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Van de redactie

Ook dit jaar is de redactie er weer in geslaagd om een gevarieerde 
OeKU-Nieuwsbrief uit te brengen. We hadden zelfs zoveel kopij, 
dat we besloten hebben om vier pagina’s meer te maken dan u 
van ons gewend bent. Dankzij de subsidie van SISU was dit bin-
nen het beschikbare budget mogelijk. Dit jaar hebben we meer 
artikelen dan ooit die door Oekraïense auteurs geschreven zijn.  
Zo leest u uit de eerste hand hoe de situatie in het land zich 
op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied ontwikkelt. 
Maar uiteraard berichten wij u ook over de lopende projecten  
van de OeKU-werkgroepen. Wij wensen u veel leesplezier!
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■ Miep de Jong, voorzitter 

 voorzitter@oeku.nl
■ Henk Sprenkels, secretaris
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In 1952 ben ik in Oekraïne geboren.  
Mijn studie internationale betrekkingen  
en internationaal recht aan de Sjevtsjenko-
universiteit van Kiev heb ik in 1974 afge-
sloten. Vervolgens ben ik docent geweest 
aan de vakgroep Internationaal recht van 
deze universiteit. Ik heb altijd veel plezier 
beleefd aan de omgang met de jonge stu-
denten en mede daarom staan de deuren 
van de Oekraïense ambassade in Nederland 
altijd open voor Nederlandse studenten.

In 1982 trad ik toe tot de diplomatieke 
dienst en tot 1988 was ik in Genève werk-
zaam bij het Centrum voor mensenrechten 
van de Verenigde Naties. In die tijd maakte 
Oekraïne nog deel uit van de Sovjet-Unie, 
maar het had haar eigen redelijk ontwik-
kelde diplomatieke dienst – het Ministerie 
van buitenlandse zaken van de Sovjet- 
Republiek Oekraïne dat toen zo’n 50 diplo-
maten telde. Ik werkte in Genève dus voor 
dit Ministerie.
In het begin van de jaren negentig had 
ik het geluk aan de bron te staan van de 
organisatie van de diplomatieke dienst 
van het toen zelfstandige Oekraïne. In 
1992–1993 was ik hoofd van de afdeling 
Verdragen van het Ministerie van Buiten-
landse zaken. Vanaf 1991, het uitroepen 
van de onafhankelijkheid, was ik actief 
betrokken bij het aanknopen van diploma-
tieke betrekkingen van Oekraïne met een 
groot aantal landen. Al na twee, drie jaar 
had het land meer dan 100 internationale 
overeenkomsten getekend om diplomatieke 
betrekkingen aan te gaan, dit alles in de 
tijd dat ik werkte bij de afdeling Verdragen.
Het was een zware en uitputtende tijd 
voor het werk, zowel in Kiev als in het 
buitenland. Bijna alles was nieuw en 
slechts weinigen konden ons werkelijk 
helpen. Maar deze beproevingen hebben 
veel bijgedragen aan mijn beroepsmatige 

‘Grote belangstelling in Nederland  
voor het verstevigen van de  
humanitaire banden met Oekraïne’

vorming en ik denk met plezier aan deze 
tijd terug. In 1993 opende ik samen met 
collega’s de ambassade van Oekraïne in 
Frankrijk. In 1995 werkte ik in Straats-
burg aan de toetreding van Oekraïne tot 
de Raad van Europa en in 1998 keerde 
ik naar Straatsburg terug als permanente 
vertegenwoordiger van Oekraïne in de Raad 
van Europa. Deze periode waarin Oekraïne 
zich een plaats moest verwerven in de 
internationale arena en een eigen gezicht 
en naam moest verwerven was ongelooflijk 
hectisch voor de jonge staat.
Van 1996 tot 1998 was ik hoofd van de 
Afdeling voor Europese en transatlantische 
integratie van het Ministerie van Buiten-
landse zaken van Oekraïne. Ik ben een 
overtuigd voorstander van Europese inte-
gratie van Oekraïne. Door het werk in ver-
schillende Europese landen heb ik steeds 
meer geleerd en werd ik gesterkt in mijn 
overtuiging dat de toekomst van Oekraïne 
in Europa ligt.

Vanaf 2001 was ik hoofd van het departe-
ment van Justitie van het Ministerie van 
Buitenlandse zaken en vanaf 2003 was 
ik speciaal gezant van het Ministerie van 
Buitenlandse zaken en hield mij bezig met 
de kwestie van de wettelijke vormgeving 
van de staatsgrenzen van Oekraïne. Dus al 
vanaf mijn studententijd heb ik mij bijna 
mijn gehele diplomatieke loopbaan bezig 
gehouden met vraagstukken van internatio- 
naal recht.
In de herfst van 2005 ben ik benoemd tot 
ambassadeur van Oekraïne in Nederland. 
Weet u, ik heb er altijd van gedroomd om 
te werken in een land dat op hoog niveau 
bilaterale betrekkingen onderhoudt en 
overeenkomsten heeft met Oekraïne op 
politiek, economisch, militair-technisch, 
juridisch, humanitair en ander gebied. 
Natuurlijk is Nederland een land waar altijd 

iets te leren valt en waar ervaringen uit- 
gewisseld kunnen worden. Ik raak in ver-
voering door de boeken over de geschiede-
nis van de Nederlanden, het is altijd inte-
ressant de vorming en de ontwikkeling van 
een land te volgen, vooral wanneer een 
land zoveel bereikt heeft. Je leest over de 
binnenlandse ontwikkelingen van het land: 
de handhaving van de constitutionele 
rechten, de bescherming van de rechten 
van de mens, de voortgaande ontwikkeling 
van de democratie. Dit zijn belangrijke 
gebieden voor samenwerking tussen onze 
landen. En daarbij, hier wordt op wereld-
schaal samengewerkt op juridisch gebied, 
want Den Haag, waar het invloedrijke 
Internationale Gerechtshof gevestigd is, is 
de internationale hoofdstad van het recht. 
Het is plezierig te merken dat er in Neder-
land een grote belangstelling bestaat voor 
het verstevigen van de humanitaire banden 
met Oekraïne, waarbij het niet alleen gaat 
om humanitaire hulp, maar ook om alge-
mene sociale projecten. Voor de statistiek: 
uw land levert één van de belangrijkste 
bijdragen op dit gebied.
Ik wens met heel mijn hart mijn Neder-
landse vrienden en collega’s en alle 
mensen in dit prachtige land succes en 
voorspoed toe en ik wens dat de Oekra-
iens-Nederlandse dialoog nog levendiger 
wordt en zal leiden tot samenwerking op 
nieuwe gebieden.

(Vertaling: Annette Cramer)

Oleksandr Koeptsjysjyn, 
Ambassadeur van Oekraïne in Nederland



Verraad of moed?
Na de vreedzaam verlopen Oranje Revolutie werd Joesjtsjenko tot 
president benoemd en maakte het land zich op voor een nieuw 
begin: zonder corrupte ambtenaren en eeuwige steekpenningen, 
maar met vrijheid van meningsuiting en natuurlijk met ‘de bandie-
ten achter de tralies’… ‘De bandieten achter de tralies’ was een 
van de belangrijkste leuzen op de Majdan, het centrale plein van 
Kiev, dat synoniem werd aan de Oranje Revolutie. Maar iets meer 
dan een jaar later bevindt Janoekovitsj zich in plaats van achter 
de tralies weer in het centrum van de macht. Hij keerde zelfs weer 
terug op zijn vroegere post: leider van het kabinet, nu zelfs onder 
president Joesjtsjenko.
Een groot gedeelte van de bevolking is door deze wending diep 
geschokt. Degenen die in 2004 op de straten en de pleinen 
stonden om de democratie te verdedigen noemden het de ‘totale 
teloorgang van de Oranje Revolutie’. Maar president Joesjtsjenko 
en de zijnen zien het anders. De populariteit van de ooit popu-
lairste politicus van Oekraïne is gedaald  tot 17 procent (terwijl 
de populariteit van Janoekovitsj gestegen is tot 40 procent), 
maar desondanks wordt Joesjtsjenko door zijn medewerkers een 
groot politicus genoemd. ‘Hij heeft, ter wille van Oekraïne en haar 
politieke toekomst, zichzelf opgeofferd – zijn populariteit en mis-
schien zijn kansen om nog een periode president te blijven’, zo 
is de overtuiging van Michaïl Dorosjenko, adviseur en een oude 
vriend van Joesjtsjenko.

Nu moet gezegd worden dat de situatie waarin de leider van het 
land zich na de parlementsverkiezingen bevond uiterst moeilijk 
was. Schuld hieraan hebben vooral de vele, vaak onvergeeflijke, 
fouten die door de ‘oranje’ machthebbers in het eerste jaar van 
hun regeringsperiode gemaakt zijn.

Gas als machtswapen
Er waren natuurlijk ook externe factoren waardoor het zover heeft 
kunnen komen. Vele jaren lang stond de binnenlandse politiek 
van Oekraïne sterk onder invloed van buurman Rusland, waarvan 
het land economisch en vooral voor de energievoorziening afhan-
kelijk was. Na het aan de macht komen van de op het Westen 
georiënteerde Joesjtsjenko, die een voorstander is van toetreding 
tot de Europese Unie, was het Kremlin niet van plan Oekraïne 
los te laten en maakte het, om het land in zijn greep te houden, 
gebruik van zijn sterkste drukmiddel: het gas.
De Oekraïners begonnen het jaar 2006 vol spanning. Aan de 
vooravond van het nieuwe jaar ‘herinnerde’ Moskou zich dat het 
aan Oekraïne gas verkocht tegen een ongerechtvaardigd lage, 
niet marktconforme prijs (iets meer dan $ 40 per duizend kubieke 
meter) en waarschuwde de Oekraïense regering dat, als ze vanaf 
1 januari 2006 niet bijna zes maal zoveel zou betalen ($ 230 per 
duizend kubieke meter), de levering van gas gestaakt zou worden.
‘De aanleiding tot de gascrisis ligt in de politieke situatie die 
ontstaan is na de overwinning van de Oranje Revolutie’, is de 
overtuiging van de aan Moskou loyale Oekraïense politicoloog 
Volodymir Malinkovitsj. ‘De buitenlandse politiek van de nieuwe 
regering was uitgesproken pro-westers en leidde tot een verdere 
verwijdering van Moskou, dat uiteraard wel moest reageren’.  
Ook de bestaande overeenkomst met Oekraïne om gedurende  
de periode van 2004 tot 2009 gas te leveren tegen de prijs van  
$ 40 per duizend kubieke meter weerhield Rusland niet. Het is 
voor iedereen overduidelijk dat deze overeenkomst gesloten is in 

