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Van de redactie

Opnieuw heeft de redactie van de OeKU-Nieuwsbrief ernaar 
gestreefd zowel artikelen te brengen die informerend zijn over  
de samenleving in Oekraïne, als informatie over de humanitaire 
projecten van de OeKU. Deze uitgave begint uiteraard met een 
artikel over de recente presidentsverkiezingen van de hand van 
Lesja Shovkoen. Verder uw speciale aandacht voor een artikel  
van dank voor Bert Kuitenbrouwer, auctor intellectualis van  
OeKU en voormalig nieuwsbriefredacteur.
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Voor het eerst in al die tijd is in Oekraïne een reëel alternatief 
voor de corrupte leiding van het land verschenen. En voor het 
eerst sinds de tijden van de Oekraïense onafhankelijkheidsstrijd 
van 1989–1991 komen de inwoners van de hoofdstad, evenals 
trouwens in veel andere steden van het land, samen voor mas-
sale bijeenkomsten. Tegen de verwachting van de machthebbers 
en zelfs van de bevolking zelf, zijn nu zelfs degenen die vroeger 
absoluut niet geïnteresseerd waren in politiek en de verkiezingen 
hardnekkig meden, politieke activiteiten gaan ontplooien.

Weer dichterbij Rusland of integratie in Europa?
De reden is meer dan ernstig: de toekomst die Oekraïne samen 
met de nieuwe president voor zichzelf kiest, zal totaal verschil-
lend zijn, afhankelijk van de achternaam van het nieuwe staats-
hoofd, d.w.z. één van de twee Viktors – Joesjtsjenko of de verte-
genwoordiger van de macht Janoekovitsj. De ene kant betekent 
een aanzienlijk grotere toenadering dan vroeger tot Rusland, en 
de vernietiging van de laatste restjes democratie en vrijheid van 
het woord: stappen, die in wezen de regeermethodes van Leonid 
Koetsjma en zijn omgeving voortzetten en geen grote veranderin-
gen op het politieke en economische vlak, die het beleid van de 
staat vormen, vereisen. Die weg, die gevolgd is door Wit-Rusland, 

dat feitelijk is teruggekeerd naar het Sovjet-verleden en Rusland 
heeft omhelsd, heeft Viktor ‘van de macht’ voorgesteld. Overigens 
heeft president Koetsjma niet lang voor de verkiezingen punten 
over de integratie in de EU en de NAVO uit de militaire doctrine 
van Oekraïne geschrapt, en heeft Janoekovitsj tijdens de verkie-
zingscampagne verklaard, dat hij, in weerwil van de grondwet,  
de dubbele nationaliteit in Oekraïne zal invoeren en het Russisch 
tot tweede officiële taal van het land zal maken. Bovendien heeft 
de president van de Russische Federatie, Vladimir Poetin, hem 
persoonlijk gesteund.
De Viktor van de oppositie heeft de variant verdedigd die door 
Polen, Tsjechië en de overige buren van Oekraïne die inmiddels bij 
de EU zijn aangesloten is gekozen: integratie in Europa, liquidatie 
van de oligarchische regeringsclan ten gunste van een democra-
tische regering, en vooral, zo mogelijk, voortdurende en radicale 
hervormingen.
Maar lang niet alle inwoners van het land waren bereid tot ver-
anderingen. Zij hebben op Janoekovitsj, de belangrijkste rivaal 
van Viktor Joesjtsjenko, gestemd, daarbij kiezend voor datgene 
wat hun na de vuilste verkiezingscampagne in de geschiedenis 
van het onafhankelijke Oekraïne het beste leek: ‘stabiliteit en 
betrouwbaarheid’ – de belangrijkste leuzen van de kandidaat van 
de heersende macht.
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Een zee van mensen heeft het centrum van de stad over-
spoeld: meer dan 150 duizend mensen zijn de straten van 
Kiev op gegaan. In hun handen hebben ze oranje vlaggetjes, 
op hun tassen zijn oranje lintjes bevestigd, en de gezichten 
stralen van hoop. Vanaf de 18de verdieping van een nabij-
gelegen gebouw is een menigte zichtbaar, waarin ouden van 
dagen en jeugdigen, arme boeren en succesvolle ondernemers, 
werklieden en ‘witte boorden’ eendrachtig samen lopen, en 
bouwvakkers met oranje helmen vrolijk zwaaien. Oranje – dat 
is de kleur van presidentskandidaat Viktor Joesjtsjenko, die 
oppositie voert tegen de macht van Leonid Koetsjma, die het 
land 10 jaar geregeerd heeft.

De verkiezingsstrijd in Oekraïne 

Na de tweede ronde van de verkiezingen: opnieuw massaprotest  

pro-Joesjtsjenko op het Onafhankelijkheidsplein, de ‘Kresjtsjatik’.

 >

Twee Viktors – één victorieTwee Viktors – één victorie

[Bij het ter perse gaan van deze uitgave – vlak na de tweede verkiezingsronde 
– gingen ruim 500.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de uit-
slag. Niemand kon zeggen waarop dat zou uitlopen… Onderstaand artikel is 
geschreven vóór de tweede verkiezingsronde – Red.]
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Viktor Janoekovitsj – de man, die na een lange zoektocht naar 
een passende kandidaat door Koetsjma als zijn opvolger is aan-
gewezen. Het is voor niemand een geheim, dat Janoekovitsj in 
zijn jeugd tweemaal in een verbeteringsgesticht voor misdadigers 
heeft gezeten. Afkomstig uit het mijnwerkersstadje Enakievo in  
de armste en meest gecriminaliseerde regio van het land (rond 
Donetsk), verwierf hij de autoriteit in zijn geboortestreek toen  
hij aan het hoofd stond van een groep bandieten, en hij had 
nog meerdere malen in de gevangenis kunnen belanden, als hij 
geen banden met zijn beschermheren van de criminele bendes in 
de plaatselijke macht zou hebben gehad. Maar alle documenten, 
die betrekking hebben op de stormachtige jeugd van deze opvol-
ger van Koetsjma, zijn op raadselachtige wijze uit de archieven 
verdwenen. Wellicht omdat Janoekovitsj, meteen nadat hij zijn 
tweede termijn had ‘uitgezeten’, een duizelingwekkende carrière 
heeft doorgemaakt: hij werd opgenomen in de Communistische 
Partij (wat voor een ex-gevangene in de USSR praktisch onmoge-
lijk was) en werd op de maatschappelijke ladder bevorderd van 
leider van een wagenpark tot ‘gouverneur’ van de regio Donetsk, 
en vervolgens zelfs tot premier. Mensen aan wie, naar eigen zeg-
gen, de ‘eer’ te beurt viel om samen met de toekomstige rege-
ringsleider en presidentskandidaat hun tijd uit te dienen, vertellen 
dat Janoekovitsj samenwerkte met de leiding van de kolonie, waar 
hij zijn straf uitzat, en vervolgens ook met de hogere rangen, die 
in hun criminele gelederen behoefte hadden aan hun eigen soort 
mensen.

Televisie niet onpartijdig
In elk democratisch land zou zulke informatie (die noch door 
Janoekovitsj zelf, noch door zijn makkers verborgen gehouden kan 
worden) over het feit dat een presidentskandidaat in de gevange-
nis heeft gezeten wegens diefstal en roof, het einde van zijn car-
rière betekenen. Maar niet in Oekraïne. Paradoxaal genoeg werkt 
voor een aanzienlijk deel van de bevolking, vooral in het oosten 
van het land, het feit dat Janoekovitsj na zijn criminele ‘wapen-
feiten’ zulke hoge posities heeft kunnen bereiken in zijn voordeel. 
En daarom heeft een behoorlijk deel van de bijna 11 miljoen  
Oekraïense burgers, die hun stem in de eerste ronde van de ver-
kiezingen aan de vertegenwoordiger van de macht gegeven heb-
ben, dat welbewust en overtuigd gedaan.
Maar een nog groter aantal van de kiezers uit de achterban van 
Viktor Janoekovitsj bleek te zijn bedrogen door de kandidaat en 
zijn team. Als premier in functie had hij een enorm voordeel in 
vergelijking met Joesjtsjenko: hij had de beschikking over 99% 
van de televisiezendtijd, de schrijvende pers en, wat het belang-

rijkste was, van de enorme kapitalen van de Oekraïense clans, die 
hun rijkdommen vergaard hadden, terwijl ze de wetten ontdoken 
en de staatskas plunderden. In een poging om Joesjtsjenko, die 
door geen enkele van de heersende clans in het land gesteund 
werd en beloofd had om de beslissende strijd met de corruptie en 
het misbruik van de macht aan te gaan, koste wat het kost van 
de macht af te houden, schrok de ‘oude’ leiding van het land niet 
terug voor de meest smerige strijdmethoden met de oppositie.  
De televisie, die volledig door de macht gecontroleerd werd, 
maakte 24 uur per dag reclame voor de kandidaat die tevens  
premier was door te berichten over zijn superieure kwaliteiten,  
en overgoot zijn opponent Viktor Joesjtsjenko met drek. Talrijke 
bijeenkomsten ter ondersteuning van Joesjtsjenko werden door de 
televisie gewoonweg genegeerd, en op bevel van de Administratie 
van de President gaf de televisie noch aan hemzelf, noch aan 
zijn aanhangers het woord. Het enige oppositionele ‘5de kanaal’ 
werd in de meeste regio’s van zijn zendtijd beroofd, en uiteinde-
lijk waren de journalisten genoodzaakt om een hongerstaking af 
te kondigen om hun recht op objectieve informatievoorziening 
van de bevolking te verdedigen. Dankzij een gemasseerde pro-
pagandacampagne, waarin de vertegenwoordigers van de macht 
probeerden om Joesjtsjenko voor te stellen als een ultrarechtse 
nationalist, die Oekraïne vrijwel zeker met een ijzeren gordijn van  
Rusland zal afscheiden en ‘aan Amerika zal verkopen’, heeft de 
oppositionele Viktor vrijwel geen stemmen gekregen van de bewo-
ners van het oosten van Oekraïne, die sterk door Rusland worden 
aangetrokken en sinds de tijden van de Koude Oorlog nog steeds 
de Verenigde Staten haten. Maar hij behaalde een verpletterende 
overwinning op Janoekovitsj in de westelijke en centrale regio’s 
van het land, evenals in Kiev.

Aanslag op oppositiekandidaat?
Mogelijk zou Joesjtsjenko, die als persoon uiterst charismatisch 
is, ook de inwoners van de oostelijke regio’s hebben kunnen over-
tuigen van zijn kwaliteiten, als er geen aanslag op zijn leven had 
plaatsgevonden, die hem voor lange tijd uit de verkiezingscam-
pagne heeft geslagen. Over de vraag, waardoor de uitschakeling 
van de oppositie-kandidaat voor het presidentschap van Oekraïne, 
waarvan hij op het nippertje gered werd door de beste Oosten-
rijkse artsen (de Oekraïense artsen hadden een verkeerde diagnose 
gesteld), nu precies werd veroorzaakt, twisten de medici nog 
steeds. Zelfs de toepassing van een biologisch wapen geldt als 
één van de waarschijnlijke versies. Joesjtsjenko overleefde het en 
zette de strijd met de ‘oligarchische clan’ van het regime voort, 
maar zijn gezicht bleef voor lange tijd verminkt als gevolg van 
zijn uitschakeling.
En in die tijd werden alle lokale machthebbers gemobiliseerd om 
de premier te steunen. Het team van Janoekovitsj nam zijn toe-
vlucht tot een vreemde manier om de overwinning voor zijn kan-
didaat te waarborgen: niet door diens kwaliteiten naar voren te 
brengen, maar door zijn belangrijkste rivaal te vernederen. Hier-
aan leverden ook de zogenaamde ‘technische kandidaten’ hun bij-
drage. Want aan de verkiezingscampagne van 2004 namen, behalve 
de belangrijkste kanshebbers voor de overwinning – Joesjtsjenko 
en Janoekovitsj, en tevens twee vertegenwoordigers van de linkse 
krachten – de dicht bij de Europese sociaal-democratie staande 
Aleksander Moroz en een voorstander van het communistische 
model dat in de voormalige USSR bestond, Peter Simonenko, meer 
kandidaten dan ooit tevoren deel, nl. 22. Bijna allemaal waren 
ze door de macht ingezet, met als doel om de door haar naar 
voren geschoven echte kandidaat te helpen met het bestrijden 
van de concurrent van de oppositie, daartoe gebruik makend van 
de zendtijd op de televisie die wettelijk aan hen was toebedeeld. 
‘Bovendien kun je, als je rekening houdt met het feit dat het 

 >

Janoekovitsj ontmoet Vladimir Poetin tijdens diens bezoek aan Oekraïne.
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Werkgroep gehandicapten

Revalideren met 
een dwarslaesie

De werkgroep gehandicapten van OeKU ondersteunt in Kiev 
het revalidatiecentrum voor mensen met een dwarslaesie. 
Deze ondersteuning bestaat vooral uit financiële steun:  
de werkgroep financiert twee revalidatieplaatsen gedurende 
het hele jaar; daarnaast is er dit jaar materiële steun ver-
leend in de vorm van toezending van (kinder)rolstoelen en 
verpleegmaterialen. 

Nicolai Podrezan, zelf dwarslaesiepatiënt als gevolg van een verkeers-
ongeluk heeft dit revalidatiecentrum opgezet. Het bevindt zich op 
het terrein van een voormalig sanatorium net even buiten de stad.  
In het centrum worden cursussen gegeven aan patiënten uit het hele 
land. Mensen verblijven intern gedurende de periode van de cursus. 
De nadruk ligt vooral op de sociale aspecten van revalidatie, naast de 
noodzakelijke fysieke zorg en training.

Netwerken en dus blijven netwerken
Inmiddels heeft Nicolai een heel netwerk opgebouwd verspreid over 
heel Oekraïne van voormalige revalidatiepatiënten. Middels dit net-
werk probeert hij de beeldvorming van mensen met een beperking te 
beïnvloeden en ook de onderlinge steun te versterken. Hij doet dit 
vooral door de zogenaamde zomertournee. Hij trekt dan door het land 
en organiseert op locatie sport- en muziekactiviteiten door mensen 
met een beperking. Dit trekt veel aandacht. Het hoogtepunt is de 
jaarlijkse miss-rolstoel-verkiezing. Deze verkiezing haalt de televisie 
en wordt omgeven door de aanwezigheid van prominente figuren. 
Wij hopen de steun aan dit project nog lang voort te kunnen zetten 
met de hulp van fondsen en door financiële acties. Een bezoek aan 
dit project vanuit het SISU leverde uitdrukkelijke waardering op  
waarmee we erg blij zijn.

