten onze best doen om van de hoogste voorzieningen gebruik te
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

maken, de censusactiviteiten te controleren en ongeregeldheden waar dan ook te
melden (autoriteiten, rechtbank, Poolse gedeputeerden).
Er zijn twee mogelijkheden om het in te vullen: zelf de Karta Oznajmienia [hierna
KO] invullen, of de censuscommissarissen vullen het censusblad in. Optie één vindt
plaats in de steden Teschen, Bielitz, Friedek en Polnisch Ostrau. Optie twee in alle
andere plaatsen.
KO wordt ingevuld door de huiseigenaar (voor huurders). Die of zijn gevolmachtigde
moet uiterlijk op 30 december de KO indienen samen met instructies voor het invullen
ervan. De instructies gelezen hebbende moet de huiseigenaar van 31 december tot 3
januari 1911 alle details die mogelijk zijn wat betreft de mensen die daar zijn invullen
op basis van de situatie op 31 december. Invullen gebeurt op basis van papieren of
mondelinge getuigenissen, maar het is niet toegestaan om mensen onder druk te zetten
of dwingen hun antwoorden te veranderen. Personen die door huurders worden
geïnterviewd, moeten de opgenomen gegevens op de kaart kunnen controleren, en
eventueel een klacht indienen. Iemand anders mag door de huurder worden
toevertrouwd met het invullen als die geen tijd heeft, maar de huurder is
verantwoordelijk voor de inhoud en kan ook gestraft worden [zie No. 2]. De
huiseigenaar mag evenmin druk of invloed uitoefenen op zijn huurders, die een klacht
mogen indienen.
In het geval van niet kunnen schrijven of ziekte is de huiseigenaar of zijn
gevolmachtigde verplicht de KO in te vullen voor zijn huurder. Hetzelfde geldt voor
op dat moment afwezige huurders. In dat geval is de huiseigenaar verantwoordelijk
voor de inhoud.
De huiseigenaar is verantwoordelijk voor het ophalen van de KO’s op 3 januari en ze
op hun volledigheid te controleren. Als die tekortkomt moet hij de betreffende persoon
aanspreken en waarschuwen, met als doel de KO alsnog volledig goed in te vullen. Hij
mag niet op eigen initiatief aanpassingen maken. Kaarten moeten op woningnummer
gesorteerd worden en vervolgens in het daarvoor bestemde blad ingepakt en 5 januari
bij de gemeente ingeleverd worden.
Het hoofd van de gemeente moet zorgen voor de kaarten en instructies voor de
huiseigenaren en zijn huurders, als hij alles kaarten en overtrekpapieren heeft
gekregen moet hij ze controleren. Bij omissies en fouten z.s.m. verwijderen.
Vervolgens moet hij een przegląd maken van de gehele gemeente. Hij moet die ook
nog van huis tot huis controleren en evt. verbeteren, maar geen invloed uitoefenen op
huiseigenaren/huurders. Anders melding maken bij de autoriteiten, gedeputeerden en
de pers. Na het bij elkaar zetten en controleren ondertekent het hoofd de
censusmaterialen de documenten en geeft ze uiterlijk 19 maart door aan het
Landesamt.
In Teschen, Freistadt en Polnisch Ostrau zijn de respectievelijke starostwa
(Landesämter) verantwoordelijk. In Bielitz en Friedek controleert de landsregering in
Troppau. Het is aan deze instanties op protest aan te tekenen tegen problemen met het
censusnemen in de bovenstaande gemeenten.
In alle gemeenten die geen gebruik maken van de KO, voeren de aangewezen
censuscommissarissen de censusactiviteiten uit. Het recht tot hun aanstelling ligt bij de
gemeenten. Als de gemeenten van hun recht gebruikmaken zijn ze ook
verantwoordelijk voor de activiteiten van hun censuscommissarissen. In de praktijk
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stellen de Landesämter echter de wettelijke rechten van de gemeenten vast en
benoemen de commissarissen i.s.m. de gemeenten en hun hoofd.
10. Als gemeenten om de een of andere reden niet willen/kunnen nemen de Landesämter
de taken over met hun eigen ambtenaren. In de praktijk gebeurt dit meestal wanneer
burgers bezwaar maken tegen de gemeente en hun ambtenaren. Dit gebeurt vaak in
gemengde gemeenten waar de overheid een nationaliteitsstrijd voert met een deel van
de bevolking. De Polen moeten van de hier genoemde rechten gebruik maken in
gemeenten waar Duitsers of Tsjechen de macht in handen hebben.
11. De censuscommissarissen moeten van huis naar huis lopen en de formulieren invullen
op basis van mondelinge getuigenissen van gezinshoofden of alleenwonende
individuen. Ze mogen de antwoorden staven aan documenten en redeneringen. Er
mogen geen misleidende, vage of vergelijkbare vragen worden gesteld. Men moet niet
onder druk gezet worden en ook niet de antwoorden achteraf aanpassen. Klachten
hierover moeten worden gericht aan de Landesämter bij wege van de pers of
gedeputeerden.