Nog geen twee jaar geleden waren het onverzoenlijke tegen-
standers. De ‘oranje’ Viktor Joesjtsjenko, de vertegenwoor-
diger van de nieuwe politiek, die beloofde de strijd aan te 
gaan met de corruptie die diep in alle lagen van de maat-
schappij was doorgedrongen en de in zijn jeugd wegens  
strafbare feiten twee maal veroordeelde ‘blauwe’ Viktor 
Janoekovitsj, de verpersoonlijking van het corrupte systeem. 
Nu zijn ze tot elkaar veroordeeld…
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de veronderstelling dat de pro-Russische kandidaat Janoekovitsj 
de presidentsverkiezingen zou winnen. Het aantreden van Joe- 
sjtsjenko paste niet in de plannen van het Kremlin.
Van een direct inwilligen van de eisen van Gazprom kon geen 
sprake zijn. Dit zou desastreuze gevolgen hebben voor de econo-
mie van Oekraïne. Het land kan echter niet zonder het Russische 
gas, waar het vrijwel volledig van afhankelijk is. Oekraïne impor-
teert ook gas uit Toerkmenistan, maar dat wordt ook over Rus-
sisch grondgebied aangevoerd.
Behalve Oekraïne verkeerde ook Europa in spanning over de afloop 
van dit conflict, dat in de pers al ‘de gasoorlog’ genoemd werd. 
Oekraïne is het belangrijkste en tot nu toe enige doorvoerland 
van het Russische gas naar Europa. Om de druk in de gasleidingen 
op peil te houden moet er voortdurend een bepaalde hoeveelheid 
gas doorheen gestuurd worden. Rusland kan dus niet zomaar de 
hoeveelheid gas die voor Oekraïne bestemd is tegenhouden en 
tegelijkertijd het gas naar West-Europa door blijven geven.  
De enige manier om Oekraïne te treffen is door de kraan van de 
gastoevoer helemaal dicht te draaien.
De Oekraïense overheid zat met een enorm probleem. Natuur-
lijk bood het ‘goede’ Moskou, zoals altijd, Oekraïne een uitweg: 
Rusland was bereid gas te leveren tegen een voordelige prijs in 
ruil voor de Oekraïense gasleidingen. Maar de privatisering van 
de pijpleidingen door Gazprom zou voor Oekraïne tot slechts één 
ding leiden: een terugkeer naar de volledige economische en, als 
gevolg daarvan, politieke afhankelijkheid van Rusland. En dit was, 
vanzelfsprekend, waar het Kremlin op aanstuurde.
Het verdrag dat op 4 januari 2006 gesloten werd tussen Gazprom 
en Neftegaz Oekraïna (het Oekraïense energiebedrijf) kan dan ook, 
afgezien van de verdere gevolgen, gezien worden als min of meer 
de beste oplossing voor de ontstane situatie. Veel deskundigen en 
politici zijn het er echter niet mee eens. Oekraïne is nu verplicht 
om haar gas te kopen bij een twijfelachtige tussenleverancier, 
het bedrijf RosUkrEnergo. De prijs is nu niet vijf tot zes maal zo 
hoog, maar tweemaal zo hoog – $ 95 per duizend kubieke meter. 
Aanvankelijk haalde het land opgelucht adem en was blij met de 
behaalde ‘overwinning’, zoals de Oekraïense overheid de oplos-
sing van de gasoorlog noemde. Maar al na een week verschenen 
er in de pers geheime documenten die deze overwinning in een 
ander daglicht plaatsten. Het bleek dat Oekraïne nog een aantal 
aanvullende, zeer nadelige, overeenkomsten had moeten tekenen, 
die gedurende tientallen jaren van kracht zouden zijn (in het 
bijzonder de verplichting om haar gas-silo’s tot 2030 aan Rusland 
ter beschikking te stellen tegen een belachelijk lage huurprijs). 
Terwijl de prijs van $ 95 slechts tot juli 2006 was vastgesteld.

Grondwetswijziging
Het is ongetwijfeld geen toeval dat Moskou de gasoorlog afkon-
digde vlak voor de parlementsverkiezingen in Oekraïne, hoewel 
de haar onsympathieke Joesjtsjenko toen al bijna een jaar aan 
de macht was. De allesbehalve fijnzinnige hint dat Oekraïne een 
‘verkeerde’ president had gekozen moest de Oekraïense kiezers 
duidelijk maken hoe ze bij de aanstaande verkiezingen dienden 
te stemmen. Deze verkiezingen waren voor Oekraïne niet min-
der belangrijk dan de presidentsverkiezingen van 2004. Vanaf 

januari 2006 trad de nog onder president Koetsjma aangenomen 
constitutionele hervorming in werking, waarbij Oekraïne van een 
presidentiële republiek (met een parlement) werd omgevormd tot 
een parlementaire republiek (met een president). Na de verkiezing 
van het nieuwe parlement, dat nu het recht heeft het kabinet en 
de premier te benoemen, is de functie van de president veranderd 
van werkelijk leiderschap over het land in iets wat lijkt op de 
functie van de Britse koningin. Hij bezit nog wel enige volmach-
ten, zoals het benoemen van de ministers van defensie en buiten-
landse zaken, het hoofd van de veiligheidsdienst en de secretaris 
voor nationale veiligheid, maar zonder steun van parlement en 
kabinet zijn dit slechts kruimeltjes van zijn vroegere macht.
De verkiezingsstrijd van 2006 verliep allesbehalve schoon, hoewel 
zij de meest democratische was in de geschiedenis van Oekraïne 
(het feit dat de verkiezingen transparant en niet gefalsificeerd 
waren werd door president Joesjtsjenko met recht de grootste 
verdienste van de ‘oranje’ regering genoemd). Vooral de vroegere 
bondgenoten ‘Ons Oekraïne’ en het ‘Blok Timosjenko’ gooiden met 
modder naar elkaar. Joelia Timosjenko, die de ‘gasprinses’ wordt 
genoemd omdat zij ooit aan het hoofd stond van het bedrijf 
‘Energiesystemen van Oekraïne’, liep, na haar ontslag als premier 
in september 2005, over naar de oppositie tegen de president en 
zijn medestanders. Vooral na de ondertekening van de gasover-
eenkomst, waarbij het bedrijf RosUkrEnergo de tussenleverancier 
werd van het Russische en Toerkmeense gas, leverde zij uitermate 
scherpe kritiek op de regering en verkondigde dat de echte eige-
naars van het in het Zwitserse kanton Zug geregistreerde bedrijf 
banden hadden met Gazprom.
De aanhangers van ‘Ons Oekraïne’ lieten zich ook niet onbetuigd: 
zij bekritiseerden Timosjenko en noemden haar een ‘populist’, 
een ‘chanteur’ en meer weinig vleiends. Het resultaat hiervan was 
dat de vroegere ‘oranje’ bondgenoten een belangrijk deel van hun 
aanhang van zich vervreemdden.

Verkiezingsresultaten en kabinetsformatie
De buitenlandse ‘curatoren’ van de Oekraïense politiek hadden 
bereikt wat ze wilden. De Partij van de Regio’s, onder aanvoering 
van Janoekovitsj behaalde de meeste stemmen, 32,14%, goed 
voor 186 parlementszetels, en vormde daarmee de grootste fractie 
in het parlement. Echter, om de meerderheid in het parlement te 
vormen zijn minstens 226 zetels nodig, wat Janoekovitsj niet kon 
halen, zelfs niet met steun van de communisten. De Communis-

Foto links: Activisten van de Oranje Revolutie hebben  

attributen waarmee ze in 2004 op de Majdan stonden  

voor de deur van het secretariaat van de president gelegd,  

om hun teleurstelling te uiten over het feit dat Joestjsjenko 

een compromis met Janoekovitsj heeft gesloten

Viktor Joestjsjenko (rechts) schudt Viktor Janoekovitsj,  

die zojuist premier geworden is, de hand



tische Partij van Oekraïne behaalde namelijk het laagste aantal 
stemmen in haar geschiedenis, 3,66%, ofwel 21 zetels.
Ondanks hun rivaliteit behaalden de ‘krachten van de Majdan’, die 
in 2004 bondgenoten in de Oranje Revolutie waren, samen 240 
parlementszetels: het Blok Timosjenko 22,29%, het presidentiële 
blok ‘Ons Oekraïne’ 13,95% en de Socialistische Partij Oekraïne 
5,69%. Het moeizame proces van coalitievorming, zoals de gewij-
zigde grondwet vereiste, begon. Dit duurde eindeloos en werd ver-
stoord door oprispingen van persoonlijke ambities en onoprechte 
combinaties, waarbij de verschillende partijen er slechts op uit 
waren de meeste macht te verwerven. Toen de coalitie eindelijk 
haar beslag leek te hebben gekregen, trok de leider van de Socia-
listische Partij, Oleksandr Moroz, zijn steun aan de ‘oranje’ part-
ners in en ging een verbond aan met de Partij van de Regio’s.
Volgens het Blok Timosjenko had het verraad van Moroz zijn prijs: 
de oligarchen van de Partij van de Regio’s, met aan het hoofd de 
rijke zakenman uit Donetsk, Rinat Achmetov, zou de socialisten 
300 miljoen dollar geboden hebben. Bovendien werd de leider van 
de Socialistische Partij parlementsvoorzitter. De actieve oppositie, 
aangevoerd door het Blok Timosjenko, kon niet verhinderen dat 
Janoekovitsj tot premier gekozen werd, ondanks het feit dat bin-
nen de muren van het parlement massale vechtpartijen uitbraken 
door inschakeling van medestanders van de Partij van de Regio’s; 
het bloed liep uit de kapotgeslagen neuzen van de gedelegeerden, 
de sirene’s loeiden, en demonstranten betuigden in massabijeen-
komsten hun steun aan beide partijen in het conflict.

Déjà vu
De regering, die niet door de president maar door het parlement 
benoemd is en onder controle hiervan staat, werd een regering 
van de ‘blauwe’ revanche. Vrijwel alle sleutelposities worden inge-
nomen door politici die vóór de Oranje Revolutie deel uitmaakten  
van de harde kern van het regime Koetsjma. De partij van presi- 
dent Joesjtsjenko stond zoals altijd in dubio, maar leverde uit-
eindelijk enkele vertegenwoordigers aan het kabinet met het 
argument dat de ‘oranje’ partij moet deelnemen aan de regering 
om de ‘oranje’ president te kunnen steunen. Een gedeelte van 
de fractie sloot zich aan bij de oppositie, gevormd door het Blok 
Timosjenko.
Al eerder had zich in Oekraïne de paradoxale situatie voorgedaan 
dat een deel van het parlement en de buitenparlementaire krach-
ten zich als oppositie opstelden, niet tegen de hele regering, 
maar alleen tegen de president, terwijl zij de premier steunden. 
Toen was Joesjtsjenko de premier en Koetsjma de president. 
De politieke veranderingen in aanmerking genomen herhaalt de 
geschiedenis zich, alleen hebben premier en president wat betreft 
macht stuivertje gewisseld.
President Joesjtsjenko is er van overtuigd dat de verzoening  
met zijn vroegere vijanden hem geholpen heeft het verscheurde 
Oekraïne te verenigen. Of dit zo is zal de tijd uitwijzen. Intussen  
is de Partij van de Regio’s al begonnen de beginselen van Natio-
nale Eenheid, ondertekend op de door Joesjtsjenko bijeengeroe-
pen ronde tafel conferentie, met voeten te treden. Overigens is  
de hoop van de nieuwe regering dat Rusland, uit liefde voor 
Janoekovitsj, de prijs voor het gas niet verder zou verhogen  
onterecht gebleken. Uit oogpunt van winst heeft Gazprom al  
laten doorschemeren dat het geen gas voor minder dan $ 135 per 
duizend kubieke meter aan Oekraïne zal verkopen. De komende 
winter zal wederom spannend zijn…

Lesja Sjovkoen
(Vertaling: Annette Cramer)
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Als je over de snelweg Donetsk-Konstanti- 
novka rijdt, wordt je begroet door de Scy-
tische koning Koloksai, die op een heuvel 
staat en je uitnodigt om te stoppen en een 
kijkje te komen nemen. Hij heeft inderdaad 
een schitterend panorama voor je in petto: 
een enorm glinsterend wateroppervlak, om- 
geven door een halssnoer van bossen en 
heuvels, met de zon en de wolken die zich- 
zelf in het water als in een spiegel zien. 
Dit is Kleban Byk: een park met een meer 
midden in een industriegebied met kolen-
mijnen, slakkenbergen en pijpleidingen van 
metallurgische en chemische bedrijven.