Uitbreiding nu ook naar Lviv
Groot nieuws dit jaar is dat de werkgroep haar activiteiten gaat uit-
breiden. De werkgroep gaat nauw samenwerken met de Stichting Lviv. 
Deze stichting richt zich op de ondersteuning van een soortgelijke 
organisatie, maar nu in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. 
Daarnaast ondersteunt de stichting een vrijwilligersorganisatie die 
bewegingsonderwijs geeft op een tiental basisscholen voor gehan-
dicapten en tevens ondersteuning geeft op revalidatiekampen voor 
dwarslaesiepatiënten. De samenwerking zal tot uitdrukking komen in 
een gezamenlijk werkplan voor 2005 en is bedoeld als opstap naar 
een daadwerkelijke fusie, met hopelijk hier in Utrecht en in Oekraïne 
tastbare resultaten.

Namens de werkgroep,
Hans Beuk 

Tweemaal Joesjtsjenko: boven met dorpelingen tijdens een bezoek aan 

Zuid-Oekraïne en onder tijdens een verkiezingstoespraak in Centraal- 

Oekraïne (met aangetast gezicht als gevolg van een vergiftigingspoging).

totale aantal stemmen in elk district de verkiezing van de leden 
van een kiescommissie bepaalt, aannemen dat een groot aantal 
vertegenwoordigers van de “technische” kandidaten in die com-
missie kan leiden tot een situatie, waarin het totale aantal niet 
gewenste stemmen helemaal niet meetelt’, zo waarschuwde enkele 
dagen voor de verkiezing de gedeputeerde van het Europarlement 
uit Letland, Aldis Kuskis, die het initiatief voor het sturen van 
waarnemers van het Europarlement naar de presidentsverkiezingen 
van Oekraïne genomen had.

Chaos met kieslijsten
Eigenlijk is het later ook zo gegaan: na de eerste ronde van de 
verkiezingen maakte de Centrale Kiescommissie tot op het laatste 
moment geen resultaten van de stemming bekend vanwege het 
feit dat leden van de plaatselijke commissies weigerden om pro-
tocollen te tekenen, volgens welke Viktor Joesjtsjenko aan de lei-
ding ging, en de teller van beide kandidaten stond lange tijd op 
ongeveer 40% van de stemmen. Bovendien ging de stemming voor 
het eerst in de hele geschiedenis van het kiesrecht in Oekraïne 
gepaard met een ongehoorde chaos met de lijsten, waarop duizen-
den kiezers zichzelf niet konden vinden, terwijl honderden al lang 
overleden burgers wel waren ingeschreven. Zoals de leider van 
de waarnemersmissie van de OVSE, Bruce George, zich uitdrukte, 
‘beantwoordden de presidentsverkiezingen niet aan de criteria van 
de Raad van Europa’ en waren zij ‘een stap terug in vergelijking 
met de parlementsverkiezingen in 2002’. Maar dat overleven we 
nog wel. Het belangrijkste is, dat alle nog volgende jaren geen 
stappen terug voor Oekraïne worden...

Lesja Sjovkoen
(Vertaling: Henk Sprenkels)
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Schoolinternaat 12 is een weeshuis voor kinderen van 6 tot 16 
jaar met lichte leer- en gedragsproblemen. Jaren organiseerde de 
OeKU-werkgroep Maloek materiële ondersteuning aan dit kinder-
huis. Deze vorm van ondersteuning voldoet niet meer. Na overleg 
ter plaatse bleek dat er veel belangstelling was voor inhoudelijke 
contacten. Op grond van de behoeften is contact opgenomen 
met de Jeugdzorgvoorziening Kompaan met de vraag of zij hier-
aan mee wilden werken. Jet van Bennkom en Lies van Weezel 
organiseerden de studiereizen, steunend op hun eigen beroeps-
achtergrond. Beiden zijn freelance werkers en geven trainingen, 
begeleiding en ondersteuning in de sectoren kinderopvang, 
gehandicaptenzorg en jeugdzorg. 
Het was een week waarin we, zoals Paul van Rooij opmerkte, 
‘zowel veel heel bijzondere en mooie als heel schrijnende situaties 
mee maakten’. Bij zoveel indrukken is het niet eenvoudig is om 
ze in dit korte bestek allemaal recht te doen. Toch doen we een 
poging aan de hand van de volgende vragen: 
■ Wat viel op, wat is echt anders?
■ Waarover maken de mensen in Kiev en wij hier in Nederland  

ons grote zorgen?
■ Wat was ondanks dit alles bijzonder, hartverwarmend en  

hoopgevend?

Het is er echt anders
Veel kinderen komen er al op hun 6e jaar, na eerst in andere  
kinderhuizen te zijn geweest. Of ze komen uit andere schoolin-
ternaten op grond van hun leerstoornis of gedrag. Als ze 16 jaar 
zijn moeten ze weg en worden geacht zich maar te redden. Het 
zal duidelijk zijn dat dit een te zware opgave is na zo lang in een 
heel gestructureerde en beschermde wereld te hebben geleefd.  
Het gevaar is dan ook groot dat zij het slachtoffer worden van  

criminele praktijken, in de prostitutie terechtkomen en een zwer-
vend bestaan gaan leiden. De medewerkers maken zich hier grote 
zorgen over en zoeken naar een oplossing om de jongeren te kun-
nen blijven helpen, wat formeel niet mag. Er is een NGO (d.w.z. 
niet-staatsinrichting) opgericht die tot doel heeft de jongeren 
die het schoolinternaat verlaten hebben met raad en daad bij te 
staan en ze te helpen bij het vinden van een woonruimte, bij het 
toegelaten worden en het volgen van een beroepsopleiding of het 
vinden – en behouden – van een baan. Vaak moet er ook juridi-
sche bijstand gegeven worden. Als de (financiële) mogelijkheden 
het toelaten wil men ook andere jongeren helpen die kinderhuizen 
verlaten. 

Met ouders is er weinig of geen contact. Al verblijven ze in een 
weeshuis, verreweg de meeste kinderen hebben ouders maar die 
zijn uit de ouderlijke macht ontheven op grond van huiselijk 
geweld, drankmisbruik of bijvoorbeeld verslavingsproblemen. Maar 
ook armoede kan een reden zijn om afstand van je kinderen te 
doen.  
Zo lang wonen in een inrichting waar alle voorzieningen op één 
terrein zijn, kennen wij in Nederland niet meer. Bovendien wordt 
er bij ons intensief gewerkt aan het herstel van het contact met 
de ouders. Ook ouders kunnen steun krijgen bij het oplossen van 
hun problemen. Zo niet in Oekraïne. Toen dit onderwerp aan de 
orde kwam zei de directrice hierover: ‘Wij zijn één groot gezellig 
gezin. De werkers zijn als vaders en moeders. Soms zijn de ouders 
zo slecht dat we er liever niet met de kinderen over praten. Het is 
erg pijnlijk voor een kind om te ervaren dat het door ouders ver-
onachtzaamd wordt. Nog pijnlijker is het om verloochend, ontkend 
te worden. We doen wel ons best de ouders te vinden. Sommigen 
willen hun kind niet terug maar ook meer positieve ouders hebben 
vaak juridisch niet het recht hun kind te zien. Dan proberen we 
wel de contacten te herstellen.’ Later bleek er wel degelijk belang-
stelling voor Nederlandse ervaringen. 

Veel zorgen
De discrepantie tussen de veilige, vriendelijke sfeer in het kinder-
huis en de rauwe harde wereld na vertrek is groot. Door de vele 
regels van boven af – lees: (lokale) overheid – die gericht zijn 

Uitwisseling met schoolinternaat 12

Recente ervaringen  
van de werkgroep 
Maloek, die een  
nieuwe weg inslaat

Boeiend en waardevol was het studiebezoek voor de 7 mede-
werkers van schoolinternaat 12 die Nederland in Juli 2004 
bezochten. Zo ook het tegenbezoek van drie medewerkers, 
(Paul van Rooij, Kees van der Broek, Wendy Maas) van Kom-
paan, een jeugdzorg instelling uit Tilburg en omstreken en  
de twee leden van Maloek.

Les van Swetlana voor de oudste groep: 

zelfgemaakte koekjes en andere  

lekkernijen – gezellig met elkaar.



op het beheersen en het voorkomen van risico’s is het geven van 
eigen verantwoordelijkheid aan jongeren en het laten leren van 
gemaakte fouten zo goed als onmogelijk. 
Als weeskind en internaatskind ben je kwetsbaar, zo niet vogel-
vrij. Wie komt er voor je op bij onrecht? Als je geen ouders hebt, 
heb je recht op woonruimte maar betaalbare woonruimte is moei-
lijk te vinden. Drie oudleerlingen wonen tegen hun zin, in een 
shelter. ‘Dat is niet wat wij willen, nu we 16 zijn en weg uit het 
schoolinternaat’, vertelde een van hen tijdens ons gesprek met 
een aantal oud-leerlingen. ‘Of we er blijven weten we nog niet.’ 
En niemand zou ze tegen kunnen houden.  
Tanja leek meer geluk te hebben gehad. Ze kreeg een kamer in 
een ‘woongemeenschap’. Maar het bleek dat de andere bewoners 
er zich fel tegen hadden verzet dat er iemand uit een schoolin-
ternaat kwam wonen; ‘zo iemand kon je nooit vertrouwen’. Toen 
wij haar opzochten was ze juist beschuldigd van het stelen van 
twee kippen uit de – gemeenschappelijke – koelkast. Ze voelde 
zich niet veilig op haar kamer waar niemand anders wilde wonen 
omdat het vocht er op de muren stond. Van het schoolinternaat 
had ze een paar afgedankte meubels gekregen en van de ‘NGO’ 
verf om met hulp van een paar oud-groepsgenoten de muren te 
verven. Op de medewerkers kon ze terugvallen om haar zorgen en 
angsten te bespreken. Eén van hen deed een poging om, samen 
met haar, met de medebewoners te praten. Tot nog toe was de 
vijandigheid niet afgenomen. 

Ondanks alles toch hoopgevend?
Naast de hartverwarmende ontvangst waren er veel interessante 
initiatieven en aanzetten tot verbetering van de situatie. We noe-
men er een paar. 
In het gesprek met de oud-leerlingen werd duidelijk hoe sterk zij 
op elkaar en op de medewerkers betrokken zijn en blijven ook na 
hun vertrek. Via het ondersteuningscentrum voor afgestudeerden 
(de NGO) probeert men het zo te regelen dat de oud-leerlingen – 
dag en nacht – op iemand kunnen terugvallen. Ook stimuleren zij 
onderlinge steun en hulp door het organiseren van bijeenkomsten 
en het uitwisselen van ervaringen ‘Hoe pak jij zoiets aan?’ ‘Mij 
heeft dat in die situatie geholpen’. Zonder deze contacten lopen 
jongeren het risico om bijvoorbeeld het slachtoffer te worden 
van mensen die op hun flat azen. Met mooie beloften weten ze 
hen de officiële papieren afhandig te maken waarna ze rechteloos 
zijn en op straat belanden. De kracht en volharding waarmee de 
medewerkers zich inzetten voor hun oud-leerlingen, hen serieus 
nemen en voor hun rechten opkomen, maakte grote indruk op ons 
Nederlanders. 

Persoonlijke aandacht
Opvallend was, naast de zorg voor de toekomst van de jongeren, 
ook de persoonlijke aandacht en de individuele benadering van de 
jonge kinderen op de school en in het internaat.
We werden uitgenodigd een les van Maja mee te maken en namen 
plaats naast de kinderen in hun bankjes. De kinderen waren 
duidelijk voorbereid op onze komst en Maja deed een paar leuke 
oefeningen waarbij zowel de kinderen als wij volwassenen een 
beurt kregen. Alle kinderen hadden er plezier in en iedereen kon 
– op zijn manier – laten zien wat hij of zij kon. 
Een ander les die we bijwoonden werd gegeven door Swetlana, 
die de oudste groep huishoudelijke vaardigheden leert. Ook hier 
hadden de jongeren onze ontvangst voorbereid. Er waren koekjes 
gebakken, de tafel was gedekt en gezamenlijk met de jongeren 

werd er thee gedronken en de lekkernijen opgegeten. Het was 
leuk om te merken hoe ook hier onze aanwezigheid werd aange-
grepen om de jongeren zowel vaardigheden te leren als om hun 
wereld te verruimen. Dat alles in een plezierige open sfeer. 
De manier waarop de medewerkers en de jongeren bij ons bezoek 
werden betrokken beviel ons goed. Vermoedelijk was dat ook het 
gevolg van het bezoek aan Nederland waar duidelijk was geworden 
dat vooral het aanwezig zijn ‘op de groep’ en het met kinderen en 
de direct uitvoerende medewerkers in gesprek zijn, belangrijk was 
geweest. Hierover werd door de medewerkers uit Kiev opgemerkt: 
‘Het stimuleren van kinderen om zelf na te denken en oplossingen 
te vinden. De volwassene wacht op de vraag van het kind.’ ‘Het 
bezoek, de contacten geven ons zelfvertrouwen om op de inge-
slagen weg door te gaan ook al betekende dat risico’s nemen en 
reprimandes van “het externe gezag”.’

In Nederland hadden de mensen uit Kiev aan het einde van hun 
bezoek gezegd: ‘Ons troffen de open discussie en de openheid van 
de gesprekken met collegae. Dit werkbezoek heeft ons een impuls 
gegeven.’ En: ‘De vrijheid waarmee we de kinderen aan het werk 
gezien hebben en het vertrouwen wat de volwassenen in de kin-
deren hebben.’ Wij Nederlanders zeiden dat na ons bezoek ook.
De uitwisseling was bedoeld als wederzijdse kennismaking om op 
grond hiervan te bekijken op welke manier de contacten een ver-
volg kunnen krijgen. Hoe dit er precies uit zal zien weten we nog 
niet. Dat hangt mede af van onze financiële mogelijkheden, maar 
dát er een vervolg is met zowel het schoolinternaat als met de 
NGO die de jongeren na hun vertrek steunt, is duidelijk. Ook Kom-
paan heeft al te kennen gegeven hieraan mee te willen doen. Als 
er al een algemene conclusie te trekken valt, dan: internationale 
contacten en uitwisselingen hebben vooral zin als ze wederzijds 
zijn en als ze een zekere continuïteit hebben. Het was verheugend 
te merken dat de OeKU zoveel aan praktische inspiratie kon bij-
dragen. 

Jet van Bennekom, 
Lies Gualthérie van Weezel
(In verband met ruimte gebrek is het artikel ingekort.)

Les van Maja: zij deed met de kinderen een paar 

leuke oefeningen – laten zien wat je kunt en weet.



Nederlandse bezoekers in Kiev valt het op hoe in de
afgelopen jaren op prominente plaatsen in de stad 
kerkgebouwen zijn opgericht. Daarbij gaat het soms 
om herbouw van kerken die in de communistische 
tijd zijn verwoest maar vaak is de nieuwbouw in 
een historiserende stijl. In grote massa’s neemt de 
bevolking deel aan het kerkelijke leven: overal in 
kerken worden kaarsen aangestoken en de iconen 
met eerbied begroet. Als je op zondag een kerk bin-
nengaat zie je daar jong en oud verzameld in een 
sfeer die toewijding en overgave ademt…

herbergt een theologisch instituut dat in een unieke oecumeni-
sche positie verkeert. Aan deze rooms-katholieke opleiding stu-
deren en doceren mensen uit de verschillende Oekraïense kerken: 
orthodox, rooms-katholiek en protestant. De academie is één van 
de weinige plaatsen waar mensen in vrijheid het theologische 
gesprek voeren. De veelkleurigheid van het instituut roept bij 
de gevestigde kerkelijke instanties echter de verdenking op van 
geloofsafval en proselitisme.