12. Censuscommissarissen moeten geschikt, goed opgeleid, bekend met de regels van de
census, bekend met de volkstaal en boven alles in de nationaliteitenkwestie onpartijdig
zijn [er volgt nog een extra waarschuwing van de minister van binnenlandse zaken].
Polen moeten onpartijdige commissarissen via de wettelijke weg proberen te
verwijderen. In gemengde gemeenten met Duitse en Tsjechische commissarissen moet
de instelling van Poolse daarnaast afgedwongen worden. In het algemeen moet een
oogje gehouden worden op de voortgang van het kiezen van de commissarissen.
13. Controle op de commissarissen ligt bij de gemeente. Mensen kunnen hun klachten
indienen bij de gemeente of, als ze reden hebben die niet te vertrouwen, bij de
Landesämter, die verantwoordelijk zijn voor de schuldige commissarissen. Gemeenten
moeten de censusvellen en de samenvattingsvellen voor 1 februari opsturen naar hun
Landesamt.
14. Het Landesamt neemt de KO’s, de censusvellen en de buurtschapssamenvattingen en
controleren ze, lossen de problemen op etc. Ze maken beoordelingen van de gebieden
waar de census niet is geweest en maken van de KO’s en censusvellen voor elk
buurtschap een boekwerk met censusinformatie. Als de materialen van de gemeenten
onbruikbaar blijken moet het Landesamt een nieuwe census organiseren waarvan de
kosten voor de staat door de respectievelijke gemeenten moeten worden betaald.
15. Het hoofd van het Landesamt heeft het recht om privépersonen toegang te verlenen tot
het inzien van de censusboeken, en individuen mogen daarom vragen en als er fouten
worden gevonden die laten verbeteren in de vorm van aantekeningen. Gemeenten
moeten zich verantwoorden en alle eventuele correcties verwerken.
16. Belangrijkste vraag voor ‘ons Sileziërs’ is de vraag over de omgangstaal. De kracht
van een natie wordt bepaald door hun grootte in hun census, want daar kijkt de staat
naar. Hoe meer mensen, hoe beter onze positie. De numerieke kracht van Polen in
Silezië is van groot belang voor het onderwijs, de ambtenarij, de regionale
vertegenwoordiging en het parlement. Numerieke kracht is het belangrijkst om
aanzien te verwerven omdat de Duitsers en Tsjechen superieur zijn in wat ze behaald
hebben qua politiek, solidariteit en het bezit van macht en kapitaal. De Duitsers en
Tsjechen zullen hun kracht op die gebieden proberen te gebruiken om de Polen de
komende 10 jaar te marginaliseren. Wie niet zichzelf, zijn kinderen, de Poolse
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samenleving etc. wil benadelen, en zichzelf niet van zijn ontwikkeling in zijn
geboorteland wil afhouden, wie niet leugens over waarheid en geweld over recht wil
laten zegenvieren moet de Poolse taal verdedigen en ervoor zorgen dat voor de Polen
alleen het Pools als omgangstaal wordt opgeschreven.
17. In rubriek 13 van de K.O. moet de omgangstaal worden ingevuld, waarbij gekozen
kan worden uit Duits, Tsjechisch en Pools. De omgangstaal is officieel de taal die
wordt gebruikt in de gewone omgang, wat een zeer vage term is. Wij verstaan eronder
de taal die je van huis uit leert en die je in huiselijke sfeer, met je buren e.d. blijft
spreken. Talen die je later leert, bijvoorbeeld op school, in het leger etc. vallen daar
niet onder. Het is dus schandelijk onjuist voor een persoon om een taal die hij niet
goed spreekt, zoals Duits of Tsjechisch, op te geven als omgangstaal.
18. De volgende talen werden geaccepteerd: Duits, Tsjechisch, Moravisch, Pools,
Roetheens, Sloveens, Servisch, Kroatisch, Ladino [de Noord-Italiaanse microtaal] en
Roemeens. Je mag maar een taal opnoemen en dat mag geen ‘volksdialect’ zijn zoals
po naszemu (op ons eigens), po Śląsku (in het Silezisch), po cieszyńsku (in het
Cieszynisch), po wałasku (in het Wallachisch). Onze taal heet Pools en moet ook zo
worden ingevuld. Als dat niet gebeurt door druk of iets dergelijks moeten we zulk
misbruik melden.
19. In het geval van een gezin is de omgangstaal die van het gezinshoofd. Personen die
niet bij de familie horen (zoals bedienden) moeten hun eigen taal aangeven. Waar
KO’s gebruikt worden wordt de omgangstaal aangegeven door de huurder, en als dat
niet kan door zijn gevolmachtigde of de huiseigenaar. In alle andere plaatsen geven de
censuscommissarissen de omgangstaal aan. Hij moet het gezinshoofd in dat geval
vragen om de omgangstaal om zo accuraat mogelijk te zijn.