Ligging, flora en fauna
Het regionale landschapspark Kleban Byk 
ligt in de regio Konstantinovka, in het zuid- 
oosten van Oekraïne. De naam Kleban Byk 
betekent: uitholling op het water. Het 
grondgebied van het park is bekend om zijn  
landschap en interessante geologische 
structuur (die, behalve het meer, ook kalk-
rotsen en versteende bomen die daar 300 
miljoen jaar geleden groeiden bevat). Vol-
gens onderzoeksgegevens uit 2005 leven er 
in het park 209 soorten gewervelde dieren  
en 467 soorten insecten, en zijn er 446  
plantensoorten, waarvan er 85 op zgn. rode  
lijsten (lijsten van bedreigde soorten) staan.  

In de Nieuwsbrief van vorig jaar schreef Willem Tjebbe
Oostenbrink van Milieukontakt Oost-Europa een artikel 
over de milieuproblematiek in Oekraïne en organisaties 
die op dit gebied in het land werkzaam zijn. Hij gaf 
daarbij drie praktijkvoorbeelden van lopende projecten. 
Dit jaar willen we graag de Oekraïense mensen die bij 
één van deze projecten betrokken zijn zelf aan het 
woord laten. Het gaat om het vrijwilligersproject in het 
park Kleban Byk in het zuidoosten van Oekraïne.

Vedergras en water

Een deel van de deel-

nemers aan het vrijwilli-

gerskamp in bespreking

 Park Kleban Byk
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De regio rond het park heeft een totale 
bevolking van ca. 490.000. De administra-
tie van het park is gevestigd in Oleksandro- 
Kalynovo, een plaats met 7.000 inwoners. 
Het park wordt door zo’n 70 mensen per 
dag bezocht, wat in de weekenden tot ca. 
500 oploopt. Door het geringe bewustzijn 
en gebrek aan infrastructuur in het park 
is er rommel, komen er branden op het 
grondgebied voor en graast er vee.
Het visitekaartje van de Oekraïense steppe, 
vedergras, komt op grote schaal in het park 
voor en geeft er een speciale tint aan. Het 
is ook een belangrijke component van de 
Oekraïense zwarte aarde. In Kleban Byk 
zijn elf soorten vedergras, die op Oekraïen-
se en Europese rode lijsten staan, en die 
met andere soorten deel uitmaken van het 
ecosysteem. Het tweede kenmerk van het 
park is het meer, dat de voornaamste kli-
maat- en landschapscheppende factor van 
het park vormt en zijn toestand, flora en 
fauna beïnvloedt. In het meer leven zeld-
zame en bedreigde vissoorten, en de om- 
geving huisvest zeldzame beschermde dier-
soorten als de adelaarsuil, rivierotter, bun- 
zing, en andere. Dit enorme meer van ruim 
600 ha is ook een rustplaats voor trekvogels 
op hun weg naar het zuiden. Het welzijn 
van deze dieren is nauw verbonden met 
het meer en de staat waarin het verkeert.

Zemljaki
De milieupolitiek in onze cultuur is momen- 
teel zodanig, dat men de wildernis aan 
zichzelf overlaat. Pas recent is men gaan 
nadenken over natuurbehoud en het herstel 
van de harmonie tussen mens en natuur. 
Dat kan onder andere door de natuurlijke  
staat van unieke natuurobjecten, die eilan-
den van wilde natuur vormen en genetische 
informatie over planten en dieren uit de 
prehistorie bevatten, te behouden. Zulke 
plaatsen zijn van onschatbare waarde.

Dat het belang hiervan nog lang niet tot 
in brede lagen van de bevolking is door-
gedrongen, blijkt uit het gedrag van veel 
toeristen die op warme zomerdagen het 
park Kleban Byk bezoeken. Ze komen per 
auto en nemen hun eten mee: aardappe- 
len, gekookte eieren, tomaten, en de on- 
vermijdelijke vodka. Ze klappen hun stoel-
tjes en tafel uit, en zoeken hout voor een  
vuurtje. Dan is het tijd voor vodka, ondanks 
het hete middaguur. Nuchtere toeristen 
zijn een zeldzame verschijning in het park. 
Ze drinken, eten, zwemmen en gaan weer 
naar huis. Meestal gooien ze alles in een 
plastic zak en laten die ergens in het gras, 
naast de auto of bij het vuur achter.
Je ziet de littekens die zulke bezoekers 
achterlaten overal rond het wateroppervlak: 
rommel, kapotte flessen en glas, kapotte 
bomen, vuurplaatsen. Als er een nieuwe 
groep komt, wil die niet in de rotzooi zit-
ten en zoekt een andere plaats, die daar-
door even vuil wordt. Ze zeggen dat het 
hun eigen land is, ze wonen er. Ze noemen 
zich zemljaki, zijn er trots op dat ze hier 
vandaan komen en zijn altijd bereid om  
er nog eentje te nemen met een mede- 
zemljak, maar in feite is hun band met hun 
geboortegrond tot het nulpunt gedaald en 
blijft het land vuil achter.

Vrijwilligerskamp
In augustus 2006 heeft voor de tweede 
maal in het park een internationaal vrijwil-
ligerskamp plaatsgevonden, georganiseerd 
door de NGO’s ‘SVIT Oekraïne’ en ‘Green 
World’. De groep bestond uit 15 Oekraïense 
en buitenlandse vrijwilligers (onder andere 
van ‘Service Civil International’) die twee 
weken aan de oevers van Kleban Byk heb-
ben gebivakkeerd voor schoonmaakwerk-
zaamheden, onderhoud van eco-paden die 
een jaar eerder gecreëerd waren, vrije tijd 
in de natuur, interculturele communicatie 

en vermaak. We hebben meer dan een ton 
afval op een vrij klein oppervlak opge-
ruimd en gescheiden voor recycling (glas, 
plastic, metaal en ander afval). Na afloop 
werd het gescheiden afval opgehaald door 
een plaatselijke zakenman die een bedrijf 
voor afvalscheiding en recycling runt. 
Afvalscheiding is een particulier initiatief 
in Oekraïne; slechts weinigen houden zich 
ermee bezig. Ze zetten containers voor 
verschillende soorten afval neer en zame-
len het in voor recycling.
Naast afvalscheiding volgde de groep ook 
andere natuurvriendelijke gedragsregels: ze 
aten ecologische soep, hadden een aan de 
veldomstandigheden aangepast toilet, en 
gebruikten droog hout voor het kampvuur 
en de zelfgemaakte kookplaat in Russische 
stijl. Kamperen in de wilde natuur en daar-
bij tevens werken is een uitdaging op zich-
zelf: men moet zich prettig voelen bij het 
slapen en het eten om energie te hebben 
voor het werk en de vrije tijd. Dat is alle-
maal gelukt tijdens het Kleban Byk werk-
kamp. Na afloop zei een Finse vrijwilligster 
dat ze nu begrijpt wat ‘vuil’ betekent.
Er zijn echter ook andere zemljaki. Mensen 
die al 10 tot 15 zomers naar Kleban Byk ko-
men, de echte liefhebbers. Zij waren nieuws-
gierig naar onze activiteiten en beweeg-
redenen. Zij hielpen ons met eten, gaven 
geld, boden transport aan en gaven kortin-
gen. Er komen ook schoolkinderen met hun 
leraren voor excursies op het eco-pad, die 
wat willen leren over de geologische diver-
siteit en de schatten aan flora en fauna.

Toekomstplannen
Het park groeit en ontwikkelt zich. Er zijn 
zes nieuwe gebieden met bossen, de ver-
steende bomen van Droezjkovka, en geolo-
gische natuurmonumenten. Zij bieden veel 
meer diversiteit, niet alleen in flora en 
fauna, maar ook in geologie en landschap. 
Er zijn plannen om kampen voor bezoekers 
te organiseren, nieuwe eco-paden, obser-
vatie- en informatiepunten, rustplaatsen 
met tafels en stenen vuurplaatsen aan te 
leggen, de condities voor sportvisserij te 
verbeteren, het riet uit het meer te ver-
wijderen, en excursies, sport en vermaak 
op het water aan te bieden. Ook willen we 
nieuwe projecten met vrijwilligers organi-
seren, en excursies en vrijwilligerswerk met 
schoolkinderen. Vele mensen staan achter 
ons: de administratie en het personeel van 
het park, de locale autoriteiten en vrijwil-
ligers, milieu-organisaties en gewone en-
thousiaste mensen. Koning Koloksai staat 
niet alleen in de bescherming van zijn rijk 
van vedergras en water, Kleban Byk.

Andrej Densjtsjyk en Joelia Mjasysjtsjeva
(Vertaling: Henk Sprenkels)
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In juli van dit jaar werd de nieuwe regering gevormd onder pre-
mier Janoekovitsj. De coalitievorming tussen de ‘oranje’-partijen 
was mislukt. De oranjepartijen hadden eerder een coalitieverdrag 
opgesteld dat diepgaande hervormingen wilde binnen de over-
heid, en aanpak van corruptie en hervorming van de gerechtelijke 
macht. 
De huidige coalitie heeft dat verdrag in grote lijnen onderschre-
ven, maar dat belooft niet veel goeds. De coalitie vertegenwoor-
digt krachten die weinig hechten aan doorzichtigheid, sociale 
welvaart en Europese integratie.

Strijd tegen corruptie
Bij decreet heeft Joesjtsjenko onlangs de hele staatsorganisatie 
van de beruchte autoinspectie afgeschaft. Deze maatregel was de 
enige oplossing voor de ingewortelde cultuur van corruptie en 
willekeur bij de verkeerspolitie.
Ook werden de leiding van de douanedienst en de hoofdposities 
van de douaneposten vervangen door jonge, goedopgeleide en 
ambitieuze medewerkers, die geen relatie hadden met de douane-
dienst van vroeger.
Bij de hele overheid wordt nu veel aandacht besteed aan klant-
gericht werken, met cursussen, enzovoorts onder leiding van 
westerse specialisten. Op het ministerie van Financiën, de belas-
tingdienst, wordt de gehele organisatie doorgelicht.
Veel aandacht wordt daarbij geschonken aan ‘de basiswaarden, 
normen en ethiek van de ambtenaar’. Mede met ondersteuning van 

de Nederlandse overheid werden er speciale brochures ontwikkeld 
voor Oekraïne over integer gedrag van de medewerkers. Deze wor-
den binnen het overheidsapparaat geïmplementeerd.
Zo zijn er meer positieve ontwikkelingen, die misschien niet direct 
zichtbaar resultaat opleveren, maar een duidelijke richting voor de 
nabije toekomst aangeven.
Belangrijke zorgpunten zijn de gebrekkige kwaliteit van de rech-
terlijke macht en het openbaar ministerie. Internationale onder-
steuning en verbeterde opleidingen zijn inmiddels opgestart.