Kloostergemeenschappen met ambities
Naast de theologische academie wil de kloostergemeenschap  
een uitgeverij oprichten voor de verspreiding van nieuwe theo-
logische literatuur. 
Veel van wat er in de kerken wordt verkocht en gelezen bestaat 
uit herdrukken; traktaten uit de periode voor de Russische revolu-
tie zijn overal verkrijgbaar. In het klooster ziet men de noodzaak 
van een bezinning op de plaats van de kerk in de veranderende 
samenleving van Oost-Europa. 
In instituut en praktijk dient de kerk bij de tijd te leven met 
erkenning van het moderne levensgevoel en het voortgaande 
wetenschappelijk theologisch onderzoek. De kloostergemeenschap 
heeft, zoals menigeen in Kiev, grote ambities. Voor de toekomst-
plannen heeft het klooster meer ruimte nodig. Met steun van de 
orde uit het buitenland heeft de Kievse communiteit het gebouw 
van de voormalige militaire academie gekocht.
Het opknappen en het verbouwen van het totaal uitgeleefde 
complex tot een bewoonbaar klooster met woon- en werkruimte, 
collegezalen en een bibliotheek kosten nog een miljoen euro. Dat 
kaptitaal hebben de broeders niet, maar ze zijn intussen begon-
nen: met een enkele gift en met veel vertrouwen in een betere 
toekomst.

De Evangelischen: erediensten die de mensen raken
Een andere oecumenische haven in Kiev is de Lutherse gemeente. 
Na de onafhankelijkheid heeft de kleine gemeenschap met steun 
van de Duitse evangelische kerk haar kerkgebouw gerestaureerd. 
Het gebouw, in het hart van Kiev, is sindsdien uitgegroeid tot een 
centrum van cultuur, sociaal werk en een vorm van eredienst die 
het gevoel van veel mensen raakt. 

Kerken kijken in Kiev: 
het geloof in stand houden?

Enkele jaren geleden hebben enkele mensen van de Utrechtse 
Raad van Kerken kennisgemaakt met de hoofdstad van Oekraïne. 
Ze wilden onderzoeken of contact mogelijk is tussen kerken in 
Kiev en Utrecht. Een aantal instellingen uit de Domstad onder-
houden sinds de onafhankelijkheid relaties met soortgelijke 
instellingen in Kiev. Hun bezoek werd gevolgd door een reis van  
een groep jongeren uit Utrechtse kerken die te gast waren in een 
orthodoxe parochie in Kiev in de zomer van 2002.

Geloof vergelijken lijkt soms ver weg
Het bleek voor de reizigers bij thuiskomst in Utrecht heel moeilijk 
om met hun enthousiaste verhalen de warme belangstelling voor 
geloofsgenoten in de verte te wekken. Kiev is en blijft een stad  
in een land dat niet staat op het lijstje van populaire Nederlandse 
vakantiebestemmingen. 
Bij een paar mensen in Utrechtse kerken bleef er zoveel nieuws-

gierigheid dat Kiev op de agenda bleef. De vraag was wat christe-
nen, die in een totaal verschillend sociaal en economisch klimaat 
leven, elkaar te vertellen hebben. Wat leer je en hoe kunnen we 
elkaar misschien van dienst zijn? 
Met elkaar in contact komen en in gesprek gaan! Daarbij kan je 
gebruik maken van bruggetjes die er al liggen tussen onze steden 
met verschillende levenssferen. 
In het afgelopen voorjaar ging ik zo met een collega, die door  
de verhalen van anderen nieuwsgierig was geworden, naar Kiev. 
Ons eerste doel was een ontmoeting met de dominicaanse mede-
broeders die hij kende. Het klooster van de dominicanen in Kiev 

De Kerk van Allerheiligen, Lavra-klooster, Kiev
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De Lutherse gemeenschap is zo klein en belangeloos dat zij geen 
reële bedreiging is voor orthodoxen en katholieken, die er beiden 
regelmatig te gast zijn. 
Voor menigeen is de Lutherse kerk, die haar relaties met geloofs-
genoten in het buitenland koestert, een kans om iets van het 
leven in West-Europa te proeven.
Wij ondervonden dat in de pastorie van de gemeente waar een 
paar anglicaanse priesters ons vertelden over hun werk onder de 
allerarmsten in Oekraïne. Zij deelden met ons hun zorg over de 
groei van het aantal Aids-patiënten in het land met een overheid 
die blijkbaar onverschillig is tegenover een dreigende epidemie.

Ambassadeurs voor het onderwijs
We maakten onze reis ook als ambassadeurs van het Utrechtse 
onderwijs. Op verzoek van een middelbare school in onze stad 
gingen we op zoek naar hun Kievse partnerschool – in spe – om 
poolshoogte te nemen. Op de aankondiging van ons bezoek was 
niet gereageerd; op goed geluk meldden wij ons bij de receptie 
van school nummer 78.
Tot onze grote verrassing werden wij onthaald door de directeur 
die zich verontschuldigde voor het feit dat hij geen Engels sprak. 
Hij haalde er onmiddellijk zijn collega bij met twee leerlingen die 
de vreemde taal als de besten spreken.
Ze trakteerden ons op een rondleiding van een uur door een 
gebouw dat allerlei verrassingen biedt aan iemand die met een 
bepaald beeld over Oost-Europa in Kiev komt. Ze namen ons mee 
naar verschillende leslokalen waar we door de leerlingen met alle 
mogelijke voorkomendheid werden begroet. We kregen ook de 
computerlokalen, de grote bibliotheek, de sportzalen, het zwem-
bad en de aula met hotelaccommodatie te zien waarop menige 
Nederlandse school jaloers zal zijn.
Ontroerend was het wat de leerlingen die ons meenamen in de 
toekomst willen doen: iets betekenen voor hun land. Als je dat 
dan hebt gehoord, dan begrijp je iets van hun groet aan de geel-
blauwe vlag in de hal van de school: een ware icoon.

Gerrit Jan Westerveld, 
pastor van de Antoniuskerk in Utrecht

St. Gregorius College  
en Kiev

De contacten die het Utrechtse St. Gregorius College met 
‘School no. 78’ in Kiev wil uitbreiden, vorderen langzaam. 
Beide scholen zijn van plan hun leerlingen via e-mail 
met elkaar te laten corresponderen over hun stad, hun 
school en gebruiken en gewoontes. Voor de derdeklassers 
uit Utrecht past dit in het onderwijsbeleid van de school, 
waarin veel aandacht wordt besteed aan waarden en  
normen in de veranderende multiculturele samenleving. 
Het is van groot belang dat daarbij ook Oost-Europa 
betrokken wordt. 
De contacten verlopen vooralsnog moeizaam. Na diverse 
pogingen vanuit Utrecht is er nu een namenlijst van  
leerlingen uit Kiev, die aan de Utrechters gekoppeld  
gaan worden. Hopelijk kunnen we in de volgende OeKu-
nieuwsbrief de eerste concrete resultaten melden!

Drs. M.J.F.M. Voorhoeve,
conrector onderwijszaken St. Gregorius College

Govert van de Wijngaart †

Op 18 maart van dit jaar overleed Govert van de Wijn-
gaart na een jarenlange moedige strijd tegen kanker.  
Hij was, met Liesette Dekker en ondergetekende, in 1988 
medeoprichter van de Oost-Europa Kring Utrecht (de vroe-
gere OeKU).
Hij ontwierp mede de eerste lezingencycli, nam namens 
de Universiteit deel aan de Utrechtse oriëntatiereis in  
1990 naar Kiev, las jarenlang kritisch de concepten van 
de Nieuwsbrief die ik maakte en bleef alle verdere jaren
geïnteresseerd in het wel en wee van onze stichting, ook 
toen die omgezet werd in de Stichting Oekraïne–Kiev– 
Utrecht.
Zijn talloze vrienden uit de universitaire wereld en de 
vele kringen daarbuiten bewaren een warme herinnering 
aan de bijzonder sympathieke, veelzijdige en inspirerende 
persoonlijkheid die Govert was.

Bert Kuitenbrouwer

Één van de nieuwe kerken die in de laatste jaren in Kiev zijn gebouwd.
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Na de gebeurtenissen van de jaren 1917–1920 dachten veel 
geemigreerde geleerden van de imperiale intelligentsia na over het 
nut van het gunnen van mensenrechten aan de Russische mens. 
Na de gebeurtenissen van de jaren 1989–1992 waren het weer die 
vertegenwoordigers van de sovjetintelligentsia die enthousiast de 
mensenrechten wilden verdedigen, maar zij verbaasden zich erover 
dat democratische en economische veranderingen aanzienlijke 
winstaandelen aan de overheidsbureaucratie toebedeelden.  
De resterende lagen van de samenleving, en vooral de intelligent-
sia zelf, hadden integendeel helemaal geen verbeteringen ervaren. 
Anno 2004 keert het land in vrijwel dezelfde situatie weer terug, 
en de door de laatste crisissen uitgeputte intelligentsia van de 
onafhankelijke Oekraïne vraagt: waarom?

Mensenrechten in de Oostslavische wereld:  
diepe historische wortels
Vanaf 900 tot 1100 gold de gouden eeuw van de Oudslavische 
staat Kiev Roes, die in het gebied van het tegenwoordige Kiev 
lag. Toen in dat Europa de oervormen van de moderne staten 
zich begonnen te ontwikkelen, had de Kiev Roes al een sterk 
overheidsapparaat en een ontwikkelde economie. Gedeeltelijk 
waren hiervoor de nauwe politieke en culturele banden met het 
Byzantijnse Rijk de oorzaak geweest. Merkwaardig genoeg: de Kiev 
Roes-staat werd op vertegenwoordigende principes opgebouwd! 
Dat wil niet zeggen dat deze staat een volk kende dat bewust 
was van zijn rechten en diens vertegenwoordigende orde, waarbij 
rechten gerespecteerd werden. Juist toen, vanaf de 10de tot de 
11de eeuw werden de fundamentele waarden van de democratie, 
zoals burgerlijke en mensenrechten ingebouwd in de grondslag 
van de cultuur van een volk dat veel eeuwen later, het bewuste 
Oekraïense volk werd.

Het welslagen van de Kiev Roes-periode eindigde toen Kiev in 
1240 door de invasie van Mongoolse Tataren verwoest werd. Het 
verzet van de burgers werd door de Aziaten met geweld onder-
drukt. Zij brachten hun strenge hiërarchische militaire cultuur met 
zich mee en de terreur van de bedwingers hield aan voor eeuwen. 
De greep van deze Oosterse dwingelandij verzwakte pas in de 
15de eeuw. Deze langdurende Mongools-Tataarse onderdrukking 
zorgde voor een ándere sterke en tegenovergestelde beweging van 
nationale mentaliteit: begrip van de voordelen van het onderwer-

pen aan de macht en de voordelen van een persoonlijke plaats in 
de hiërarchie.

Sindsdien bevat het nationale bewustzijn van het Oekraïense volk 
twee diametraal tegenover elkaar staande tendensen. Democrati-
sche en antidemocratische bewegingen zijn op elkaar ingewerkt. 
Wanneer de democratie vooraan komt, wordt in Oekraïne een 
onafhankelijke staat opgericht. Bijvoorbeeld: zo verscheen en  
vestigde zich Zaporizja Sitsj in de 15de–16de eeuw in de nabij-
heid van de Dnjepr rivier. Dit was ook het geval in 1992, toen  
de moderne onafhankelijke Oekraïne werd opgebouwd. Nochtans 
kwam Oekraïne in de loop van de eeuwen te vaak onder het 
bewind van autoritaire bedwingers, wat de autoritaire tendensen 
in het nationale bewustzijn versterkte.

Historie vergelijken
De voorlaatste historische periode van Oekraïne, was het lidmaat-
schap in de Unie van Sovjet Socialistische Republieken (USSR). 
Zoals bekend: in de USSR had je het onverdeelde centrale systeem 
van staats-, economisch en sociaal beheer. Het systeem gaf voor 
modern te zijn. Het valt daarbij niet te ontkennen: veel van de 
prestaties staan goed verbeeld in de recente studieboeken van de 
Harvard Business School. 
Maar als je spreekt over efficiënt beheer: het sovjetsysteem gunde 
de burgers die het niet eens waren met de overheidsideologie van 
de communistische partij geen kansen. 
In 1922 werd aan de tegenstanders van de sovjetoverheid aan-
geboden om het land min of meer vrij te verlaten. In het jaar 
1937 waren ze al fysiek vernietigd. De oorlogstijd van 1941–1945 
stuurde mensen aan om het besef van nationale waarden in  
plaats van mensenrechten in te nemen. Om een voorbeeld van  
de ‘Staatsregering Methodes in de jaren ’40’ te noemen: de over-
winning van het ‘Sovjet Volk’ in de Tweede Wereldoorlog kostte 
20.000.000 levens aan sovjetonderdanen aan het front en onge-
veer net zo veel in het systeem van economische aanvoer van de 
overwinning – het netwerk van GULAG werkkampen.

Hoe is het verder gegaan met de geschiedenis? 
De USSR bleef in de moderne wereld uit de buurt van de inter-
nationale ontwikkelingen. Door de enorme inspanningen om de 
inwoners van het land in isolatie te houden van de internationale 

Mensenrechten in Oekraïne
Zoek de zwarte kat in een kamer met blauw-geel behang! 

De recente presidentiële verkiezingscampagne in Oekraïne heeft de discussie over mensen-
rechten opnieuw boven op de tafel van de Oekraïense maatschappij geplaatst. De rol van de 
jonge generatie is daarin voor het eerst bijzonder actief. Maar net als de gebeurtenissen in 
1917 in het Russische Rijk en in 1989 in de Sovjet-Unie, wordt de discussie over de men-
senrechten in onafhankelijk Oekraïne anno 2004 overmand door forse emoties; die feitelijk 
even wazig klinken als in vroegere tijden.
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invloedssfeer, verloor de USSR de controle over zijn harde auto-
ritaire greep. Aan het einde van de jaren ’80 bevond het sovjet-
systeem zich tegenover een historische keuze. Het land moest 
kiezen tussen het terugkeren naar een gewelddadige terreur om de 
volkomen onrealistische taken, gesteld door de communistische 
partij, uit te kunnen voeren, of het ombouwen van het staatsbe-
heer  
volgens meer acceptabele richtlijnen. Beide kanten van de weeg-
schaal trilden in een krampachtige serie van plechtige begrafe-
nissen van bejaarde partijleiders en helden begin jaren ’80 naar 
de tweede optie. Daar lag de ‘Good Luck’ van het sovjetvolk. Het 
tijdperk van ‘glasnost’ (openbaarheid en publiciteit) hielp de bur-
gers het recht van vrijheid van meningsuiting realiseren die voor 
die tijd louter op papier had bestaan. Dat bood de mogelijkheid 
voor democratische verkiezingen, de val van de Sovjet Unie en het 
opbouwen van een onafhankelijk Oekraïne. 