20. Het proces van censusnemen duurt de gehele maand januari door. In de maanden
februari en maart worden de overzichten van de buurtschappen en gemeenten
opgesteld. In April en mei worden de overzichten van de Landesämter opgesteld,
waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. De hoofden van de Landesämter dragen de
resultaten dan over aan de Landsregering van Silezië, die ze controleren en verbeteren
per briefwisseling of door ambtenaren naar de plaats zelf te sturen. In de loop van de
maand juni worden de uiteindelijke resultaten dan opgestuurd naar de Centrale
Statistische Commissie in Wenen.
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Uit:
Das Teschener Plebiscit
Auteur: meerderen?, ed. Josef Kozdon
Uitgave: uitgeverij van de Silezische Volkspartij, Český Těšín 1920, n.a.v. het afgelaste
plebisciet en de ongeregeldheden die daarvoor zorgden
[3 februari 1920 was de ‘feestelijke proclamatie’ van de geallieerden wat betreft het
opkomende plebisciet in Oostenrijks Silezië, met de 14 beloften van de Ententecommissie van
Teschen]
Aan de bevolking van de gebieden rond Teschen!
De internationale commissie neemt op last van de Entente-machten vanaf nu het dagelijks
bestuur over in jullie gebied.
1. De bestuursorganen zijn daar [de commissie] nu ondergeschikt aan geworden.
2. De Poolse en Tsjechoslowaakse troepen zullen de gebieden waar het plebisciet
plaatsvindt verlaten. Ze zullen door geallieerde troepen vervangen worden.
3. Zij zullen ook het bewaken van de openbare orde aan hen afstaan, tot door het
plebisciet duidelijk wordt in welk land jullie verder willen leven. We komen als
vrienden, om jullie belangen te verdedigen, wij zullen alle bewoners met dezelfde
goede wil benaderen.
4. We zullen ons tegenover iedereen streng onpartijdig verhouden. De commissie wil een
vriendschappelijke relatie helpen opbouwen tussen de twee zusterrepublieken.
5. We zullen jullie gewetensvrijheid bewaken en jullie tegen elke soort geweld
beschermen. We hopen dat eenieders goede wil en steun van alle kanten ervoor kan
zorgen dat dit ten volle gerealiseerd kan worden.
6. De commissie zal erop toezien dat de openbare orde op geen enkele manier verstoord
wordt,
7. Dat volledige vrijheid en een garantie van de burgerrechten voor iedereen verzekerd
zijn, en
8. Dat de landbouwwerkers, mijnwerkers en fabrieksarbeiders geen problemen ervaren
dat noch de handel nog de industrie zal lijden, terwijl de commissie
9. De rustige inwoners hun volle steun toezegt, mochten ze zich daartoe genoodzaakt
zien.
10. Tegen openbare ordeverstoringen streng optreden die als doel hebben om
11. De openbare orde of sociale rust te verstoren.
12. Iedere poging tot het beïnvloeden van het plebisciet, of
13. Iedere belemmering van een burger in het uitoefenen van zijn vrije stemrecht zal ten
strengste gestraft worden. Aangezien de commissie bestaat uit landen met een oude
democratische traditie waar de burgerrechten op vaste grondslagen gebouwd zijn is
besloten
14. De uitoefening van jullie zelfbeschikkingsrecht te waarborgen, dat feestelijk aan jullie
overgebracht is.
Teschen, februari 1920.
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Lijsten van geraadpleegde/verwezen literatuur en bronnen
In de nu volgende sectie is een lijst te vinden met alle wetenschappelijke literatuur die door de
auteur is geraadpleegd en waar in de meeste gevallen ook in de hooftekst naar verwezen
wordt. Het daaropvolgende deel bestaat uit de gebruikte primaire bronnen: verschillende
archiefstukken waaronder boeken, informatiebrochures, pamfletten en krantenartikelen. Bijna
alle stukken in deze categorie (op één na) zijn afkomstig uit het digitale archief van de
Biblioteka Śląska, de Śląska Biblioteka Cyfrowa. Er is derhalve gekozen om in de voetnoten
niet de volledige verwijzingen naar deze documenten op te nemen die vaak ten overvloede en
storend zouden zijn. Deze documenten zijn daarnaast zonder veel randinformatie als
inventarisnummers opgegeven en hier en in de voetnoten dus weergegeven in een
vereenvoudigde De Buck-stijl, met instantie, auteur (indien mogelijk), titel en (geschatte)
publicatiedatum. Vanwege de onduidelijke definitiegrenzen tussen de verschillende soorten
bronmateriaal en hun grotendeels gemeenschappelijke oorsprong is gekozen om deze, met
uitzondering van beeldmateriaal, bij elkaar te zetten. Een lijst van genoemd beeldmateriaal is
in een aparte sectie daarna te vinden.
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