Economische groei
Het vertrek van Joelia Timosjenko’s regering heeft een positieve 
invloed gehad op de Oekraïense economie. Volgens westerse  
analisten is, na een aantal cataclysmen op de economische markt, 
veroorzaakt door de ‘handmatige’ beleidsstijl van de oude rege-
ring, thans de economische situatie gestabiliseerd en stroomt  
het buitenlands kapitaal binnen. Het laatste half jaar nemen de 
investeringen sterk toe en zijn de investeringsfondsen weer op-
geleefd. Het vertrouwen van de buitenlandse investeerders groeit.
De Oranje Revolutie in 2004 en de recente parlementsverkiezingen, 
die eerlijk en democratisch verliepen, zijn belangrijke signalen dat 
Oekraïne steeds dichter bij Europa komt.
De steeds groeiende handelscijfers tussen Oekraïne en EU, de 
goede samenwerking op overheidsniveau en het afschaffen van 
visa voor Europeanen zijn allemaal factoren die de bovengenoem-
de trend bevestigen. Dit wordt ook onderkend door de meer op 
Rusland gerichte premier Janoekovitsj. Een volledige integratie in 
de Europese Unie is vooralsnog toekomstmuziek.

Internationale positie
De politieke en economische risico’s worden steeds kleiner en  
zijn zo geleidelijk al op een aanvaardbaar niveau terechtgekomen. 
Grote internationale bedrijven – o.a. Makro, Ikea, Raiffeissen,  
Mittal Steel, Allied Breweries – zetten ondubbelzinnige stappen 
en dragen bij aan de economische ontwikkeling.
De Oekraïense markt ontwikkelt zich bovengemiddeld goed en 
er breken steeds nieuwe markten open die aanzienlijke kansen 
bieden. Oekraïne is een aantrekkelijke bestemming geworden voor 

Oekraïne anno 2006
Oekraïne is een groot land met veel kansen en een rijke
geschiedenis. Na de val van de Sovjet-Unie is het onafhan-
kelijk geworden. Het land heeft 74 jaar sovjetbeleid gekend, 
maar nu gaan de ontwikkelingen snel en vinden plaats op vele 
terreinen. De maatschappelijke verhoudingen zijn grondig aan 
het veranderen en de bevolking komt in toenemende mate in 
aanraking met de westerse consumptiegeoriënteerde cultuur. 
De voormalige staatseigendommen worden geprivatiseerd en 
geherstructureerd. Oekraïne heeft veel om trots op te zijn, 
bezit veel uitdagingen en bevindt zich in een transformatie-
fase. Door de recente uitbreiding van de EU is Oekraïne een 
Europees grensland geworden.



9

uitbesteding van ICT en productie. Het land beschikt over een 
aantal gunstige factoren die in voordelen vertaald kunnen worden:
■ Kostenbesparing. De loonkosten liggen een stuk lager dan in 

West Europa, Polen en Hongarije. Net zoals de prijzen voor 
energie en de meeste grondstoffen. De vooruitzichten zijn dat 
hier in de komende decennia weinig verandering in komt.  
Terwijl wel de infrastructuur enzovoorts sterk zal verbeteren.

■ Beschikbaarheid van kennis. Oekraïne biedt hoog opgeleide 
arbeidskrachten en daarmee hoogwaardige technische kennis. 
De jongere generatie beheerst de Engelse taal goed.

■ Groeiende markt. De binnenlandse markt groeit sterk en biedt 
kansen op velerlei gebied.

■ Afnemende corruptie en bureaucratie. Speerpunten van  
president Joesjtsjenko en het kabinet Janoekovitsj.

■ Nabijheid. Puur vanuit de optiek van kostenbesparing kan 
Oekraïne niet met het Verre Oosten concurreren, hetgeen  
ruimschoots gecompenseerd wordt door de nabije ligging van 
het land en de meer Europese mentaliteit.

Oekraïne heeft de laatste jaren een strikt monetair beleid gevoerd 
en daardoor een lage inflatie bereikt. Maar de in januari 2005 
aangetreden regering Timosjenko verhoogde de pensioenen en 
salarissen zonder afdoende begrotingsdekking, waardoor de in-
flatie in 2005 ineens opliep. De regering heeft echter in de loop 
van 2005 extra inkomsten kunnen genereren door de afschaffing 
van belasting-privileges voor een aantal grote bedrijven. Daar-
naast waren de overige belastingopbrengsten beduidend hoger 
dan geprognostiseerd. Ook voor 2006 worden hogere belasting-
opbrengsten verwacht.
Over de eerste 9 maanden werd in 2006 aan BTW ruim 200% 
meer ontvangen dan over dezelfde periode in 2005. Aan directe 
belastingen was dit ongeveer 140% en aan douaneontvangsten 
ongeveer 175%.

De veranderingen vergeleken met vijf jaar geleden
Er vinden op het platteland nauwelijks waarneembare veranderin-
gen plaats. De jeugd trekt naar de grote steden en het platteland 
vergrijst. De armoede is voelbaar aanwezig, de werkloosheid hoog. 

Waar (westerse) investeerders (zoals in de agrarische sector) 
actief zijn, is in de regio enige vooruitgang te bespeuren.
De plattelandsbevolking is toch positief ingesteld en verwacht na 
deze periode van stabiliteit maatschappelijke vooruitgang. Opval-
lend is het aantal kerken dat overal verrijst. Het plaatselijk onder-
wijs is niet meer gratis, maar wordt beter begeleid door regionale 
en landelijke onderwijsdeskundigen. Er is iets meer geld voor het 
onderwijs beschikbaar. Dit blijft een bijzonder aandachtspunt voor 
de toekomst.
De infrastructuur op het platteland is slecht. Hoge prioriteit heeft 
verbetering van het landelijke spoorwegnet en de grote door-
gaande wegen. In vergelijking met vijf jaar geleden is het wegen-
net aanzienlijk verbeterd. Afgelopen zomer heeft men een pas op 
de plaats moeten maken door de zeer warme zomer, waardoor het 
wegdek van enkele belangrijke transitroutes door het toenemende 
zware verkeer behoorlijk te lijden heeft gehad.

Het onlangs fraai gerestaureerde poppentheater in Kiev

 >

Economische cijfers
2005 2004 2006

Bruto nationaal product 65,3 miljard euro 51,8 miljard euro
Economische groei 2,6% 12,1% prognose 6,5%
Inflatie 13,6% 9% verwachting 6%
Werkloosheid Schommelt tussen 8 en 10%
Uitvoer 27,3 miljard euro 26,5 miljard euro

Belangrijkste producten: metalen, machines, energie, landbouwproducten, voedsel en dranken
Invoer 28,9 miljard euro 23,8 miljard euro

Belangrijkste producten: aardolie en gas, machines, voedsel en dranken, chemicaliën

Ontwikkelingsrelevante indicatoren
Groeisectoren: metallurgie, machinebouw, voedselverwerking, lichte industrie
Nederlandse uitvoer 840 miljoen euro (2005) 531 miljoen euro (2004)

Belangrijkste producten: machines en transportmaterieel, chemische producten,  
fabricaten, voeding en levende dieren

Nederlandse invoer 355 miljoen euro (2005) 230 miljoen euro (2004)
Belangrijkste producten: grondstoffen, fabricaten, oliehoudende zaden en vruchten

Investeringen vanuit Nederland 155 miljoen euro (2004)
(Excl. de in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven)

Thans wonen ongeveer 100 geregistreerde Nederlanders in Oekraïne
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Binnenin de kerk is het overvol. Het meren- 
deel van de aanwezige gelovigen is vrouw. 
De vroomheid die je hier ziet is veel inten-
ser dan in de kerken in de binnenstad 
(waar je als toerist normaal komt). Dit is 
het dorp in de grote stad. De kerk stamt 
uit het midden van de 18e eeuw. Maar 
vóór die tijd was er al een dorpje Borsja-
givka, aan een klein riviertje, de Borsjivka. 
Daar komt de naam van het dorp, en de 
huidige wijk, vandaan.

Ikoon ‘Levenschenkende Bron’
Er bevond zich op deze plaats vanaf het 
begin van de 17e eeuw een klooster. 
Dichtbij het klooster was een bron. Het 
was gebruik om bronnen in de nabijheid 
van een klooster te zegenen en aan de 
Moeder Gods te wijden. Er werden kapel-
letjes boven op de bron gebouwd met de 
naam ‘Levenschenkende Bron’ en er wer-
den ikonen van de Moeder Gods met Kind 
geschilderd, die eveneens de naam ‘Leven-
schenkende Bron’ kregen. 

In de wijk Borsjagívka

Situatie in Kiev
De grootste veranderingen vinden plaats in de grote steden, met 
Kiev als koploper. Anno 2006 lijkt Kiev wel een grote bouwput. 
Overal ziet men bouwkranen en er wordt 24 uur per dag gewerkt. 
In het centrum van de stad worden dagelijks nieuwe, grote en 
moderne westerse winkels geopend. Vooral de exclusieve zaken 
bepalen het stadsbeeld.
Het is niet verwonderlijk dat de laatste jaren de onroerend-goed- 
prijzen in het centrum de pan uit rijzen. In de eerste twee kwar-
talen van 2006 zijn de huurprijzen met 25% gestegen. En in  
vergelijking met 2001 zijn de koopprijzen van appartementen 
gemiddeld 700% gestegen. 
En waar het vijf jaar geleden voordeliger was om een appartement 
te huren in plaats van een hotelkamer te boeken, lijkt er nu een 
omgekeerde trend ingezet, mede door het sterk gegroeide aanbod 
van hotelkamers.
Buiten het centrum van Kiev heeft niet zo’n spectaculaire prijs-
stijging plaatsgevonden, omdat daar het aanbod van appartemen-
ten de vraag overtreft.

Een groot probleem voor Kiev is de verkeersdrukte. Waar het vijf 
jaar geleden alleen nog druk op de weg was, staat er nu praktisch 
de hele dag een langzaam rijdende file. En dat terwijl de prijs van 
een bus- of metrokaartje, in vergelijking met vijf jaar geleden, 
nog steeds dezelfde is. Het openbaar vervoer is nog altijd goed 
geregeld en draait op volle toeren.
Positief in deze verkeersdrukte is het optreden van de politie. 
Waar vroeger de politie de andere kant opkeek bij een verkeers-
overtreding van een auto met een bijzonder nummerbord of van 
een ‘welgesteld’ persoon, nu wordt hij ook aan de kant gezet en 
worden minimaal de papieren gecontroleerd. Zo worden nu ook 
dure auto’s die verkeerd geparkeerd staan weggesleept.
Door de modernisering van het centrum verdwijnt wel enige 
charme. Op de Chresjtsjatik zijn bijna alle kiosken afgebroken en 
de oude vrouwtjes verdreven die van alles te koop aanboden. Het 
blijft er wel gezellig flaneren, maar het is anders dan vijf jaar 
geleden. Er is warmte verloren gegaan.
Dat is wel te begrijpen, want het aantal toeristen in Kiev stijgt 
gestaag en het aantal westerse zakenmensen ook. De buitenlander 
is geen bijzonderheid meer. 