Mensenrechten
Sprekend over de mensenrechten in de moderne Oostslavische cul-
tuur en werkelijkheid, moet men, ten eerste, rekening houden met 
de historische achtergrond waarop ze zich hebben kunnen ontwik-
kelen en, ten tweede, duidelijk verschil maken tussen de drie aspec-
ten van de mensenrechten – wetgeving, politiek en cultuur. Vooral 
de letter van de wet is hier altijd aan de orde geweest. Inbreuk 
makend op de basisrechten van de sovjetbevolking, met een onge-
kend grootschalige hypocrisie, had de overheid van Stalin een 
bijzonder goed oog voor reclame en publiciteit. De grondwet van 
1936 garandeerde de meest prettige rechten aan de sovjetarbei-
ders – iedereen werd bevoorraad met kleding, schoenen en sociale 
zorg. Het bestaan en dus de rechten van mensen die niet onder 
het begrip ‘arbeiders’ vielen waren gewoonweg niet bepaald. In 
1978 werden de volgende wijzigingen in het staatssysteem aange-
bracht. De Grondwet van 1978 van de Sovjet Oekraïne garandeerde 
alle burgers de rechten voor persoonlijke onschendbaarheid, en 
onschendbaarheid van de woning, geheimhouding van berichtge-
ving en gewetensvrijheid. Behalve de aangeboren rechten van het 
‘tijdperk van ontwikkeld socialisme’, zoals recht op arbeid en recht 
op rust, garandeerde de Grondwet van 1978 de burgers het recht 
op deelname aan het staatsbestuur en maatschappelijke zaken. 
Eveneens werd het recht op gerechtelijke verdediging gegaran-
deerd.

Ombouwen in de jaren ’80
In de Perestrojka-tijd van de jaren ’80 werd er veel gesproken  
over de mensenrechten, rechtskundige bijstand, ontwikkeling van 
rechtsbewustzijn, enzovoorts. Maar toen het opbouwen van de 
onafhankelijke Oekraïne aan de orde kwam, de kwestie van het 
opzetten van een onafhankelijke staat, kwam het thema van  
mensenrechten in een luwte. In de Declaratie van de staats-
soevereiniteit van Oekraïne in 1992, werd het hoofdstuk over de 
mensenrechten praktisch zonder wijzigingen van de Grondwet van 
Sovjet Oekraïne van 1978 overgenomen.
De mensenrechten kwamen wel in de belangstelling in 1994, toen 
president Leonid Koetsjma aan de macht kwam. Het initiatief 
om de nieuwe Constitutie te gaan schrijven kwam uit acade-
mische kringen die bezorgd waren over de onstabiliteit van de 
budgetfinanciering. Zo’n opdracht zou de scheppers een stabiele 
welvaart opbrengen en hun posities in de intellectuele hiërarchie 
versterken. Het voorstel werd zonder aarzeling aangenomen en 
het land hield zich druk bezig met het ontwerpen van de nieuwe 
Grondwet, met behulp van de ambassades van de belangrijkste 
democratische landen. Dit leidde tot een politiek document van 
tamelijk hoge kwaliteit, waarin het onderdeel mensenrechten een 
belangrijke plaats kreeg. Naast de ‘setting’ van eerder gedecla-

reerde rechten, werd aan de Oekraïense burgers de vrijheid van 
economische activiteit en de vrije keuze van vestiging gegund. 
Het recht op gewetensvrijheid werd aangevuld met vrijheid van 
meningsuiting. Eveneens bepaalde de Grondwet de rechten van 
burgers voor het oprichten van politieke partijen, het houden van 
vergaderingen, het oprichten van stichtingen en veel andere rech-
ten waarover de mens in een moderne wereld dient te beschikken.  
De Oekraïense Grondwet van 1996 werd hoog gewaardeerd door  
de internationale gemeenschap. Maar…

Oude sovjetsysteem kreeg tweede adem
De Oekraïense maatschappij kon dit alles nog steeds niet waarde-
ren. De nationale dag van de Grondwet wordt gevierd op 28 juni, 
maar de bevolking van Oekraïne ziet die dag nauwelijks als een 
feestdag. De bevolking is nog steeds verbluft – wat voor een extra 
vrije dag is dat nu aan het begin van een vakantieperiode? Waar 
hebben we die Constitutie voor nodig? Wat krijgen wij daarvoor?
Deze landelijke verbijstering is veroorzaakt door het systeem en 
de praktijk van het Oekraïense staatsbestel. Het komt erop neer 
dat, afgezien van de verkondigde prioriteiten en principes, het 
land zich nog steeds midden in een feitelijk bloeiende autoritaire 
erfenis van de USSR bevindt. Merkwaardig genoeg: door de demo-
cratische bewegingen van de jaren 1989–1992 kreeg het oude 
sovjetsysteem een tweede adem. Een behoorlijk grote laag functio-
narissen zag groeiperspectieven in de nieuwe hiërarchie. Vanuit 
het complex van een uiterst machteloze nationale volkseconomie 
kwam het behoorlijk winstgevende segment van particuliere onder-
neming en handel los. De staatsbureaucratie zag daar onmiddellijk 
een melkkoe in, en heeft dit segment onmiddellijk met belastingen 
‘aangepakt’. Hoe ironisch of bitter men dit kan bezien: de levens-
kracht van de archaïsche Aziatische autocratie had juist van demo-
cratie en vrije markt sterk kunnen profiteren en groeien.  

Next Step Oekraïne
Next Step Oekraïne verzorgt 
advies en begeleiding van 
Nederlandse ondernemingen 
alsmede van particulieren 
voor en in Oekraïne. Voor de 
bevordering van internationale 
samenwerking bieden wij cul-
tureel advies aan, specifieke 
onderzoeken, vertalingen en 

bemiddeling alsmede de organisatie van reizen. 
Wij hebben een vestiging in Kiev en verlenen vanaf 2002 diensten aan 
Nederlandse klanten in Oekraïne. Het internet portaal www.oekraine.nu 
hebben wij in ons beheer. Vanaf 2004 werken wij ook voor Oekraïense 
klanten, die contacten in Nederland zoeken. 
Beschrijving van onze diensten vindt u op de website www.oekraine.nu. 
Wij werken in de Nederlandse taal en spreken ook Engels, Russisch en  
Oekraïens. De Nederlandse werkwijze van onze organisatie voorkomt, dat 
onze klanten niet voor verrassingen komen te staan. 
De oplossingen, die wij aan Nederlanders in Oekraïne verzorgen, zijn 
meestal verbonden met: (1) Handel met Oekraïne; (2) Uitbesteding pro-
ductie naar Oekraïne; (3) Ondersteuning maatschappelijke projecten; (4) 
Particuliere zaken en (5) Organisatie van reizen
In onze diensten staat cultureel advies centraal. Wij geven uitgebreide  
uitleg van de verschillen in culturen, zodat men daarvan bewust is en 
rekening met deze verschillen kan houden. Zodoende zorgen wij voor een 
goed contact tussen de twee landen en hun culturen.
Kortom, wij maken het Nederlanders gemakkelijk in Oekraïne.  
Neem contact met ons op: info@oekraine.nu.

 >
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Mensenrechten hebben een zeer los verband met de belangen van 
de staatsbureaucratie. Voor overheidsfunctionarissen is het nogal 
gevaarlijk om over mensenrechten na te denken. De kenmerkende 
autoritaire corporatieve cultuur, die in de omgeving van de Oekra-
iense ambtenarij bloeit, herkent de verworpelingen in een vroeg 
stadium en ontdoet zich bijzonder snel van hen. Voorbeelden 
hiervan treft men dagelijks in het laatste nieuws.

Toch staan de kansen nu beter
Desondanks, anno 2004, staan, in tegenstelling tot de afgelopen 
ontwikkelingsstadia van democratie en mensenrechten in Oekra-
ine, de kansen beter. Elke vier jaar, tijdens parlementaire en pre-
sidentiële verkiezingen werden de kandidaten van de autoritaire 
meerderheid gekozen om deel van de staatsregering uit te maken. 
Volgens de huidige voorwaarden binnen de internationale poli-
tieke conjunctuur werden ze af en toe ‘gedwongen herinnerd’’ aan 
items als mensenrechten en democratie. De strategische koers van 
toenadering naar de EU en het opbouwen van de vrije markt werd 
niet genegeerd. Ook had het parlement de politieke hervormingen 
niet aangenomen die de apologeten van de autoritaire overheid 
hadden voorgesteld. Op het niveau van alledaagse praktijken van 
de Oekraïense staatsoverheid bestaan er meer dan voldoende 
afwijkingen van de heldere idealen van mensenrechten. Op het 
strategische niveau binnen de staat zijn er al mechanismen in 
werking die voorkomen dat de maatschappij terugvalt. Oekraïne 
kent geen inwendig potentieel voor het ontbranden van nationale 
terreur. In afzonderlijke gevallen kan de terreur ingeschakeld wor-
den (en wordt ingeschakeld) tegen afzonderlijke personen die de 
belangen van de staatsbureaucratie in de weg staan. De terreur 
wordt echter gevolgd door lastige internationale openbare reacties 
en repercussies. Het systeem is gedwongen om excuses aan te 
bieden, zich te rechtvaardigen en maatregelen te nemen.
Mondiaal gezien, krijgt de democratische component van de nati-

onale mentaliteit in de laatste tijd, steeds meer praktische onder-
steuning. In een vrij economisch klimaat begint het volk, zonder 
er lang over te denken, zijn constitutionele rechten in de praktijk 
te realiseren. Bovendien: er betaat een generatie van mensen die 
al ná de Perestrojka geboren waren in een betrekkelijk vrij leef-
klimaat. Culturele wortels en de genetische herinnering aan de 
terreur van vroeger maken dat het volk behoedzaam en oplettend 
is. Maar in de laatste tijd ontdekt het volk steeds vaker dat er 
geen reden is om bang te zijn.

Op papier ja, in de praktijk nog niet
Heeft de moderne Oekraïner Oekraïense mensenrechten?  
Op papier – ja. Ze staan allemaal gedetailleerd in de Grondwet. 
Kent de moderne Oekraïner zijn rechten? Nauwelijks. Ondanks spe-
ciale lessen in het onderwijs staat deze vraag dikwijls ergens in 
de periferie van het Oekraïense bewustzijn. Zorgt de overheid voor 
inachtneming van mensenrechten in Oekraïne? Zeker niet. Overal, 
waar de huidige overheid voordeel in ziet en eigen belangen in 
heeft, worden de mensenrechten overtreden. Is rechtskundige 
bijstand in het geval van mensenrechten mogelijk in Oekraïne? De 
gemiddelde Oekraïner gelooft nauwelijks dat er een onafhankelijk 
en onbevooroordeeld rechtssysteem bestaat en zou daar in ieder 
geval liever niet mee in aanraking komen.
Maar overleggen is in dit land altijd welkom. De discussies over 
mensenrechten in Oekraïne spelen vooral de rol van een eigenaar-
dige vorm van doping. In hedendaags Oekraïne blijft het moeilijk 
om een meer aansprekend thema te vinden dan de mensenrech-
ten. Het blijft ernstig en hevig genoeg om voor shock-effecten te 
zorgen in de samenleving.

Ilja Starikov
(Dit artikel werd voorbereid door analisten van Next Step Oekraïne.)

 >

Het project ‘Streetkids with cameras’ 
(1999–2003) van de Stichting OeKU ging 
aan het eind van het jaar 2003 zijn vijfde 
projectfase in. En dat was ook meteen het 
einde van het verhaal!
Vanaf 1999 is er – met financiële steun 
– met een groep van circa 12 straatkinde-
ren (jongens en meisjes in de leeftijd van 
12 tot 15 jaar) consistent gewerkt aan een 
project waarmee de kinderen alle aspecten 
van fotografie leerden kennen en daarmee 
zelfvertrouwen konden ontwikkelen en 
een vak onder de knie kregen, waarmee ze 
hun toekomst meer of minder zelf konden 

bepalen.
De verslaglegging over die jaren gaf dit 
genoegzaam aan, zie ook de Nieuwsbrieven 
van Stichting OeKU.
De groep is in al die tijd redelijk consi-
stent gebleven. De uitvallers – een drietal 
– werden zonder moeite aangevuld. Deze 
groep werd al die jaren begeleid door een 
divers samengestelde groep van vrijwil-
ligers van Oekraïense en internationale 
identiteit, onder leiding van projectleider 
Hari Sankaran. Deze vrijwilligersgroep 
bestond uit studenten, uitgevers, reclame-
executives, journalisten en diplomaten. 
Stichting OeKU volgde – naar vermogen 
– deze ontwikkelingen.
Interessant blijft, om na te gaan in 
hoeverre de kinderen na 4 jaar zich de 
doelstellingen van het project uiteindelijk 
hebben eigen gemaakt. De kinderen expo-
seerden in 2001 en 2002 in de Eksargalerie 
in Kiev en in 2003 in het Muziekcentrum  

Vredenburg in Utrecht. Eind oktober 2003 
werd in Utrecht een benefietconcert 
georganiseerd in de Geertekerk. 

De gegevens over de voortgang (en het 
einde) van projectfase 2003–2004 bereik-
ten de Stichting OeKU, de opdrachtgever, 
slechts in mondjesmaat. Vanuit Utrecht,  
de zetel van OeKU, zijn bestuursleden en 
sponsorgevers dat jaar naar Kiev gereisd 
om contact te leggen met projectcoördi-
nator Hari Sankaran en uit te vinden wat 
er aan de hand was. 
Van Sankaran kwamen er steeds minder 
berichten binnen. Uiteindelijk bleek dat hij 
zwaar ziek was (in 2003; laatste maanden) 
en zijn werk niet meer kon doen.
Het bleek ook dat de straatkinderen in 
dat jaar, vanwege regeringsmaatregelen 
in Oekraïne, waren weggecijferd en zelfs 
uit ‘het straatbeeld’ verwijderd. Alle kin-
deren, zoals bleek uit de laatste berichten 

Project straatkinderen met camera’s beëindigd
Laatste jaar was een droevig jaar

Quote: May 2003 – Marina Serejevka, a super-
visor at the internat for the streetchildren of 
the project: ‘The kids really still like and talk 
about it, and they are always waiting for the 
next meeting. It’s both entertainment and deve-
lopment for them,’ she says. ‘I think their out-
look on life and society does change, and there’s 
their moral and aesthetic development (as well).’
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Om maar enkele voorbeelden te noemen; 
twee maanden geleden hebben zij een 
openluchtconcert opgeluisterd in het 
mooie park Rijnhuizen aan het Merwede-
kanaal te Nieuwegein.
Tevens is er in de maand september een 
concertreis naar Mackwiller (Frankrijk) 
geweest, waar het klooster van Pater 
Kohut voor de tweede maal bezocht werd.
De eerste keer was eind mei tijdens het 
Pinksterweekend om de 190ste geboorte-
dag van de beroemde Oekraïense dichter 
Taras Sjevtsjenko op te luisteren. Er werd 
een bisschoppelijke liturgie gezongen in 
de plaats Sarre-Union en daarna was er in 
de namiddag een concert voor een paar 
honderd genodigden waaronder vele hoog-
waardigheidsbekleders.
Ook dr. M. Antonowycz liet zich niet onbe-
tuigd en heeft daar gedirigeerd wat door 
het publiek werd beloond met een dave-
rend applaus.
Nu kwam Het Lysenko Koor voor de tweede 
keer naar Mackwiller op verzoek van Pater 
Kohut om nog eens een bisschoppelijke 
liturgie te verzorgen in het plaatsje Thieren-
bach ongeveer 160 km ten zuiden van 
Mackwiller. Met veel voldoening kijkt het 
koor hier op terug.

Kerstconcert op 12 december
Momenteel zijn de voorbereidingen voor 
een kerstconcert in volle gang.

Dit concert zal plaats vinden op 12 decem-
ber in de Barbarakerk te Nieuwegein-Zuid, 
aanvang 15.00 uur. Naast Het Lysenko 
Koor zal tevens het Oekraïense ensemble 
Uzory acte de présence geven. Dit ensemble 
was al te beluisteren tijdens de Oekraï-
nedag, 2 oktober in Den Haag en oogstte 
daar zoveel bijval dat binnen Het Lysenko 
Koor het idee geboren werd hen uit te 
nodigen voor deelname aan dit concert. 
Het belooft mede daardoor een sfeervolle 
en gezellige middag te worden waar wij 
iedereen van harte voor willen uitnodigen.
Voorverkoop van de kaarten à C= 5,– gaat 
via het secretariaat Peter van der Linden, 
tel. (030) 6040259 of via Carla Trouwee,
tel. (030) 6022307.
De kaartverkoop vindt ook plaats op 12 
december vanaf 14.30 uur bij de ingang 
van de kerk.

Concerten eerste kwartaal 2005
Ook voor het volgende jaar in het eerste 
kwartaal staan al weer diverse concerten 

van Sankaran, waren overgeplaatst naar 
‘opvangcentra’, vér buiten de stadskern 
Kiev.
Voordat Sankaran ziek werd heeft hij dit 
nog uitgezocht. Contacten met relevante 
organisaties terzake leverden niets op. 
Directies van deze staatscentra – lees: 
internaten voor homeless children –  
weigerden hem de toegang. In feite het 
bekende verhaal: ‘Wij hebben in Oekraïne 
geen straatkinderen.’ Toen kwam het einde 
in zicht van het project.
De kinderen van het project hebben in al 
die vier jaren leren fotograferen, ontwik-
kelen en afdrukken.
Ze leerden figuurstudies en portretfoto-

grafie. Ze exposeerden in Oekraïne en in 
Utrecht en maakten een eigen brochure 
over hun situatie. Maar vooral kunnen we 
desondanks vaststellen dat ze met al dat 
werk en studie zelfvertrouwen hebben 
ontwikkeld. Dat was ook de belangrijkste 
doelstelling!

De eerdergenoemde ‘opruim-oefening’ door 
de Oekraïense autoriteiten was dan ook 
het moment waarop het bestuur van OeKU 
besloot om het hele project af te sluiten. 
We kijken terug op vier jaar. Of de kinde-
ren hier later op terugkijken; dat weten  
we niet. 
Wij danken alle sponsors: de particuliere 

bijdragen en die van ‘SISU’, de ‘Paul Ten-
sen Stichting’, het Rode Kruis Utrecht Mid-
den en ‘Kinderen in de Knel’ van de Samen 
Op Weg Kerken (SOW) in Utrecht, die in al 
die jaren onze meest genereuze en kriti-
sche sponsor was.

Ritske de Koningh

Lysenko Koor uit Nieuwegein timmert goed aan de weg

op het programma, te weten:
30 januari – een Benefietconcert ten 
bate van het Hospice welk in Nieuwegein 
geopend gaat worden.
13 februari – 9.45 uur Byzantijnse liturgie 
in de Basiliek te IJsselstein. Hier worden 
de schitterende iconen gewijd die Pastor 
Paul Brenninkmeijer heeft geschilderd voor 
Het Lysenko Koor. 
3 april – 16.00 uur in de grote kerk in 
Wijk bij Duurstede. Deze zondag vindt er 
een rondje cultuur plaats en zal er door 
Het Lysenko Koor een klein concert gege-
ven worden.
23 april – 20.00 uur concert in de RK. 
Mariakerk te Leerdam.

Voorlopig hopen wij echter op zondag  
12 december as. vele liefhebbers van de  
Oekraïense zang te mogen verwelkomen  
in Nieuwegein. 

Het Lysenko Koor heeft er zin in, hopelijk 
de vele lezers van deze nieuwsbrief ook.

Het Lysenko Koor onder leiding van Paul Hak-
kennes en dr. M. Antonowycz heeft een goed 
gevulde agenda. Er zijn al weer veel concerten 
gepland voor de komende tijd. Maar ook in 
de afgelopen maanden heeft het koor diverse 
optredens gehad.
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Deze contacten leidden vaak tot internationale 
conflicten, en van kwaad tot erger: tot wederzijdse 
animositeit en zelfs tot pogroms gevolgd door mas-
saslachtingen.
Het is nogal lastig om bij deze confrontaties het 
‘legale aspect’ op de juiste wijze te omschrijven omdat 
er daarbij sprake is van twee volstrekt uiteenlopende 
gezichtspunten in de relaties tussen beide ‘partijen’.

Rente, alcohol en christendom
Het algemene uitgangspunt is dat alle haat tegenover 
Joden zijn wortels vindt in afgunst.
Hun rustig persisteren in, het koesteren en waarbor-
gen van economische vaardigheden, gekoppeld aan 
een unieke mentaliteit terzake, heeft hen altijd een 
aanzienlijk vermogen opgeleverd. Nadat de Tien Gebo-
den van aartsvader Mozes ze heeft toegestaan om geld 
uit te lenen tegen rente aan vreemdelingen, was deze 
optie nadien volstrekt ‘niet te houden’ in de ethiek 
van een christelijke samenleving. Daarnaast werd 
de negatieve houding ten opzichte van de Joden in 
Oekraïne nog versterkt door een monopolie op handel 
in alcohol. Er waren dus wel enkele excuses voorhan-
den om de Joden verder van hun centen te beroven.
De belangrijkste ommekeer in de positie van de Joden 

in Oekraïne was de Russische revolutie in oktober 
1917. Dat is geen Russische doctrine of ‘slogan’ maar 
berust op feiten.
Gedurende vele jaren verdween hun bastion van soci-
ale acceptatie; de grenspaal voor rechten van onbe-
kommerde vrije vestiging. Judaïsche Joden bestonden 
bijna niet meer en hun taal, het Jiddisch, raakte uit 
zwang. Het resultaat daarvan was dat alleen Joden op 
leeftijd nog spaarzaam Jiddisch spraken in de zeven-
tiger jaren van de 20e eeuw. Afkomst en paspoortge-
gevens waren de enige herkenbare items van een Jood 
in die dagen.
De assimilatie van de Joden met de oorspronkelijke 
bewoners maakte snelle sprongen.
Na de samenvoeging van de Krim met Oekraïne nam de 
Joodse diaspora toe met gevestigde Karaïeten, die niet 
afstamden van Joden uit Israël, maar Joden werden 
door het Judaïsme te adopteren. (Het Karaïsme is de 
oorspronkelijke vorm van het Judaïsme zoals door God 
is beschreven in de Thora en stelt dat ieder individu 
uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor een juiste 
interpretatie van de Bijbel - Red.) De Karaïeten waren 
afstammelingen van de Khazars die leefden in de lan-
den van de Oeral tot aan de Oekraïense steppen.

Synagogen en scholen talrijk
De uiteenvalling van de USSR heeft drastische veran-
deringen in het leven van de Joden in Oekraïne tot 
gevolg gehad: emigratie naar de USA, Israël en Duits-
land werd eenvoudiger. Er trad een verruiming in van 
de mogelijkheden om contacten te maken met Joodse 
wereldorganisaties en er kwamen veranderingen in de 
nationale Oekraïense politiek. In de laatste tien jaar 
gingen er weer talloze synagogen open en werden ze 
ook gerestaureerd. Ondanks het vertrek van veel Joden 
kwamen er veel Joodse scholen voor lager- en voort-
gezet onderwijs. Zo’n dertigtal. Zo waren tijdens de 

Vertegenwoordigd in alle sectoren
Joden in Oekraïne:

Dit onderwerp wordt in de laatste decennia van de twintigste eeuw pas
echt interessant met de eerste immigratie van Joden vanuit Israël 
naar het Oekraïense land. Vanuit hun religieuze optiek was het Joden 
daarbij niet toegestaan om zich te vermengen met de lokale bevolking, 
zoals dat ook gold voor andere landen waar Joden zich vestigden.
Maar vaak ging hun dagelijkse en culturele leven gelijk op met dat van 
de oorspronkelijke bewoners. De contacten van de Joden met die bewo-
ners speelden zich voornamelijk af in de reguliere handel, bankiersza-
ken en internationale relaties.

Loco-burgemeester Igal Amedi 

van Jeruzalem houdt een toe-

spraak voor de leerlingen tijdens 

de viering van ‘de laatste school-

bel’ op de Joodse school nr. 

299 in Kiev. Dit is de feestelijke 

slotdag vóór de zomervakantie in 

heel Oekraïne.
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viering van ‘de laatste schoolbel’ in de Joodse School 
nr. 299 in Kiev zelfs de loco-burgemeester van Jeru-
zalem Igal Amedi en de Opperrabbijn van Oekraïne en 
Kiev Jacob Dov Blaich aanwezig.
Joodse tradities, taal en cultuur worden vandaag de 
dag aangemoedigd en ontwikkeld. Veel tv-stations 
volgen uitgebreid Joodse bijeenkomsten, conferenties 
en andere evenementen. Zo is al acht jaar geleden het 
jaarlijkse Joods-Oekraïense Kunst Festival opgericht. 
In elk district zijn Joodse theaters, culturele centra 
en media.

In alle sectoren te vinden
Maar er is een keerzijde van de medaille. Voordat je 
toegelaten wordt tot een Joodse school moet je bewij-
zen dat je moeder Joods is. Maar als je aan de andere 
kant toegelaten wilt worden op een Oekraïense school 
en je maakt daarbij gebruik van je vaders Oekraïense 
nationaliteit dan wordt dat gezien als een aantasting 
van de rechten van minderheden en een dominante 
opstelling van Oekraïens nationalisme.
Het is nogal moeilijk om het leven van de Oekraïense 
Joden te beschrijven omdat je ze in alle sectoren aan-
treft, zoals straatarme gepensioneerden, steenrijke oli-
garchen die ‘even langskomen’ en parlementsleden van 
het Verhovna Rada. Bevolkingscijfers geven aan dat 
er ruim 150.000 Joden – met beide ouders Joods – in 
Oekraïne wonen. Dat is 0,3 % van de bevolking. Tege-
lijkertijd zijn 17 van de 450 gedelegeerden van het 
Parlement Joods. Er is geen behoefte aan anti-joodse 
sentimenten maar je mag opmerken dat Joodse men-
sen wel bepaalde voorrechten genieten ten opzichte 
van de niet-joodse bevolking. Het Joods Maatschap-

pelijk Werk HESED verleent financiële bijstand aan 
gepensioneerden en invaliden. Deze hulp is weliswaar 
minder dan in West-Europese landen, maar bij een 
gemiddeld pensioen van 30 euro per maand (160 hrn) 
is alles welkom.
Er is dus geen enkele reden om te spreken van heden-
daags antisemitisme in Oekraïne. 
Integendeel; men kan bij de Joodse bevolking een 
voortdurende groei waarnemen van nationaal bewust-
zijn, cultuur en religieuze inhoud. Ondanks de hoge 
emigratiecurve, blijft het aantal Joodse mensen in hun 
gemeenschappen constant als gevolg van bevolkings-
toename en remigratie. Deze laatste groep is weer aan 
het groeien omdat ze elders niet konden aarden. Het 
valt hen lichter om een succesvol bedrijf op te zetten 
in ‘vertrouwd’ Oekraïne dan in de meer ontwikkelde 
landen.

In dit artikel over de Joden in Oekraïne kunnen we er 
niet omheen een zeer belangwekkende en vermaarde 
vrouw te vermelden. Golda Meir, die de eerste onaf-
hankelijkheidsverklaring van de staat Israël tekende, 
die de eerste ambassadeur in de USSR was, de eerste 
vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken en tot 
slot de enige vrouwelijke minister-president van Israël.
Meir werd geboren in Kiev en leefde daar de eerste 
jaren van haar leven.

Alexey Obolenskiy
Andrey Medvedev
(Vertaald uit het Engels door Ritske de Koningh)

Geheel links:

Hoofdmeester Khariton Mihailo-

vich Gilgoor met leerlingen tijdens 

de viering van ‘de laatste school-

bel’ op de Joodse school nr. 299 

in Kiev. 

Links:

Optreden tijdens het 8ste  

Oekraïens-Joodse Kunstfestival 

‘Shalom Oekraïne!’ Opmerkelijk is 

dat wordt opgetreden voor een 

blauw-gele achtergrond – de  

kleuren van de Oekraïense  

nationale vlag.

Herdenkingsplaquette voor Golda 

Meir op het huis in Kiev waar ze 

is geboren en de eerste jaren van 

haar leven woonde.
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De opkomst van homeopathie is verbonden 
aan de naam van de Duitse geneesheer 
Samuel Haneman (1755–1843). De behan-
delingsmethode ‘soort met soort’ was 
geboren nadat hij kinabast had gebruikt 
bij de bestrijding van malaria. Kinabast 
veroorzaakte een zelfde soort koorts als 
malariakoorts (tegenwoordig is kinabast 
een basisbereiding tegen malaria in de  
traditionele geneeskunde). Aangezien zijn 
interesse was gewekt, ontdekte Haneman 
dat deze ‘soort met soort’-methode eeuwen 
geleden ook al gebruikt was door Hippo-
crates, Paracelsius en door Arabische  
artsen. De behandeling was niet direct 
gericht op een bepaalde ziekte maar op 
een bepaalde persoon. Daarom werd er 
veel belang gehecht aan de vatbaarheid 
en de conditionele en typerende trekken 
van het individu. Verschillende soorten 
van medische vatbaarheid types liggen ten 
grondslag aan Hanemans classificatie van 
conditionele menselijke types: het Silicone 
Type, de Belladonna, enz. Homeopathische 
preparaten werden in heel kleine hoeveel-
heden van actief substraat toegediend. Het 
substraat werd verkregen door meerdere 
verdunningen. Haneman is bekend gewor-
den dankzij zijn idee om deze principes op 
de gehele geneeskunde toe te passen.  