Wat wel gebleven is, zijn de hartelijkheid en de sociale contacten 
van de Oekraïner. Hij is trots op zijn land en laat dat duidelijk 
blijken, zeker als je hem wat langer kent.
De Oekraïner verlangt nu naar meer stabiliteit en naar rust in de 
politiek. Hij begint te beseffen dat verandering tijd nodig heeft. 
Van alle gedane beloften wordt hij apathisch. 
Als westerling dienen wij dit te respecteren en hem te steunen in 
die zaken die wij wel kunnen nakomen.

Henk Donners

Mr. H.J.F. Donners (Henk) heeft gedurende vier jaar, samen met zijn echt-

genote Lida, in Kiev gewoond. Hij was uitgezonden door het Ministerie 

van Financiën om als adviseur de belastingdienst van het Ministerie van 

Financiën van Oekraïne te ondersteunen. Zijn taak was het om een nieuwe, 

efficiëntere dienst te implementeren.

 >

De Kievse wijk Borsjagivka ligt aan de westrand
van de stad. Tussen de flatgebouwen staat een 
kerk. Meerdere torens met helder blauw dak, er 
bovenop nog torentjes, die naar boven uitlopen 
in peervormige gouden spitsen. De grote koepel 
middenop de kerk in iets donkerder blauw met 
helder stralende gouden sterren. Fris geel geverf-
de muren. Alles stráált van nieuwigheid. De kerk 
steekt erg af tegen de omringende grauwheid van 
de flats. Een traditioneel ogende orthodoxe kerk 
midden in een flatwijk.

De kerk tussen de nieuwbouwflats
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was mede om de status van het inmiddels 
flinke dorp recht te doen. In de 19e eeuw 
kwamen er om die reden ook andere voor-
zieningen: een parochieschool, een biblio-
theek en een kerkkoor. En er werd gezorgd 
voor een wat gerieflijker rustplaats voor de 
bedevaartgangers, later nog met slaapver-
trekken, een keuken, een verpleegster en 
een winkel. Alles in nauwe samenwerking 
met de kerk.

De Sovjettijd
In februari 1919 kwam Oekraïne onder de 
Sovjetmacht. Er kwam een intensieve anti-
religieuze campagne op gang. Vaak ging 
de campagne met geweld gepaard en met 
vandalisme, vooral op het platteland: over-
vallen op kerken, laster- en spotcampagnes 
tegen priesters en gelovigen. Later, in de 
jaren 1932-33, vond de grote hongersnood 
plaats, die ook in Borsjagivka veel slacht-
offers maakte. De mensen waren alleen 
nog maar bezig met overleven, voor gees-
telijk leven was er geen plaats meer.
Daarna sloten de Sovjets massaal de ker-
ken, zij werden voor andere doeleinden in 
gebruik genomen, maar ook vaak gesloopt. 
In Borsjagivka werd de priester gearres-
teerd, zijn woning en het gebouw van de 
kerk geconfisqueerd. De toren en de klok-
kentoren werden neergehaald, goederen 
uit de kerk geroofd, de ikoon – de wonder-
ikoon van de Moeder Gods – verdween 
spoorloos. Veel voorwerpen uit de kerk 
werden echter ook gered door de eigen 
gelovigen.
De Duitse bezetting gaf hoop aan de 
mensen doordat zij de gelegenheid gaf 
zich te verzetten tegen de Sovjetoverheid. 
Dit bracht een opleving van de geloofs-
beleving. Nu brachten de bewoners de 
goederen uit de kerk terug die zij stiekem 
mee naar huis hadden genomen! De kerk 
ging weer open. Maar de ikoon was weg en 
bleef weg.

Het klooster was gelegen aan de uitvals-
weg uit Kiev naar het westen. Door de 
aanwezigheid van het klooster bestond 
er al aanloop. De aanwezigheid van de 
levenschenkende bron zorgde voor een 
stroom bedevaartgangers naar de plaats. 
Voor mensen uit Kiev was het een prettige 
afstand – iets meer dan tien kilometer 
van het centrum – om de ‘bedevaart’ het 
karakter van een uitje te geven. Dit alles 
bracht op natuurlijke wijze bedrijvigheid in 
het plaatsje.
Reeds in de eerste helft van de 17e eeuw  
kwamen nieuwe bewoners zich op deze 
plaats vestigen. Halverwege die eeuw  
werden ze weer verdreven door oorlog (het 
optreden van Kozakkenleider Chmelnitsky 
en van het koninkrijk Polen-Litouwen) en 
de rooftochten van de Tataren. Pas na de 
laatste Tatarenoverval van 1713 konden de 
mensen hier vast komen wonen. De 18e 
eeuw was een groei-eeuw. Het was de tijd 
van tsarina Catharina de Grote die rust 
bracht in het land.
Er werd nu ook een echte kerk gebouwd 
voor de bewoners. De ikoon van de Moeder 
Gods ‘Levenschenkende Bron’ kwam in de 
kerk te hangen als het belangrijkste heilig-
dom. Hij bleek ook wonderen te kunnen 
verrichten: er was een blinde monnik die 
door de werking van de ikoon weer het 
zicht terugkreeg. De officiële erkenning 
door de kerk als wonderdoende ikoon kwam 
daarna. Dat bracht de stroom pelgrims pas 
echt goed op gang.
In 1874 werd er een nieuwe kerk gebouwd, 
een van steen. In pseudo-Byzantijnse stijl, 
een kruisvorm met vijf torens, een cen-
trale en vier kleinere op de hoeken. Dit 

De kerk bleef ook na de oorlog open. Dit 
had te maken met de aanwezigheid van 
een krachtige priester. Pas toen deze stierf, 
in 1968, ging de kerk weer dicht.

De nieuwe flatwijk
In de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw verrees er rondom het kerkgebouw 
een enorme flatwijk. Het gebouw van de 
kerk mocht blijven staan, maar werd niet 
gebruikt. Het gebouw stond leeg tot 1992 
en werd toen teruggegeven aan de parochie.  
Inmiddels was Oekraïne onafhankelijk 
geworden. In het midden van de jaren 
negentig vond de oprichting plaats van de 
onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe kerk. 
De kerk in Borsjagivka werd daarin opgeno-
men. Vanaf dat moment werden er serieus 
plannen gemaakt om de kerk te herbou-
wen. Omdat het oude gebouw te klein was 
voor het veel hogere bevolkingsaantal dat 
nu in de nieuwe wijk woonde, werden er 
zijbeuken en een grote aanbouw gemaakt, 
onder andere ook voor de zondagsschool. 
De klokkentoren en de kleine torentjes op 
het dak kwamen terug. Er werden keuzen 
gemaakt voor de muurschilderingen en de 
ikonostase.
De bouw heeft tien jaar geduurd. De kerk 
is nu klaar. De officiële inhuldiging heeft 
al enige jaren geleden plaatsgevonden, 
vanaf het moment dat het binnenwerk 
zover klaar was dat de kerk daadwerkelijk 
als kerk kon gaan functioneren. Maar tot 
op de huidige dag gaat de afwerking door.
Het resultaat is een pronkstuk voor de 
wijk. Een plaats waar intensief het geloof 
beleefd wordt. Naast de kerk is nog steeds 
de bron. Nu beschikbaar in de vorm van 
een kraantje waar menigeen uit de omrin-
gende flats dagelijks zijn fles komt vullen. 
De westerse cynicus denkt dan: lekker 
goedkoop water. Maar levenschenkende 
bronnen zeggen ons ook niet veel.

Rien Hamers

in Kiev

De ‘Leven- 

schenkende Bron’
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Particulier initiatief  
voor hulp aan drugsverslaafden

Het doel van dit artikel is niet om mijn hele levensgeschiedenis 
te vertellen, want dat is een verhaal apart. Ik probeer slechts 
het thema van dit artikel in te leiden, zowel de positieve als de 
negatieve kanten ervan, en vervolgens toe te lichten hoe ik tot de 
oprichting van dit centrum ben gekomen en wat onze filosofie en 
werkwijze is.

Historische achtergrond
Oekraïne is een land met een oude geschiedenis en een enorme 
culturele erfenis. De laatste eeuwen werd het land overheerst door 
andere staten en veranderde haar geschiedenis en cultuur voort-
durend, evenals de levenswijze en het streven van de Oekraïners. 
Op dit moment telt Oekraïne ongeveer 48 miljoen inwoners. De 
zeventig jaar Sovjetoverheersing hebben bij velen diepe sporen 
nagelaten, en toen het kolossale bedrog dat verborgen lag achter 
opgedrongen idealen aan het licht kwam, maakte dit op pijnlijke 
wijze een einde aan de welvaart van de Oekraïners. Het land 
raakte voor enige jaren in een diepe crisis, met o.a. een inflatie 
van 10 miljoen procent in vier jaar tijd. Dit begon in 1991 met 
het uitroepen van de onafhankelijkheid en in datzelfde jaar wer-

den in Oekraïne bij wet transacties in valuta toegestaan. Tot 1991 
waren dollars geen vrije convertibele valuta in de Sovjet-Unie en 
werden ze alleen gebruikt bij handel met het buitenland en op 
diplomatieke missies. Vanwege de enorme inflatie werd de dollar 
de belangrijkste munteenheid. De buitenlandse drugkartels kregen 
reële belangstelling voor met name Oekraïne, dat mede vanwege 
de algemene depressie een grote afzetmarkt werd van vooral hero-
ine en amfetamine.

Geringe betrokkenheid van de maatschappij
We zijn nu vijftien jaar verder en de omvang van de activiteiten 
van de drugssyndicaten in Oekraïne stemt allesbehalve vrolijk. 
In 2005 is het aantal verslaafden dat spuit in totaal meer dan 
70.000 en het aantal HIV-geïnfecteerden meer dan 80.000. Dit 
zijn slechts de officiële cijfers. Ieder jaar wordt het aantal ander-
half maal zo groot, dus u kunt zich de aantallen van 2006 wel 
voorstellen. En was het percentage personen dat anders dan door 
spuiten geïnfecteerd raakte tot nu toe niet hoger dan tien, nu is 
dat dertig procent geworden…
Hoewel in Oekraïne de medische statistieken voor de bevolking 
niet verborgen worden gehouden, zijn veel Oekraïners niet geïn-
teresseerd in de beweging die zich inzet voor de rechten van de 
verslaafden, de HIV-geïnfecteerden etc. (iedereen heeft immers 
al genoeg problemen). De angst voor HIV uit zich vooral als een 
fobie (na contact met een besmet persoon handen wassen, even-
als het kopje waar hij uit gedronken heeft) en het onvermijdelijk 
laten maken van een röntgenfoto van de longen in verband met 
de tuberculose-epidemie…

Het leek de redactie van de Nieuwsbrief nuttig en interessant 
om eens een artikel op te nemen over een particulier initia-
tief op het gebied van sociale hulpverlening buiten de hoofd-
stad Kiev. Daartoe hebben we Sergij Sementsjenko, directeur 
van de regionale charitatieve organisatie ‘Club Aeneas’ in 
Tsjernigiv, bereid gevonden om iets te vertellen over zijn be-
weegredenen om dit centrum voor hulp aan drugsverslaafden 
te starten, en de filosofie en werkwijze van deze organisatie.
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Natuurlijk stelt de overheid ieder jaar een bepaald bedrag ter 
beschikking voor het oplossen van deze problemen, maar dit is 
bij lange na niet genoeg. En natuurlijk worden er ieder jaar maat-
schappelijke en liefdadigheidsorganisaties en fondsen  
opgericht. Het is in Oekraïne, in tegenstelling tot Rusland, rede-
lijk gemakkelijk om dergelijke organisaties te registreren. Echter, 
elke organisatie heeft zijn eigen doel en vaak lijken de statuten 
erg op elkaar. Dan komt het regelmatig voor dat het geld niet op 
de bestemde plaats, bij degenen die hulp nodig hebben, terecht 
komt. Zo is de situatie, misschien dramatiseer ik enigszins, maar 
zo zijn de feiten.