Zo is dus homeopathie ontstaan waarbij 
wordt aangeraden cafeïne te gebruiken 
tegen slapeloosheid en bijentoxine tegen 
allergie. 

Vaak verward met fytotherapie
Homeopathie is nog niet erg populair in 
Oekraïne. Het wordt vaak verward met 
fytotherapie – een Oekraïense traditio-
nele geneeswijze die gebaseerd is op de 
helende eigenschappen van verschillende 
planten. Homeopathische preparaten wor-
den gemaakt van plantaardige, minerale en 
dierlijke stoffen. Een fytotherapeut heeft 
vaak kennis van homeopathie en schrijft 
zowel fytopreparaten als homeopathische 
preparaten voor. Slechts 16% van de 
Oekraïense dokters gebruikt de homeopa-
thische behandelmethode.  
Homeopathische preparaten zijn pas 
in 1995 opgenomen in het Oekraïense 
Staatsregister van Medicijnen. Om een 
homeopathisch middel als medicijn te 
laten registreren moet een farmaceutisch 
bedrijf belasting betalen aan de staat (zo’n 
10.000 tot 15.000 Euro). Dit heeft tot 
gevolg dat deze medicijnen duur zijn en 
dat er in de apotheken slechts een beperkt 
aanbod is van homeopathische medicijnen. 
In de Verenigde Staten, Canada en Neder-
land wordt er bijvoorbeeld geen belasting 
betaald voor een dergelijke ‘registratie’. 
Soms worden homeopathische middelen 
in Oekraïne geregistreerd als voedselsup-
plement. De kosten voor een dergelijke 
registratie zijn soms tot tien keer lager. 
In dit geval kan het homeopathische mid-
del echter niet worden voorgeschreven als 
basismedicijn maar enkel als supplement. 

Evenzo bestaan er wat problemen in de 
productietechnologie van homeopathische 
preparaten in Oekraïne. In Duitsland wordt 
het dynamische proces (het schudden) met 
de hand uitgevoerd, ondanks de aanwezig-
heid van hightech-voorzieningen, terwijl in 
Oekraïne dit proces wordt uitgevoerd met 
behulp van pompen in de apotheek. Vol-
gens homeopathische principes verliest het 
middel daardoor menselijke energie. 

Mythevorming
De publieke opinie in Oekraïne heeft 
gezorgd voor het ontstaan van enkele 
mythen over homeopathie.
– Mythe 1: ‘Homeopathie geneest alle 
ziektes’
Elke behandelmethode heeft beperkingen. 
Als iemand bijvoorbeeld een acute blinde-
darmontsteking krijgt heeft het geen zin 
een afspraak te maken met een homeo-
paat. Het is dan beter om het ziekenhuis 

Homeopathie 
in Oekraïne

te bellen. In de regel behandelt homeopa-
thie chronische, ongecompliceerde aandoe-
ningen die jaren duren. 
– Mythe 2: ‘Homeopathie is psychotherapie 
en zelfsuggestie’
Homeopathie heeft een positief klinisch 
effect op kinderen, baby's en zelfs dieren, 
die niet ontvankelijk zijn voor hypnose. 
– Mythe 3: ‘Homeopathie is een modever-
schijnsel’
Ondanks het feit dat 60 tot 100% van de 
mensen in Duitsland en Zweden homeopa-
thische middelen gebruikt moet men niet 
vergeten dat het gaat om een geneesme-
thode en niet om een levensstijl. 

Er bestaan een aantal problemen betref-
fende onvoldoend opleidingsniveau onder 
homeopaten. Soms hebben deze mensen 
geen medische opleiding en kunnen 
daarom slechts een vaag vermoeden heb-
ben over de ziekte van de patiënt. Het 
behandelen van kanker in een laat stadium 
is hier een voorbeeld van. Een onwe-
tende homeopaat probeert de patiënt te 
behandelen, in de veronderstelling dat hij 
elke ziekte kan genezen en iedereen kan 
helpen. Tijd is een zeer belangrijke factor 
voor oncologiepatiënten. Als in het begin- 
stadium (volgens de TNM-classificatie) een 
kleine tumor volledig kan worden verwij-
derd, kan men wellicht vergeten dat het 
ooit heeft bestaan. Maar als een patiënt 
na een lange niet-effectieve homeopa-
thische behandeling besluit om naar een 
oncoloog te gaan is het te laat. De Neder-
landse gemeenschap was dan ook diep 
geschokt door de dood van Sylvia Millecam 
die te wijten was aan een verkeerde homeo-
pathische behandeling van borstkanker.  
De vrouw overleed. In Oekraïne gebeurt 
het vaak dat homeopathische en ook ande-
re alternatieve methoden incorrect worden 
voorgeschreven. 

‘Het zal mijns inziens niet lang meer duren voor-
dat wetenschappers over de hele wereld zich vol 
enthousiasme over dit probleem buigen’
Demjan Popov, stichter van de Oekraïense School 
voor Homeopathie. 

Er zijn veel geruchten en discussies over home-
opathie. Door sommige mensen wordt er de spot 
mee gedreven, door anderen wordt het juist 
bejubeld. Men weet te weinig over homeopathie 
en wat er bekend is, is onvoldoende onderzocht. 

Samuel Haneman (1755–1843)
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Geneesmiddelen niet vergoed
Enkele jaren geleden is het Oekraïense 
Instituut voor Traditionele Geneeskunde 
geopend in Kiev. Op een van de faculteiten 
worden professionele specialisten getraind 
in Homeopathie. Normaal gesproken kun 
je in elke regionale polikliniek in Oekraïne 
wel een homeopaat vinden. Meestal hou-
den ze zich ‘verscholen’ achter de deur van 
een ‘kinderarts’ of een ‘therapeut’. Deze 
artsen kennen zowel de traditionele als de 
niet-traditionele behandelmethoden. Toch 
krijgen patiënten homeopathische genees-
middelen niet vergoed in tegenstelling tot 
sommige traditionele medicijnen. Oekraïne 
kent geen verplichte publiekrechtelijke 
ziektekostenverzekering zoals in West-
Europese landen. In het algemeen moeten 
patiënten hun eigen medicijnen betalen, of 
ze zijn aangewezen op familie of vrienden. 
Er zijn wel enkele categorieën patiënten 
die hun noodzakelijke medicijnen vergoed 
krijgen, zoals veteranen, invaliden, diabe-
tici, en HIV-patiënten. 
Het Oekraïense Ministerie van Volksgezond-
heid is van plan binnen korte tijd een 
verplichte publiekrechtelijke ziektekosten-
verzekering in te voeren. Deze verzekering 
zal alleen de traditionele medische service 
vergoeden en alle alternatieve behandel-
methoden zullen door Oekraïense patiënten 
zelf moeten worden betaald. 

Zoals overal ter wereld is de Oekraïense 
homeopathie vol met vraagstukken, gehei-
men en vele andere verborgen uitwerkin-
gen – dingen waar elke nieuwe wetenschap 
mee worstelt alvorens haar bestaansrecht 
is bewezen. 

Sergej Derkach
(Uit het Engels vertaald  
door Suzanne Huiberts)

Begin dit jaar, toen hij 75 werd, heeft  
Bert Kuitenbrouwer afscheid geno-
men als bestuurslid van de Stichting 
Oekraine–Kiev–Utrecht. Bert heeft 
zich ruim 15 jaar met een tome-
loze energie en passie ingezet voor 
meer begrip voor Oekraïense cultuur 
in Nederland en meer welzijn voor 
gehandicapten in Oekraïne en vooral 
Kiev. 

Veel heeft hij mede tot stand gebracht. Zo 
was hij mede-oprichter van zowel de Stich-
ting Oekraïne –Kiev -Utrecht, als van het 
Platform Samenwerking Nederland Oekraïne. 
In al die jaren heeft Bert veel successen 
geboekt en natuurlijk ook teleurstellingen 
meegemaakt.
Het bezoek, begin 1990, van een grote 
Utrechtse delegatie aan Kiev was een van 
de mooiste momenten voor Bert in de 15 
jaar en het begin van een langdurige ori-
entatie op Kiev.
Hij was de stuwende, soms stille kracht 
achter veel activiteiten. Niet alleen hield 
hij in Utrecht alle zaken op de rails, maar 
hij reisde ook naar Kiev, om met instel-
lingen en personen te overleggen of koor-
tournees voor te bereiden. Een bootsman 
die alles overziet en moet zien recht te 
zetten.
Het bijzondere, maar ook het kwetsbare 
van Bert was dat hij zich zo in Oekraïense 
cultuur inleefde dat het een deel van zijn 
leven is geworden. Veel jaren deed hij 
dit samen met Marij, zijn vrouw, tot haar 
betreurde overlijden in 2000. Door de 
onbaatzuchtige inzet voor alles wat met 

Oekraïne te maken heeft vergde hij soms 
wat teveel van zichzelf. Zijn huis stond 
en staat nog steeds open voor Oekraïense 
gasten. 
Vooral het lot van Oekraïense gehandicap-
ten heeft hij zich aangetrokken en het was 
dan ook een dankbaar moment, dat mede 
door zijn inspanningen, in 1993 de Oekra-
iense TV, voor het eerst in de geschiede-
nis, aandacht schonk aan de situatie van 
gehandicapten in Oekraïne.
Wie aan Bert denkt, denkt aan zijn inzet 
om Nederlanders te laten genieten van 
Oekraïense cultuur. Met veel plezier denken 
we terug aan de prachtige optredens van 
het koor ‘Blagovist’. Eind 2003 konden we 
weer genieten van een tournee van dit 
fantastische koor. Het is maar goed dat 
alleen Bert weet hoeveel tijd en moeite de 
organisatie van zo’n tournee kost.
Alhoewel het bestuur wist dat zijn afscheid 
er aan kwam kunnen we hem eigenlijk niet 
missen. Naast het gemis van zijn persoon-
lijke warmte en inzet zullen we zijn kennis 
en ervaring erg missen. We hopen zijn 
levenswerk op een goede manier voort te 
zetten. Voor ons allen ben en blijf jij de 
bootsman op de Djnepr.
Bert, nogmaals, namens het bestuur ont-
zettend bedankt.

Miep de Jong (voorzitter) 
 

Foto onder: Bert (links) bij de aanbieding op 

19 november 1998 van het boekje ‘Een paard 

dat Pools praat’ aan oud-ambassadeur Coen 

Stork ter gelegenheid van de viering van het 

tienjarig bestaan van de Oost-Europa Kring  

Bert Kuitenbrouwer:  
een bootsman op de Djnepr
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De langdurende crisis van de Sovjeteconomie en het daaraan gekop-
pelde decennium van hyperinflatie heeft ertoe geleid dat de posities 
van buitenlandse valuta in de Oekraïense economie en onder de 
bevolking versterkt werden. De Amerikaanse dollar verscheen in het 
land aan het einde van de jaren ’80, en kon zich meteen vestigen.  
In het begin van de jaren ’90 werden bijna alle verrekeningen in de 
‘levende’ economie in dollars gevoerd. Deze toestand werd niet ver-
anderd door het einde van de inflatie. Tot het jaar 2000 had de Ameri-
kaanse dollar de meeste autoriteit in Oekraïne, maar achter haar rug 
om verstevigde de in 1996 ingevoerde nationale valuta, de ‘hryvna’ 
(UAH) haar positie. De rol van andere harde valuta, zelfs de Europese, 
was gering, met als enige uitzondering de Duitse Mark (DM).

handhaaft NBU de vaste koers van hryvna ten opzichte van de 
dollar en de hryvna/eurokoers schommelt, samen met de Forex, in 
de laatste twee jaar van 4,50 tot 6,90 hryvna. Oekraïense banken 
en bedrijven, die door NBU in een stevige greep worden gehou-
den, bevinden zich hierdoor regelmatig in crisis. Zij krijgen de 
neiging om geheel van de euro af te zien en terug naar de dollar 
en de hryvna te gaan of anderszins een stabiele ‘mand van valuta’ 
in te voeren. In de belangrijkste indicatoren van het nationaal 
monetair beleid noemt men het belang van buitenlandse valuta 
‘dollariserings-niveau’ en internationale reserves van de Nationale 
Bank worden nog steeds in Amerikaanse dollars gemeten. NBU 
verklaart echter dat het aandeel van de euro in deze reserves 
voortdurend groeit.
Niet alle Oekraïense banken nemen momenteel deposito’s of geven 
kredietkaarten in euro’s. Depositorente is als het ware gelijk aan 
deposito’s in dollars en daarom blijft het aandeel deposito’s in 
euro’s gering. Een groei van eurodeposito’s vindt alleen plaats 
vanwege de uitbetalingen aan Oostarbeiders – staatsburgers die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedwongen in Duitsland  
te werken.
De situatie met de euro op de contante markt blijft vrij gespan-
nen. Vanwege de niet grote populariteit van de euro bij doorsnee 
Oekraïners worden euro’s veel nagemaakt. Zelfs in Kiev is de euro 
een exotische munt en niet bij alle wisselkantoren kunnen de 
nodige biljetten gevonden worden. Een andere reden hiervoor is 
de Oekraïense douane, die de regel heeft ingevoerd om de volledi-
ge nummers van alle biljetten, die naar Oekraïne gebracht worden,  
te declareren. Banken hebben veel last van deze maatregel 
wegens de veel te lange wachttijden om contante euro’s in te 
voeren. Bij wisselkantoren is het verschil tussen aan- en verkoop-
koers aanzienlijk groter dan voor de dollar.
Toch vinden deskundigen het vooruitzicht voor de euro in Oekra-
ine heel positief. De belangrijkste rol hierbij spelen Europese 
banken en financiële instellingen, die uitsluitend met euro’s 
werken. Vooral de Europese Bank van Wederopbouw en Ontwik-
keling (EBWO) is merkwaardig voor het verstrekken van kredieten 
in euro’s aan Oekraïense banken, die Oekraïense bedrijven op hun 
beurt in euro’s kunnen crediteren.