Persoonlijke motivatie
Ik ben geboren en opgegroeid in Oekraïne en heb deze situatie 
zien ontstaan. Ik heb, zoals veel van mijn leeftijdsgenoten, al 
tijdens mijn schooltijd kennis gemaakt met het drugsprobleem. 
Hierdoor ben ik erg veranderd, lang niet alleen ten goede, en  
mijn ervaringen van toen kwellen mij nog iedere dag.  
We zijn nu enkele jaren verder…
Ik voer vaak met vrienden filosofische gesprekken, waarin ik 
rechtstreeks of via een omweg het drugsprobleem aansnijd en 
daaruit trek ik mijn conclusies. Die gesprekken zijn heel waardevol 
en misschien helpen ze om ooit beter de redenen voor het gebruik 
te kunnen begrijpen. Twee jaar geleden besloten mijn toen nog 
toekomstige vrouw Tatjana en ik ons bezig te gaan houden met 
verslavingsproblemen. Wij hebben toen de regionale charitatieve 
organisatie ‘Club Aeneas – Tsjernigiv’ opgericht. Volgens de statu-
ten is het doel van de organisatie ‘de behartiging en bescherming 
van de wettige sociale, economische, creatieve en andere alge-
mene belangen van de samenleving, gebaseerd op de bevordering 
van een gezonde levenswijze onder de burgers en hulp bij het 
overwinnen van de afhankelijkheid van alcohol en drugs’.
Het grondprincipe van de organisatie is hulp te bieden aan die-
genen die daar behoefte aan hebben op basis van gelijken onder 
elkaar. Dit betekent dat mensen die de problemen uit eigen erva-
ring kennen, diegenen die willen afkicken met raad en daad terzij-
de staan. Deze benadering is effectief omdat een drugsverslaafde 
over het algemeen zijn probleem niet wil en kan voorleggen aan 
een arts zoals hij dat kan wanneer hij weet dat hij tegenover 
een schone drugsverslaafde zit. In aanmerking nemende dat ex-
verslaafden niet bestaan, evenmin als ex-homosexuelen, rest de 
verslaafde niets anders dan zijn situatie te erkennen: ofwel veran-
deren (schoon blijven) ofwel sterven (na ziekenhuis, gevangenis 
en andere moeilijkheden doorstaan te hebben).

Werkwijze en financiering
Het basisprogramma van de organisatie is een 12-stappen plan, 
de meest succesvolle manier die ik ken om het probleem aan te 
pakken. Ikzelf heb dit plan met succes doorlopen. Misschien wordt 
er in de toekomst een manier gevonden om een depressie te 
overwinnen zonder het gebruik van antidepressiva (wat alle drugs 
in feite zijn), die voor iedereen toegankelijk is en niet schadelijk 
voor de gezondheid. Dan kan de maatschappij op een humane 
wijze van de verslavingsproblematiek afkomen. Nu draait alles nog 
om geld en bestaat de indruk dat niet iedereen geïnteresseerd is 
in een oplossing van het probleem.
Onze organisatie heeft nu drie projecten voorgelegd aan interna-
tionale fondsen en voor één ervan (jammer genoeg het kleinste) 
hebben we financiering gevonden. De kern van dit project is de 
oprichting van een regionaal centrum in Tsjernigiv voor gratis 
psychologische en andere vormen van hulp aan drugsverslaafden. 
Hier is grote behoefte aan, en zolang het er niet is worden ver-

slaafden medicamenteus behandeld en door de staat geregistreerd 
met alle gevolgen van dien. In het project is een telefonische 
hulpdienst, een ruimte voor groepstherapie en een voorlichtings-
campagne in de media opgenomen. Dergelijke organisaties mogen 
niet winstgevend zijn; ze mogen zich dus niet met commerciële 
activiteiten bezighouden en moeten gefinancierd worden door 
lidmaatschapsgelden, giften en natuurlijk specifieke subsidies 
(de belangrijkste financieringsbron). De fondsen bepalen welke 
projecten gefinancierd worden en welke niet. In Oekraïne worden 
deze beslissingen genomen ten gunste van díe organisaties die 
een gedeelte van de toegekende middelen in geld teruggeven. Dat 
is een ander probleem, maar de gevolgen ervan zijn onherstelbaar.
Veel jongeren kiezen voor drugs omdat ze de gevolgen niet kennen, 
terwijl het geld voor voorlichting al op is. Dan is te begrijpen 
waarom het hierboven genoemde project gedurende één jaar  
$ 4.000 (in twee halfjaarlijkse termijnen) heeft gekregen. Het op-
richten van een centrum betekent immers een éénmalige investe-
ring… Maar de prijzen in Oekraïne zijn slechts iets lager dan in  
Europa, en het is daarom zinvol om, al was het maar uit het hoofd, 
te berekenen hoeveel het plan in totaal gaat kosten. De tijd ver-
strijkt, het probleem wordt alsmaar groter en treft direct of indi-
rect elk gezin. Iedere seconde die onbenut voorbijgaat doet pijn.

Weinig hoop op snel succes
In principe zijn er in Tsjernigiv al soortgelijke initiatieven, 
maar zij pakken de doelgroep niet op de geëigende manier aan, 
waardoor het probleem blijft voortbestaan en zelfs groter wordt. 
Mensen die zich bezighouden met dit soort werk hebben vaak een 
verschillende motivatie, wat bij de gesprekken met de fondsen en 
de overheid tot bijkomende problemen leidt. Persoonlijk streef ik 
in dit werk geen carrière na als succesvol leider. Ik ben bezig met 
sociaal werk en zal daar zoveel mogelijk tijd aan blijven besteden. 
Ik doe dit omdat mijn eigen leven door de drugs bijna onherroe-
pelijk verwoest was.
De laatste tijd is het probleem van HIV/AIDS en drugsverslaving 
wereldwijd zeer actueel geworden, vooral dankzij Afrika. Op de 
televisie zien we overeenkomstige reclame en we krijgen nieuwe 
angsten. De hoop op de macht van de geleerden slaat om in twij-
fel aan hun kunnen. Sommigen vermoeden dat het een complot is 
van de ene groep mensen tegen de andere. Is het vechten tegen 
de bierkaai of is het onvermogen? Het is vreselijk dit te beseffen, 
vooral wanneer je in Europa woont, waar de principes van het 
humanisme hoog staan aangeschreven.

Sergij Sementsjenko
E-mail: clubeneychernigov@rambler.ru
(Vertaling: Annette Cramer)

Nagekomen bericht
De redactie ontving van Sergij het bericht, dat in de nacht van 19 oktober 
het kantoor van de regionale afdeling Tsjernigiv van het Oekraïense Net-
werk van mensen met HIV of Aids door brandstichting volledig is verwoest. 
‘Club Aeneas’ werkt samen met deze organisatie. In het afgebrande gebouw 
was ook een dagcentrum voor HIV-positieve kinderen gevestigd.  
Van de daders is nog geen spoor, maar vermoed wordt dat een langslepend 
zakelijk conflict over het huurcontract de achtergrond van deze brand-
stichting vormt.
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Ontstaansgeschiedenis
De eerste openbare verkoping op Oekraïens grondgebied die deed 
denken aan een jarmarok vond reeds ten tijde van het rijk Kiev-
Rus plaats. Nadat dit in de 12e eeuw uiteengevallen was in afzon-
derlijke vorstendommen werd het oostelijk deel door Mongools-
Tataarse stammen veroverd, en het westelijk deel (later) door de 
Polen en Litouwers. In de 15e en 16e eeuw ontstond de vrijheids-
beweging van de Kozakken, wat leidde tot de onafhankelijkheid 
van een deel van het huidige grondgebied van Oekraïne. In 1654 

werd een verdrag met Rusland getekend over een militaire unie 
voor gezamenlijke operaties tegen Polen en de Krimtataren.  
Rusland vergrootte in de loop van de tijd steeds meer zijn invloed 
in de regio. In de 18e eeuw werd het Kozakkendom door Rusland 
vernietigd, waarna Oekraïne een deel van het Russisch imperium 
werd.
Oekraïne kwam nu onder volledige controle van Rusland, en daar-
aan ontkwamen ook de jaarmarkten niet: locale ambtenaren van 
de tsaar bepaalden de datum en de plaats waar ze gehouden wer-
den. Maar desondanks bleven hun tradities bewaard. Een aantal 
jaarmarkten werd in de lente gehouden, vóórdat het werk op het 
land begon. Hier verkocht men alles wat voor de landbouw nodig 
was: vee, vogels, graan en zaden, karren, ploegen, eggen, e.d. 
Maar de meeste jaarmarkten werden aan het einde van de zomer 
en het begin van de herfst gehouden. Dan waren de belangrijkste 
zomerse landbouwwerkzaamheden afgerond, terwijl het werk voor 
de herfst nog niet begonnen was. Op deze jaarmarkten werden 
landbouwproducten verkocht: graan, boter, fruit, honing, e.d. 
Daarnaast waren er ook producten, die men in het dagelijks leven 
nodig had: kleding, schoenen, vaatwerk, eenvoudige meubelen, 
etc. Tevens werden er dieren en inventaris voor de landbouw ver-
kocht en nog allerlei andere handelswaren. Zonder uitzondering 
waren op alle jaarmarkten ook rondreizende artiesten, grappenma-
kers en waarzegsters aanwezig. Men hield de jaarmarkten niet in 
de steden zelf, om de plaatselijke handelaren en ambachtslieden 
niet te beconcurreren, maar op enkele kilometers buiten de stad. 
Op deze jaarmarkten waren meestal meer buitenlandse kooplieden 
en exotische waren te vinden. De jaarmarkten op het platteland 
werden bezocht door de bevolking van de nabijgelegen dorpen en 
kleine steden, en daar waren aanzienlijk minder buitenlandse goe-
deren. Zo’n jaarmarkt werd gehouden in de buurt van een kleine 
nederzetting, waar een deel van de bezoekers die van elders kwa-
men kon verblijven.

Gogol
In de  jaren ’40 van de 19e eeuw werden op het grondgebied van 
de huidige Oekraïne twaalfduizend jaarmarkten gehouden, waar-
onder 178 grote en middelgrote. Sorotsjynskyj Jarmarok in de 

Vele jaren hebben ‘jarmarki’ een grote rol in het leven van
de mensen gespeeld. Maar wat voor geschiedenis hebben ze? 
Laten we eerst de oorsprong van het woord ‘jarmarok’ zelf  
verduidelijken. Het komt van het Duitse woord ‘Jahrmarkt’, 
en er wordt een jaarlijkse uitverkoop van handelswaren mee 
aangeduid, soms beperkt tot een bepaald seizoen of soort 
handelswaar (b.v. wijn). Ze werden gewoonlijk gehouden  
in de buurt van kastelen, kloosters, of op een kruising van  
handelsroutes. Meestal gaf een koning, graaf, baron of een 
andere hooggeplaatste persoon toestemming voor het houden 
van dergelijke jaarmarkten.

Sorotsjynskyj Jarmarok

Een foto van een oude jaarmarkt

De ingang van de  

Sorotsjynskyj Jarmarok

Een jaarmarkt,  
voortgekomen uit  
een lange traditie
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regio Poltava, die al vanaf de 
17e eeuw gehouden werd, was 
hiervan noch de grootste, noch 
de bekendste. Waarom is hij 
dan tegenwoordig zo beroemd? 
Het dorp Bolsjie Sorotsjyntsy 
zou zelfs bij niemand zo be-
kend zijn, ware het niet dat op 
1 april 1809 de beroemde Rus-
sische en Oekraïense schrijver 
Nikolaj Vasiljevitsj Gogol hier 

geboren werd. Zijn ouders waren landeigenaren van middelbare 
stand. Gogol kende een grote hoeveelheid Oekraïense legendes, 
volksverhalen en liedjes. Dit had hij te danken aan zijn vader, die 
een voortreffelijk verteller was. Dat heeft later invloed gehad op 
zijn schrijfstijl. Daarin komen elementen van mysticisme voor, die 
op de volkskunst geïnspireerd zijn. Zijn eerste werk was een ‘idylle 
in beelden’, ‘Hanz Küchelgarten’ (1827). De hoofdpersoon van dit 
werk heeft dezelfde idyllische trekken, die de jonge Gogol in zijn 
leven wilde volgen. Spoedig na het uitkomen van dit boekje ver-
nietigde hij zelf de oplage, toen er zeer ongunstige kritieken op 
kwamen. Slechts door een wonder is dit werk tot in onze dagen 
bewaard gebleven. De verhalenbundels ‘Avonden op een dorp 
nabij Dikanka’ (1831–1832) en ‘Mirgorod’ (1835) brachten Gogol 
roem. In deze werken wordt met subtiele humor en vrolijkheid het 
Oekraïense bestaan beschreven. In 1841 wordt de roman ‘Dode 
zielen’ gepubliceerd. Daarin maakt Gogol de slechte karaktereigen-
schappen van de toenmalige Russische landeigenaren belachelijk. 
Gogol sterft op 4 maart 1852. De biografie van Gogol is hier 
slechts zeer kort beschreven; wie er meer over wil weten kan de 
betreffende literatuur raadplegen.
In de bundel ‘Avonden op een dorp nabij Dikanka’ is het verhaal 
‘Sorotsjynskyj Jarmarok’ bijzonder interessant. Daarin beschrijft 
Gogol deze jaarmarkt op zeer treffende, levendige en realistische 
wijze. Dankzij hem is de jaarmarkt in brede kring bekend geworden.

De 20e eeuw
Wat is nu de verdere geschiedenis van de jaarmarkten in Oekraïne? 
In 1917 vindt in Rusland de revolutie plaats, waarbij de commu-
nisten aan de macht komen. De jaarmarkten blijven bestaan tot 
aan het begin van de jaren ’20, waarna ze worden verboden in het 
gehele voormalige Russische imperium, waaronder ook Oekraïne. 
Dat hield verband met het feit, dat ze de basis en het prototype 
van de markteconomie in het pre-revolutionaire Rusland waren.  
De communistische regering creëerde echter in het land een eco-
nomie, die volledig door de staat gecontroleerd werd.

Rond 1960 ontstond er weer iets wat op een jaarmarkt leek.  
Echter, alle prijzen waren van tevoren door de staat vastgesteld, 
en bovendien hadden deze beurzen hun nationale karakter verlo-
ren. Veel jaarmarkten, waaronder Sorotsjynskyj Jarmarok, bleven 
in deze vorm bestaan tot aan het eind van de jaren ’80. In het 
begin van de jaren ’90, de eerste jaren van de onafhankelijkheid, 
beleefde Oekraïne een algeheel gebrek aan goederen en een zeer 
hoge inflatie. Dat betekende bijna de ondergang van Sorotsjynskyj 
Jarmarok. Zijn wedergeboorte begon in 1998. In 1999 kreeg hij  
een nationale status en volledige steun van de staat. Deze weder- 
geboorte houdt verband met zijn culturele en historische beteke-
nis. Als meest bekende jaarmarkt in Oekraïne levert hij extra recla- 
me door de handelswaren die er aangeboden worden. Dat hebben 
ook veel Oekraïense producenten die hem ondersteunen begrepen.

Sorotsjynskyj Jarmarok in onze tijd
Vandaag de dag is Sorotsjynskyj Jarmarok een zeer kleurrijk 
en veelomvattend spektakel. Je kunt er praktisch alles vinden. 
Smeed- en aardewerk, houten meubelen en geweven producten 
van volksambachten zijn ruim vertegenwoordigd. Ze zijn allemaal 
met de hand gemaakt, en sommige producten (b.v. smeedwerk) 
worden ter plekke voor de kopers vervaardigd, op dezelfde manier 
als vroeger. Oekraïense fabrikanten van alle mogelijke apparatuur 
presenteren op de beurs hun nieuwste en meest veelbelovende 
producten. Buiten dit alles zijn op de beurs nog een heleboel 
andere producten verkrijgbaar. Dankzij deze  
verscheidenheid verliest de jaarmarkt, hoewel hij 
met zijn tijd is meegegaan, zijn oude volkswortels 
niet. Er treden ook moderne Oekraïense artiesten 
op, er worden toneelstukjes naar motieven uit het 
oeuvre van Gogol opgevoerd, en er worden veel 
vermakelijke wedstrijden gehouden. Bijna elk jaar 
wordt de beurs bezocht door de meest vooraan-
staande personen van het land, en er komen veel 
buitenlandse toeristen. Het gebied waar de beurs 
gehouden wordt bevindt zich in de open lucht en 
beslaat een oppervlakte van enkele hectaren. Kort-
om, het is zeker de moeite waard om zo’n levendig 
en indrukwekkend evenement als Sorotsjynskyj  
Jarmarok te bezoeken. In 2006 heeft hij van 16  
tot 20 augustus plaatsgevonden.

Tenslotte enkele tips voor toeristen. Tijdens de 
beurs is het mogelijk om in Mirgorod te verblijven. Behalve de 
beurs zelf zijn er voor toeristen nog enkele andere interessante 
plaatsen te bezoeken. In Sorotsjyntsy is een bezoek aan het lite-
raire museum dat aan Gogol is gewijd de moeite waard. Daar kan 
men persoonlijke spullen van Gogol die bewaard gebleven zijn 
zien, alsmede andere voorwerpen die veel interessants over hem 
vertellen. U moet dan ook beslist de kerk van de Transfiguratie 
bezoeken, die op dezelfde plaats ligt. Deze is beroemd door haar 
unieke ikonostase met een breedte van 20 en een hoogte van 17 
meter. Daarin bevinden zich honderd geschilderde doeken uit de 
17e eeuw. In deze kerk is Gogol gedoopt.
Jaarlijks ontvangt de Nationale Sorotsjynskyj Jarmarok ongeveer 
duizend deelnemers en meer dan een miljoen bezoekers. Dat is 
vandaag de dag een echte verrijking voor zowel de regio Poltava 
als geheel Oekraïne, en van groot belang voor het culturele en 
zakelijke leven: een feest van heel het Oekraïense volk.

Volodymyr Poegatsjov
(Vertaling: Henk Sprenkels)

Ook koehandel is de jaarmarkt niet vreemd

Portret van Gogol

Oude ambachten
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Normaliter komen de Oekraïners naar Ne-
derland met de bus, maar deze keer was 
het voor het eerst dat ze met het vliegtuig 
kwamen. Zaterdag 22 oktober 2005 gingen 
we dus met de hele groep naar Schiphol, 
om daar onze gasten, met wie we al een 
half jaar hadden gemaild, te verwelkomen.
In het weekend hebben we nog rustig aan 
gedaan, want we moesten natuurlijk aan 
elkaar wennen. In de daarop volgende 
week hebben we Nederland in vijf dagen 
verkend. We zijn voornamelijk in Utrecht 
geweest (o.a. in het zwembad en het 
Spoorwegmuseum), maar ook in Amster-
dam (Madame Tussaud’s en de Bijenkorf) 
en Den Haag. In Den Haag zijn er voor de 
Oekraïense ambassade een aantal leuke 
foto’s gemaakt, maar ook in Utrecht, bij de 
dikste boom van onze stad.
Een aantal lessen op school werden in het 
Engels gegeven, zodat de leerlingen uit 
Kiev ook mee konden doen. Veel lessen 
werden er echter niet gevolgd… Inciden-
ten waren er nauwelijks. Onze gasten wis-
ten zich heel goed te gedragen, en slechts 
een enkeling kreeg een waarschuwing. 
Dinsdag 1 september vertrokken onze 

vrienden weer. Het was jammer om hen te 
zien gaan, maar aan de andere kant is zo’n 
bezoek van tien dagen ook wel erg lang. 
We konden nu gaan uitkijken naar ons 
bezoek aan Kiev.
Iets meer dan een half jaar later, om pre-
cies te zijn op 5 mei 2006, hebben wij 
onze tassen gepakt en stonden we weder-
om met z’n allen op Schiphol. Onze vlucht 
duurde twee uur. Toen we aankwamen op 
het vliegveld Boryspil nabij Kiev, had-
den een aantal mensen van onze groep al 
meteen het idee dat het er communistisch 
uitzag. Bij het uit het vliegtuig stappen 
viel dat nog wel mee, maar toen we langs 
de douane kwamen bleken die mannen en 
vrouwen in donkergroene uniformen met 
veel franje te zitten. Toen we door de dou-
ane waren ging het allemaal ineens heel 
snel, en voor we het wisten werden we  
van alle kanten begroet en besprongen:  
‘Hi guys, how are you?’ ‘Oh, we’ve missed 
you so much!’ Het was een leuk weerzien.
In Kiev leek alles veel groter. Er staan veel 
flats en grote gebouwen, maar een woning 
van redelijk verdienende mensen heeft 
maar vier kamers. Veel gebouwen waren 
slecht onderhouden, en ook de straten 
waren niet alles. 
Aangezien Oekraïne ‘iets’ groter is dan 
Nederland, hadden onze gastheren en  
-vrouwen zich beperkt tot Kiev; we hebben  
dus niet door heel het land gereisd. Gedu- 
rende ons verblijf, op 9 mei, werd Overwin-
ningsdag gevierd. Dat gebeurt daar veel 
grootser dan Bevrijdingsdag bij ons, en  
ik ben blij het een keer te hebben mee-
gemaakt. Bloemen in de hand, aan iedere 
veteraan die langsloopt drie bloemen geven, 

en hem/haar vriendelijk aankijken. Die 
middag zijn we ook naar het Babyj Jar mu-
seum geweest, waar het ook heel druk was.
Eén van de meest bijzondere punten op 
het programma was het bezoek aan de Ver-
chovna Rada, de hoogste Oekraïense Raad. 
Hier zetelt het Oekraïense parlement.  
We hebben de vergaderzaal bekeken, wat 
normaal gesproken alleen politici, journa-
listen en diplomaten mogen. We waren dus 
erg bevoorrecht. Verder hebben we veel 
door de stad gelopen met een gids, die wel 
Engels sprak, maar zeer langdradig bleek te 
zijn. Bij elk monument (en daar staan er 
veel van in Kiev) kregen we minstens tien 
minuten uitleg. Toch hebben de meesten 
van ons er wel iets van opgestoken. 
Na acht dagen verblijf en presentaties over  
onze ‘Impressions of Ukraïne’ was het mo-
ment van afscheid nemen daar. Ondanks 
dat velen zich hadden voorgenomen niet te 
huilen, werden er toch hier en daar tranen 
gelaten. Tijdens het wachten op ons vlieg-
tuig zeiden sommigen: die zien we nooit 
meer terug. Maar daar was niet iedereen 
het mee eens.
In die acht dagen hebben we een glimp 
opgevangen van een land in ontwikkeling. 
Een land dat onder communistisch bewind 
is geweest, waarvan de sporen nog steeds 
zichtbaar zijn. In de straatversieringen, 
maar ook nog bij de mensen. Maar toch 
vooral een land dat zich aan het oprichten 
is, en zich richt op het westen. Ik kijk met 
plezier terug op een bezoek dat voor her-
haling vatbaar is. Laten we hopen dat deze 
tweejaarlijkse uitwisseling stand houdt.