Ilja Starikov

Een exotische munt met veel douaneperikelen
De euro in Oekraïne

Op de invoering van de euro in het contante betalingsverkeer had 
men zich op het politieke niveau van Oekraïne goed voorbereid. 
De belangrijkste indicatie van het nationale bankstelsel, aande-
len- en regulerend kapitaal, werd gemeten in euro’s. Deze beslis-
sing werd in de Wet ‘Over banken en bankhandelingen’ vastgesteld. 
Men kon contante euro’s al vanaf 3 januari 2002 kopen. Toch was 
er geen grote vraag naar de euromunt. De meeste kopers waren 
reisbureaus. Inwoners kochten kleine bedragen in euro’s als kerst-
cadeaus voor vrienden. Er was ook geen paniek rond 1 maart 2002 
toen de Europese valuta niet meer voor euro’s ingewisseld konden 
worden. In totaal bedroegen de wisseloperaties van het jaar 2002 
in euro’s 8% op de beurs en 14% op de contante markt. Voor de 
dollar waren deze cijfers respectievelijk 78% en 77%. De dagelijk-
se wisselomvang op de interbancaire markt bedroegen 2–3 miljoen 
euro voor euro/hryvna-operaties en 60–70 miljoen dollar voor dol-
lar/hryvna. De situatie is tot op heden bijna hetzelfde gebleven. 
Volgens deskundigen is 90% van bankactiva in buitenlandse mun-
ten in dollars, terwijl 80% van de buitenlandse contracten ook in 
dollars wordt afgesloten. De Oekraïense euromarkt is ondiep en de 
wisselkoers ten opzichte van hryvna verandert regelmatig.
De houding van de Nationale Bank van Oekraïne (NBU) ten 
opzichte van de euro is vooralsnog tegenstrijdig. Ondanks het 
populaire beleid van toenadering tot de EU werd introductie van 
de euromunt beperkt tot het meten in euro’s van de belangrijk-
ste indicatoren van commerciële banken. Nominaal voorziet het 
nationale monetaire beleid in het bestaan van twee officiële wis-
selkoersen – hryvna/dollar en hryvna/euro. Feitelijk bepaalt en 

€
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en selectief. Dat constateerde de Akade-
mie van de Oekraïense Pers. Van oktober 
2003 tot mei 2004 heeft de Akademie de 
berichtgeving van de zes toonaangevende 
televisiezenders gevolgd. Iedere eerste 
week van de maand noteerde men alle 
nieuwsberichten. Het resultaat is er dan 
ook naar: in meer dan 80% van de poli-
tieke berichtgeving ontbrak kritiek. Daarbij 
komt nog dat de toenmalige regerings-
partijen in een gunstig daglicht werden 
gesteld en de oppositie ronduit als twij-
felachtig. De verhoudingen lagen scheef! 
Janoekovitsj was drie tot vier keer meer te 
zien op de televisieschermen in het land 
dan oppositiekandidaat Joesjtsjenko. Ook 
kreeg de huidige premier achteneenhalf 
keer meer spreektijd als zijn opponent.

Vrije media met geldgebrek
De druk op de journalistiek was groter dan 
ooit. In de tijd van de sovjetunie vreesden 
ze censuur en intimidatie. Nog op de dag 
van vandaag moeten ze voor hun leven 
vrezen. In 2001 werd Igor Alexandrov 
doodgeknuppeld. Hij was TV-journalist en 
directeur van de onafhankelijke zender 
‘Top’ in Oekraïne. Dit misdrijf kan men niet 
direct aan Koetsjma toerekenen. Maar er 
zijn aanwijzingen die terugvoeren naar 
het jaar 2000: de onthoofding van Georg 
Gongadze. De perscensuur is echter ook 
een zaak geworden van regionale functio-
narissen.

Een ‘mooi’ verhaal 
heeft weinig zin
Over de vrijheid van drukpers

Een tussenstand: als er in de afgelopen 
zomer presidentsverkiezingen waren 
geweest, dan had de leider van de oppo-
sitie ‘Onze Oekraïne’, Viktor Joesjtsjenko, 
op zijn tegenstander Viktor Janoekovitsj 
een krappe overwinning behaald. Dat was 
althans de mening van het onafhankelijke 
internetnieuwsblad ‘Ukraïnskaja Prawda’.  
Janoekovitsj is de premier van de voorma-
lige president Leonid Koetsjma en naast 
Joesjtsjenko een twijfelachtige zoon in het 
theaterstuk in de strijd om de machtigste 
positie in het land. De verkiezingen van 
afgelopen 31 oktober werden dan ook als 
een graadmeter gezien voor de hervor-
mingsgezindheid in het land. ‘In vrijheid 
en in eerlijkheid’, zo zouden de verkiezin-
gen volgens Koetsjma verlopen.

Verhoudingen scheef
In werkelijkheid lag er, al eerder, een 
kloof tussen voornemens en realiteit op 
de loer. De burgers kunnen weliswaar vrij 
kiezen, maar de media berichten gekleurd 

Inmiddels zijn het niet alleen politieke 
belangen die de persvrijheid in de weg 
staan. Ook de economische situatie belast 
het journalistieke werk. Privé-media slagen 
er zelden in om het hoofd boven water te 
houden. Er is geldgebrek bij de redacties 
om zaken als computers, drukwerk, papier, 
enzovoorts, aan te schaffen. Dat heeft 
tot gevolg dat deze onafhankelijke media 
afhankelijk worden omdat ze geen mid-
delen hebben. Zendtijd voor radio of TV is 
net zo goed te koop als de informatie in 
de gedrukte media. De lengte en inhoud 
van een artikel zijn afhankelijk van ‘hoe-
veel’ de geldgever ter beschikking stelt.

Geen lid van Europa zonder persvrijheid
Er is echter hoop door het optreden van 
de wereldhandelsorganisatie WTO, de Euro-
pese Unie (EU) en de NAVO. En Koetsjma 
wilde daar graag bijhoren. Maar één ding 
zal hem – of zijn directe opvolger – hel-
der zijn: het heeft geen zin om voor het 
front van de internationale organisaties 
‘goede zuivere’ buitenlandse politiek te 
pretenderen of te prediken. De EU heeft 
bovenaan haar lijst van toetredingscriteria 
de mensenrechten gezet! Zonder dat is een 
lidmaatschap niet haalbaar. Ook de NAVO 
heeft al sinds de tijden van de Koude Oor-
log eenzelfde criterium opgesteld dat een 
vrije samenleving met mensenrechten en 
meningsvrijheid voorop staat. Dat betekent 
dat als er in Oekraïne geen persvrijheid 
mogelijk is zonder overheidsingrijpen, dat 
dan Oekraïne absoluut náást de felbegeer-
de prijs van een NAVO- of EU-lidmaatschap 
grijpt.

Met dit gegeven valt ook de binnenlandse 
politiek wel te beïnvloeden. Joesjtsjenko, 
‘de hervormer’, is de hoop van intellectue-
len en arbeiders. Hij wil de democratie  
in zijn land vooruit helpen. Toch wilde 
niemand van de experts in Oekraïne een 
gokje wagen op zijn welslagen op 31 okto-
ber. Wat moet je als kiezer, als deze man 
slechts in negatieve zin in de media wordt 
vermeld? Het zal wel blijken straks op 31 
oktober, met wellicht een tweede ronde  
in november. Vast staat in ieder geval: 
Joesjtsjenko speelt geen eenvoudig spel. 
Een vrije en eerlijke verkiezing is alleen 
mogelijk met een vrije pers!

Berit Thomsen
(Uit het Duits vertaald  
door Ritske de Koningh)

Buiten haar grenzen vertoont Oekraïne een 
democratisch gezicht en wil daarmee internatio-
nale organisaties zoals de Europese Unie, de 
WTO en de NAVO imponeren in de hoop op een 
lidmaatschap. Tegelijkertijd wordt een belang-
rijk nevencriterium rondborstig ondergewaar-
deerd, namelijk dat van de openbare menings-
vrijheid.

Bij de krantenkisoken liggen vooral  

de regeringsgezinde bladen bovenop.
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De straten liggen vol met modder en er is mist, alle vluchten op de vliegvelden 
zijn afgelast, maar u moet dringend vanuit Kiev naar een belangrijke vergade-
ring in Charkov – 470 km van de Oekraïense hoofdstad verwijderd? Of u bent 
het reizen met een vliegtuig gewoon beu en u wilt onder rustige omstandig-
heden, met comfort en met vaste grond onder de voeten de verste uithoek van 
Oekraïne bereiken, onder het genot van prachtige plaatjes van de Oekraïense 
natuur? Dan gaat u gewoon naar het station. Ten eerste rijden de treinen in elk 
jaargetijde en onder alle weersomstandigheden. En ten tweede hoeft u er niet 
aan te twijfelen dat u van het reizen over het Oekraïense spoor ware voldoe-
ning zult ondervinden.
Ten tijde van de Sovjetunie deed alleen al de gedachte aan het perspectief om enkele 

overbruggen zij de afstand tussen de steden praktisch 
tweemaal zo snel als de langzamere, zogenaamde  
‘passagierstreinen’. Maar in beide types treinen zijn 
gemakkelijke en comfortabele slaapwagens (in het 
Russisch aangeduid met de afkorting SV), die vol-
gens de Europese classificatie (die van de Oekraïense 
afwijkt) overeenkomt met de eerste klasse. Wagons 
van dit type hebben negen van binnenuit afsluitbare 
cabines, die elk twee slaapplaatsen bevatten. In de 
meeste eersteklassewagons bevinden de slaapplaatsen 
zich tegenover elkaar (daaronder, maar ook boven de 
deur van de cabine is plaats voor de bagage). Maar 
er is nog een ander type SV, waarvan in de cabines 
dezelfde twee slaapplaatsen boven elkaar gelegen zijn, 
omdat daartegenover een wastafel geplaatst is. Boven-
dien is er in alle cabines een tafel, en zijn er hangers 
voor de bovenkleding en rekken voor kleine spullen.

‘Klassensyteem’
Wat betreft de tweede klasse of, volgens het Oekraïen-
se systeem, de ‘coupéwagon’, zijn de omstandigheden 
iets minder goed vanwege het feit dat de cabines geen 
twee, maar vier plaatsen bevatten: twee slaapplaatsen 
beneden en twee boven. In elke coupéwagon zijn, 

Oekraïense treinen 
 denderen de toekomst in

uren in het benauwde en rammelende materieel, 
doordrenkt met de geur van vieze sokken en knoflook, 
te moeten doorbrengen de mensen huiveren. Nu, 13 
jaar na het uiteenvallen van de USSR, denken de pas-
sagiers van de Oekraïense treinen met een glimlach 
aan die vreselijke tijden terug. Natuurlijk voldoet nog 
lang niet alles op de spoorwegen van deze onafhan-
kelijke staat aan Europese standaarden. Er zijn nog 
oude, vieze en defecte wagons. Maar deze ‘relikwieën 
van het verleden’ komen steeds minder voor, en, zoals 
de leiding van de spoorwegen beweert, kan men deze 
ongemakken en problemen rond het jaar 2006/2007 
in een volledig gerenoveerde Oekraïense spoorweg-
structuur voor altijd vergeten. Trouwens, reeds nu 
worden de begrippen ‘trein’ en ‘reizen met comfort’ 
voor Oekraïense burgers en gasten van ons land steeds 
meer synoniem.

Expresstreinen je van het!
De totale lengte van de spoorwegen in Oekraïne 
bedraagt 22800 km. Dat betekent dat je met de trein 
praktisch elk, zelfs het meest verafgelegen, oord van 
het land kunt bereiken. De beste, meest betrouwbare 
en snelste treinen op het Oekraïense spoor zijn de 
expresstreinen. De meeste van deze treinen rijden 
’s nachts, dus als u ’s avonds in de wagon stapt, wordt 
u al op de plaats van bestemming wakker. Aangezien 
de expresstreinen bijna zonder tussenstops rijden, 

Een Oekraïense expresstrein 

wachtend op het station.

De moderne architectuur van het Zuid-terminalstation 

in Kiev.
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evenals in de wagons van de SV-klasse, twee toilet-
ten. Twee stewards (in Oekraïne ‘wagonbegeleiders’ 
genoemd) verlenen service aan de passagiers. Voor 
beddengoed, dat na de kaartcontrole wordt uitgereikt, 
moet apart bijbetaald worden.
Buiten de eerste- en tweedeklassewagons bestaat 
in Oekraïense treinen nog een derde klasse (met 
gereserveerde plaatsen) en een vierde klasse (met 
gemeenschappelijke plaatsen), die bedoeld zijn voor 
de armere lagen van de bevolking. In de derdeklas-
sewagons zijn geen cabines met deuren, maar groepen 
van vier slaapplaatsen aan een kant, met daartegen-
over, aan de andere kant van het gangpad, nog twee 
slaapplaatsen. De vierdeklassewagons hebben meestal 
alleen zitplaatsen, zonder cabines en zijn zeer oncom-
fortabel. Die zijn dus van ‘gisteren’, en, als je afgaat 
op de uitspraken van de verantwoordelijke bestuurders 
op het gebied van transport in Oekraïne, zullen de 
vierde- klassewagons spoedig helemaal verdwijnen, en 
zal de derde klasse aanzienlijk worden verbeterd. Hoe 
dan ook, in deze klassen reizen alleen minder bemid-
delde burgers van Oekraïne, en wegens de uiterst lage 
prijs van de reis worden de kaartjes meestal 3 à 4 
dagen voor het vertrek van de trein opgekocht. Terwijl 
kaartjes voor de eerste klasse zonder moeite verkrijg-
baar zijn tot 40 minuten voor vertrek. Bedenk daarbij, 
dat zelfs het duurste kaartje u niet meer dan 30 euro 
zal kosten.

Grootse toekomstplannen
Dankzij het feit, dat de infrastructuur van de Oekra-
iense spoorwegen de Europese standaarden benadert, 
groeit ook het comfort van het reizen. De stewards in 
de treinen kunnen u allerlei services aanbieden – van 
drank en voedsel tot het oproepen van een arts. En 
de stations worden dankzij restauratiewerkzaamheden 
en verbetering omgevormd tot moderne hoogwaardige 
servicecentra, waar men niet alleen tickets kan kopen 
en alle noodzakelijke informatie over de treinenloop 
verkrijgen, maar ook uitrusten in geriefelijke wacht-
zalen of overnachten in een comfortabele hotelkamer, 
en tevens een hapje eten in kleine bistro’s of lunchen 
in het restaurant. Het ongeveer twee jaar geleden 
gebouwde nieuwe station van Kiev wordt door de bur-
gemeester van de stad trouwens trots het beste van 
Europa genoemd. En niet voor niets: de futuristische 
architectuur van het gebouw met grote ruimtes en air-
conditioning, moderne handelspunten, speciale liften 
en platforms voor gehandicapten voldoet werkelijk aan 
de allerhoogste wereldstandaarden.
En de vervolmaking kent geen grenzen. De leiding 
van het Ministerie van Transport van Oekraïne komt 
haar belofte na om de spoorverbindingen in het land 
te verbeteren in overeenstemming met de hoogste 
eisen, en daarom werd een jaar geleden de familie van 
expresstreinen versterkt met een voor Oekraïne nieuw 
supersnel type. Daarin zijn alleen zitplaatsen, maar 
omdat deze ‘snelle expresstreinen’ in de ochtend- en 
avonduren rijden, waarbij de afstand tussen de uiter-
ste punten op de route in 4 à 5 uur overbrugd wordt, 

levert dat geen ongemakken op. Te meer, omdat de 
stoelen in deze treinen zacht en comfortabel zijn, en 
er in elke wagon enkele televisietoestellen zijn, en 
omdat de attente en servicegerichte stewards klaar 
staan om elke wens van de passagier te vervullen. 
Voorlopig pendelen deze snelle treinen slechts tussen 
Kiev en Charkov en tussen Kiev en Dnepropetrovsk, 
maar binnenkort zal het mogelijk zijn om de afstand 
tussen twee willekeurige punten in Oekraïne in maxi-
maal 6 uur te overbruggen. Volgens de woorden van 
het hoofd van de Oekraïense spoorwegen, Minister van 
Transport Georgy Kipra, plant zijn departement niet 
alleen om binnen afzienbare tijd alle grotere steden 
van het land via snelle exprestreinen met elkaar te 
verbinden, maar ook om de reistijd van de nacht-
treinen aanzienlijk te verkorten. ‘Het paard werd 150 
jaar geleden ingehaald door de locomotief, en dat was 
een technologische revolutie’, aldus de heer Kipra. 
‘Vandaag moeten we de auto voorbijsnellen, om in de 
harde concurrentiestrijd om de passagier te kunnen 
overwinnen. Want passagiersvervoer – dat is op de 
eerste plaats snelheid en comfort.’
Ongetwijfeld wordt het reizen over het Oekraïense 
spoor elk jaar comfortabeler, geriefelijker en sneller. 
Maar daar houdt het personeel het niet bij, want men 
presenteert de passagiers ook nieuwe vormen van 
dienstverlening. Er zijn bijvoorbeeld in enkele treinen 
al afzonderlijke vrouwen- en mannencoupés. Want het 
gemak van de passagier, daar gaat het om. En, zoals 
de medewerkers van de Oekraïense spoorwegen grap-
pend zeggen, als de passagiers morgen willen, dat de 
trein het vliegtuig de baas wordt, dan zullen er beslist 
vleugels aan de trein groeien…

Lesja Shovkoen
(Vertaling: Henk Sprenkels)

Interieur van de superexpress

Kiev–Charkov.

Slaapcabine in de eerste klasse

(SV-klasse).
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Dit middel om ongeluk te voorkomen ken ik niet. Mijn vriendin  
en ik komen uit verschillende regio’s in Oekraïne. Maar ik ken 
wel een tiental andere, die net als veel van mijn landgenoten dit 
soort volkswijsheden deel uit laten maken van hun leven. Of ze 
altijd even serieus worden genomen, zou ik niet weten. Het is 
eerder een uniek mengsel van spel en verhaal en grap en soms 
ook van mystieke waarheid. Dingen die het eigenaardige van een 
cultuur creëren waarin een mens wordt geboren en getogen.

God en de duivel op zee
Waar komen mensen vandaan? Hoe ontstonden bergen en velden? 
Dat vroeg ik als kind aan mijn grootmoeder. Mijn oma gelooft 
sterk in God. Bijgeloof is zonde voor haar. Toch verhaalt ze dat 
lang geleden, toen er nog niks, behalve water, op de aarde was, 
God en de duivel eens de zee op gingen. God heeft de duivel toen 
bevolen grond uit de zeebodem naar boven te halen. De duivel 
haalde wat grond op voor God, maar verstopte ook een beetje 
voor zichzelf achter zijn wang. Toen beval God de gedolven grond 
te laten groeien en die grond groeide en groeide tot de verste 
horizonten. Zo ontstond mooi vlak land met prachtige vrucht-
bare velden daarop, verhaalt mijn oma. Maar de grond achter de 
duivels’ wang groeide even snel en hij, afgezien van zijn gierig-
heid, moest dat uiteindelijk uitspuwen, gewelddadig dansend en 
hoestend. Van de uitgespuwde grond ontstonden scherpe rotsen 
en steile bergen en waar de duivel gestampt heeft, liet hij diepe 
valleien en bodemloze afgronden in zijn voetspoor achter. 
En de mensen? Die heeft God van klei gemaakt, beweert oma. De 
man en de vrouw tegelijk, en hij heeft ze in de zon gezet om te 
drogen. De duivel heeft dat natuurlijk gezien. Hij gooide op zijn 

beurt dezelfde soort klei over zijn linkerschouder. Zodoende ont-
stonden kleine duivels. Daarom moet je drie keer over de linker- 
schouder spugen, als je iets ergens over zegt en wil dat het goed 
verloopt, om de kleine duivel weg te jagen.

Zoek de alsembloemen
Of wil je soms ineens rijk en gelukkig worden? Ga dan de nacht van 
‘Ivan Koepalo’ (het feest van Johannes de Doper, van 6 op 7 juli) 
met je vrienden en vriendinnen naar de rivieroever. Neem daar deel 
aan het over het kampvuur springen en ga om 12 uur ’s nachts een 
alsembloem zoeken. Alsem bloeit maar één seconde in het jaar en 
waar je die bloem vindt, daar vind je een schat. De schat is overi-
gens niet altijd zonder problemen. Hij kan ook bezworen zijn en dan 
raak je in meer moeilijkheden dan het geluk dat je denkt te krijgen. 
Dan ligt het aan jou of je wel of niet het risico neemt. Hoe vaak 
de voorspellingen uitkomen, weet ik niet. Mijn oma wist dat ook 
niet. Ze zei alleen: ‘Al wie merkt het: voor die werkt het.’ Voor wie 
denkt dat als je ’s ochtends vroeg als eerste een vrouw en niet 
een man ziet, komt niets op die dag goed uit. Als je ziet dat inder-
daad op die dag niet alles goed uitkwam dan merk je ook eerder 
mislukte dingen op. Hetzelfde met lege emmers: steekt iemand 
met lege emmers voor je de straat over, dan krijg je niets op die 
dag goed gedaan. Heb je dat opgemerkt en door de dag heen niet 
vergeten? Dan wordt een kapotte vaas juist het resultaat daarvan.

Zelf uitproberen
Voor mij zijn deze verhalen en voorspellingen een organiek deel 
van het culturele erfgoed van mijn voorouders, van het land waar 
ik thuis hoor en waar ik makkelijk grapjes over de voorspellingen 
kan maken. In het studentenhuis van de Kiev Taras Sjevtsjenko 
Universiteit probeerden wij, meisjes, op de Sint-Andreasnacht,  
op 13 december, voor onze toekomstige mannen waar te zeggen. 
Om de naam van je toekomstige man te ontdekken, moet je een 
schoen over je linker schouder naar buiten gooien. Diegene die 
hem naar je brengt draagt dan dezelfde naam als je toekomstige 
uitverkorene. Zo schrijft de traditie voor. Alleen hoe doe je dat in 
een studentenhuis als je een schoen naar buiten gooit? Raak je 
de deur van je (lievelings)buurman? Er kwam geen einde aan de 
creativiteit van de meiden die nacht. Na een paar uur waarzeg-
gerij was er geen enkel ritueel meer uit welke regio dan ook die 
we niet hebben uitgeprobeerd. En toen? Toen gingen we zelf soort-
gelijke rituelen bedenken en we hebben tot vijf uur ’s ochtends 
alleen maar gelachen.

Natalja Karpenko

Bijgeloof onder de Oekraïners: 
spelletje of levenswijze?

Nu eindelijk alles meegenomen? Dat vraag ik aan mijn vriendin 
die weer net terug naar huis is gerend om daar iets te pakken. We 
staan inmiddels op het punt om ervandoor te gaan; ik wacht al op de 
stoep. Ja!, roept ze. Nog eens in de spiegel kijken en… klaar! In de 
spiegel kijken? Je was daar net een half uur lang niet weg te slaan! 
Nee, dat moet!, zegt mijn vriendin. Als je al bijna weg bent en weer 
terug gaat, dan moet je in de spiegel kijken. Dat voorkomt ongeluk, 
reageert ze serieus en doet de deur op slot.

Studentikoze waarzeggerij – rituelen uitproberen en vooral: veel lachen.

Jongeren vieren het feest van  

Ivan Koepalo – Johannes de Doper.
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Na aankomst ging iedereen naar de logeer-
adressen. In Kiev woont vrijwel iedereen in 
‘Stalinistisch’ ogende flatgebouwen. Hoge 
verouderde, eentonige flats met weinig 
groenvoorziening. In de avond zou ieder-
een elkaar weer treffen in ‘de club’ voor 
een eerste ontmoeting. Ik word voorgesteld 
aan de familie; moeder, zusje, opa en de 
huisdieren en krijg een rondleiding door 
het driekamerappartement, eigendom van 
de familie. Mijn slaapplaats: een bank in 
de woonkamer waar eigenlijk de moeder 
slaapt. Na een lichte maaltijd met brood, 
en salade gaan we naar de club van de 
school om iedereen te ontmoeten.
Daria (Dasja) Oelianova, woont in het cen-
trum van Kiev; eigenlijk ligt alles op loop-
afstand, soms wel erg ver lopen. Inmid-
dels zijn onze leerlingen ook bij de club 
aangekomen, met het openbaar vervoer 
of met de auto. De eigenaar van de club 
is getrouwd met een collega-docent van 
‘School 155’. Iedereen kijkt de kat uit de 
boom. We spreken met de leerlingen af ze 
de volgende ochtend op school te ontmoe-
ten. Die avond word ik weer overladen met 
eten. En de volgende ochtend: een heerlijk 
ontbijt van pannenkoekjes met room en 
andere lekkernijen, goed voor de lijn!

De eerste ontmoeting op school
‘School 155’ staat tegenover het huis van 
Daria Oelianova en we zijn per dag niet 
meer dan vijf minuten reistijd kwijt. Geert 
Smits en Maja Koeslova ontmoeten we ook 
op school. We vertrekken met het openbaar 
vervoer, kleine busjes voor ongeveer 20 per-
sonen, naar ons eerste uitstapje. De school 
zorgt voor een uitstapje.
En dan is daar het ‘Lavra’, het mannen-
klooster; dat in de 11de eeuw opgericht 
was rondom de grotten aan de oever van 
de Dnjepr, waar plaatselijke heiligen lagen 

begraven. De goudkleurige minaretten en 
felle kleuren ogen erg oosters en iedereen 
fotografeert druk om zich heen. Volgens 
onze gids is dit de mooiste ‘fotoplek’ aan 
het einde van onze wandeling, 
De monniken met hun orthodox-christelijke 
gewaden, lange baarden en aparte hoofd-
deksels trekken onze aandacht. Net als de 
kerktoren met 150 treden, de vrome Oekra-
iners, en de ondergrondse gangen waar 
gemummificeerde monniken opgebaard 
liggen en we met kaarsjes en sommige met 
hoofddoekjes doorheenlopen. 
Tegen de middag vertrekken we; de leerlin-
gen gaan de stad in en wij bezoeken een 
kerk en wandelen wat door de stad. Omdat 
Daria nog wat examens moet afleggen, is 
Maja vandaag onze gids. We eten voordat 
we aan het avondprogramma beginnen in 
een warenhuis-restaurant, zoals in La Place. 
Dat bevalt zo goed dat we er de volgende 
dag weer naartoe gaan.

’s Avonds ontmoeten we de leerlingen bij 
het circus. Ze vertellen veel enthousiaste 
verhalen over cafés, waterpijp roken, souve-
nirs kopen, gastvrije families, McDonalds- 
bezoek, etc. Het duurde even voordat ieder-
een zijn plekje in het circus had gevonden. 
Voor de Nederlandse leerlingen stond dit 
circus gelijk aan dierenmishandeling. Wij 
hadden ook onze bedenkingen. De Oekraï-
ners waren enthousiast. Hoewel wij hoop-
ten tijgers, leeuwen en olifanten te zien, 
werden het ganzen, kamelen, paarden, das-
sen en katten. Daarnaast veel mooie acro-
batische acts in een tropische entourage. 

Oude communisten op de been
Zondag 9 mei is ‘Overwinningsdag’ voor 
de Oekrainers, zij herdenken dan de 
Tweede Wereldoorlog. Het is een drukte 
van belang, veel oorlogsveteranen zijn op 

de been en zelfs oude communisten met 
hun rode vlaggen en medailles zijn van 
de partij. We leggen een bloemetje bij 
het monument van de onbekende soldaat, 
maken foto’s met veteranen en wandelen 
door de stad.. En Daria’s opa is oorlogsve-
teraan. Hij vertelt honderduit hoe hij als 
tiener aan het front instructies gaf aan de 
soldaten, die de luchtafweerbatterijen aan 
bij de bruggen over de Dnjepr bemanden.  
’s Avonds laat gaan we nog even naar het 
vuurwerk kijken en sluiten daarmee Over-
winningsdag af.

Naar het Openluchtmuseum
We verzamelen op het schoolplein en gaan 
naar het Openluchtmuseum. Een groot park 
met verschillend traditionele Oekraïense 
gebouwen en kerkjes. De leerlingen mogen 
op eigen gelegenheid het park bekijken.  
’s Middags vertellen ze over hun indruk-
ken en spelen ze een partijtje voetbal. We 
kopen pisanky, handbeschilderde eieren. 
Om een uur of vier zijn we weer in Kiev 
centrum. Iedereen bijelkaar. In de avond 
eten we weer zó fantastisch bij Maja.

Voetbal
Omdat de voetbalfans ook aan hun trek-
ken moeten komen, bezoeken we een thuis 
wedstrijd van Dynamo-Kiev tegen Letland. 
Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde 
want de leiding van School 155 vindt het 
te gevaarlijk. Deze wedstrijd wordt als 
risicowedstrijd beschouwd, er is dan ook 
veel politie op de been. Uiteindelijk valt 
het allemaal heel erg mee, we joelen en 
schreeuwen als echte Dynamo supporters 
als de wedstrijd met 1–0 voor Dynamo 
eindigt. De leerlingen willen nog afscheid 
van elkaar nemen als groep, de docenten 
willen naar huis. Na heel veel over en weer 
gepraat, gaan wij naar Daria’s huis om 
nog even na te praten over onze indruk 
van deze reis. ‘s Avonds en de volgende 
ochtend krijg ik cadeautjes en neem ik 
afscheid van een deel van de familie.

In stijl afscheid nemen
De volgende en laatste dag van ons 
bezoek, gaan Daria en ik naar Maja en 
Geert, waar haar man Igor ons net als 
op de heenreis, naar het vliegveld zal 
brengen. We nemen ook hier weer in stijl 
afscheid. Op het vliegveld duurt het nog 
even voordat we alle leerlingen bij elkaar 
hebben. Net als op de heenweg verloopt 
alles tamelijk soepel en landen we laat in 
de middag op Schiphol Airport waar alle 
vrienden en familieleden ons opwachten. 

Reisverslag van Cilla Hoop & Geert Smits,
juli 2004 (ingekorte versie)

Scholenuitwisseling Kiev–Utrecht/Nieuwegein 

Twintig leerlingen vergezeld van twee docenten van het Bonifatius College in 
Utrecht en het Anna van Rijn College uit Nieuwegein reisden in mei dit jaar  
naar Kiev. Een ontmoeting met de leerlingen en docenten en hun families van 
‘School 155’ werd – na intensieve emailcontacten – realiteit. 

Een volle week in Kiev in mei



OeKUDe Stichting Oekraïne–Kiev–Utrecht 

heeft als doel informatie en voor-

lichting te geven en de banden  

tussen Oekraïne, Kiev en Utrecht  

te versterken door samenwerking  

op cultureel en humanitair gebied.

www.oeku.nl