Jan Munters, leerling CGU

Uitwisseling 
2005–2006 

Christelijk Gymnasium Utrecht & School 155 in Kiev

De veteranenparade op 9 mei

Iedere twee jaar organiseren twee docenten 
van het CGU samen met twee docenten uit 
Kiev een uitwisseling. In de eerste helft 
van het schooljaar komen de Oekraïense 
studenten naar Utrecht, en een half jaar 
later gaan de Utrechtse leerlingen op be-
zoek in Kiev. De studenten worden van te-
voren aan elkaar gekoppeld, en verblijven 
als gast in het gezin van de ander.
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Het land dat me vertrouwd is

In de jaren ’90 wilde minstens eenderde van de bevolking Oekraïne, waar 
je maar moest zien dat je rond kwam of illegale wegen moest vinden om 
aan geld te komen, graag inruilen voor een ander land. Wetenschappers,  
docenten en artsen grepen elke kans aan om het land te verlaten.
Ik kom uit een familie van artsen en ingenieurs en na mijn besluit genees-
kunde te gaan studeren speelde ik ook met deze gedachte: ik zag een toe-
komst voor me met een armzalig salaris en geen enkele kans op verbetering. 
Ik vond het in die tijd geweldig om Engels te leren en dat was een extra  
prikkel om een beter leven op te willen bouwen in een Engelstalig land.  
Mijn docent Engels was er erg trots op dat hij enkele jaren in het buitenland 
had gewoond en dacht erover zich permanent in Canada te vestigen.  
Tot nu toe heeft hij dat besluit nog niet genomen.
Na mijn afstuderen bleef mijn familie me ondersteunen. Ik verdiende genoeg 
om net het hoofd boven water te houden en zon op bronnen voor extra 
inkomsten. Ik vond dat je grondig voorbereid diende te zijn bij een  
eventueel vertrek en besloot om voorlopig in Oekraïne te werken.  
Ik ontmoette Natalia, inmiddels mijn vrouw, die als student Nederlands
veel reisde en ook haar zus die permanent in München woont. Urenlang 
praatten we over onze toekomst en ik was degene die voorstelde om naar 
het buitenland te gaan. Een aantal redenen deed ons besluiten in Oekraïne 

te blijven. We hoorden van Natalia’s 
zus wat het betekent om als expat in 
het buitenland te leven. Het vooruit-
zicht ons te moeten aanpassen aan 
een nieuw vreemd land en daar onze 
kinderen groot te brengen was niet 
aantrekkelijk. Naar mijn bescheiden 
mening raken mensen als Natalia’s zus 
in een moeilijke positie. Een terugkeer 
naar Oekraïne en de levensstandaard 
hier zou voor de kinderen onverdraaglijk 
zijn. Bovendien is het zwaar je hele 
leven ver van je familie en vrienden 
te zijn. Wat mij betreft was dat geen 
goede keus.  

De kansen op werk namen toe en ik nam alles aan.  
Op een bepaald moment had ik zes banen tegelijkertijd.  
Ik bleef als arts werkzaam, maakte medische en farma- 
ceutische vertalingen voor verschillende vertaalbureaus, 
gaf Engelse les en verzorgde medisch onderricht aan  
verpleegkundigen die in de VS examen wilden doen.  
Ik begon ’s ochtends om 7 uur en kwam ’s avonds om  
11 uur weer thuis, ook op zaterdag. Het was zwaar, 
maar voor een beperkte periode wel te doen.
Ten tijde van de Oranjerevolutie hield ik echt veel van 
de Oekraïners, van hun moed en eensgezindheid.  
Dit waren geen mensen die naar het buitenland wilden. 
Zij hadden besloten naar een beter leven te streven in 
het land waar ze geboren zijn. Natuurlijk, er moet nog 
veel gedaan worden, maar dit Oekraïne is een compleet 
ander land dan in jaren ’90. Ik wil het land nu niet meer 
verlaten: ik heb mijn lieve vrouw, een goede baan als 
medisch onderzoeker bij een internationaal bedrijf en ik 
verdien genoeg om redelijk te leven. We kunnen naar het 
buitenland wanneer we willen, maar dan alleen om vrien-
den te bezoeken.

Sergij Derkatsj, arts
(Vertaling: Jet van Bennekom)

Oekraïne mijn thuisland

In Oekraïne voel ik me thuis.
Oekraïne is mijn geboorteland en zo voel ik me hier ook. 

Dit is uiteindelijk misschien wel de hoofdreden voor mij om 
hier te blijven wonen, hoewel de wereld zo wijd is.

Thuisgevoel 
Voor mij wordt dat thuisgevoel geschapen door een  
aantal dingen: familie, vrienden, mogelijkheden tot  

professionele ontplooiing. Je zou kunnen zeggen  
dat je al deze dingen in elk land kunt opbouwen.  

Dat is ook zo. Tijdens mijn studie had ik de kans om 
tijdelijk in de VS, Duitsland, België en Nederland te ver-

blijven en heb ik gezien dat het inderdaad overal kan. 
Als je zoekt, kun je overal vrienden vinden en heb je 

overal een kans om een gelukkig gezin te stichten. Want 
in wezen zijn mensen overal even goed en even slecht. 
Ik ken mensen die in hun jeugd naar de VS vertrokken 
zijn en nu perfect ingeburgerd zijn of mensen die naar 

Nederland verhuisden en zich hier gelukkig voelen – met 
hun nieuwe goede vrienden en familie. En ze hebben ook 

overal een passende baan kunnen vinden. 

Professionele ontplooiing
Waar ik bijzonder blij om ben, is het 

feit dat je tegenwoordig ook in Oekraïne 
een goede baan kunt vinden. Sommigen 

menen dat men zich pas gelukkig kan 
voelen, wanneer men tot zelfverwerke-
lijking kan geraken, ook professioneel. 

De onmogelijkheid om in het eigen vak-
gebied een baan te vinden dwong vele 

Oekraïners in de jaren ’90 hun toekomst 
elders te zoeken. Maar nu, tien jaar 

later, heeft de Oekraïense economie zo’n 
ontwikkelingstempo bereikt dat er zelfs 
voor neerlandici meer werk is dan zij in de beschikbare tijd kunnen doen. 
Als ik bij een werkgever een sollicitatiegesprek heb, kijk ik nu niet alleen 
hoe hoog het salaris is – wat nog geen tien jaar geleden het belangrijkste 

criterium was – maar ook of die legaal betaald wordt en wat voor sociaal 
pakket ermee gepaard gaat. Maar goed, dat is een gewone gang van zaken, 

zou elke West-Europeaan zeggen. Wat maakt Oekraïne dan zo bijzonder?

Band met je land
Voor mij is het nog steeds het gevoel van thuis zijn, van bijzondere affi-

niteit met het land. Als ik naar de stembus ga, wil ik gehoord worden. In 
alle andere landen zou ik misschien niet genoeg moreel recht hebben om 

veranderingen op te eisen. Afgezien van hoe goed ik daar wellicht ingebur-
gerd zou raken, zou ik me daar voor eeuwig een gast voelen. Ik maak deel 
uit van Oekraïne zoals het land deel van mij uitmaakt. Daarom stond ik in 

de menigte op de Majdan in 2004 voor een betere toekomst van mijn huis, 
mijn land. Daarom verheug ik me van harte dat er steeds meer NGO’s in 

Oekraïne gesticht worden die de burgermaatschappij – aandacht voor elkaar 
– bevorderen. Daarom is het voor mij nooit puur sightseeing als ik naar een 
onbekende mooie plek in Oekraïne ga. Ik heb het gevoel dat ik er al eerder 

geweest ben. Of dat mijn voorouders er al geweest zijn. Dat ik er  
een bijzondere band van continuïteit mee heb.

Natalia Karpenko, neerlandica
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In januari 2006 is een tweejarig scholingstraject gestart als ver-
volg op de uitwisselingen die in 2004 tussen beide organisaties 
hebben plaats gevonden. Het bij elkaar brengen van de benodigde 
financiën voor de reis, het verblijf en de tolk bezorgde Maloek 
meer dan ooit de nodige hoofdbrekens. Met steun van uw parti-
culiere giften en twee organisaties, waaronder de Vereniging voor 
Jeugd en Kinderzorg, is het uiteindelijk gelukt het geld voor de 
scholing in 2006 bij elkaar te brengen. 

Eerste deel in januari
Drie pedagogische medewerkers van het kinderhuis uit Kiev waren 
in januari een week te gast bij Kompaan. Zij verdiepten zich met 
drie trainers van Kompaan in de volgende thema’s: 
■ Hoe kunnen wij individueler werken met kinderen en  

hen ondersteunen bij het in kaart brengen van de eigen 
geschiedenis en achtergrond? 

■ Hoe kunnen wij uitgaan van wat kinderen/jongeren  
al kunnen en hun mogelijkheden vergroten?

■ Wat betekent competentiegericht werken, dat wil zeggen  
het systematisch aanleren en versterken van alledaagse  
sociale vaardigheden?  

■ Hoe kunnen wij (herstel van) kontakten met ouders,  
broers en zussen en andere familieleden bevorderen?

■ Hoe kunnen we hen beter voorbereiden op zelfstandig  
leven na hun vertrek uit het kinderhuis?

■ Hoe kunnen wij hen effectief blijven ondersteunen  
na hun vertrek?

Tijdens de evaluatie van deze uitwisseling met Kompaan zeiden de 
mensen uit Kiev het volgende: 
‘We hebben als opvoeder altijd geleerd om model te zijn en het 
kind het goede voorbeeld te geven. We hebben nu begrepen dat 
het van belang is onze eigen emoties en normen op de achter-
grond te houden en het kind vanuit zijn kindvraag te benaderen: 
wat wil dit kind, wat drukt het uit, wat heeft het nodig? We waren 

vooral bezig met: hoe kan ik effectiever straffen? We zien nu hoe 
belangrijk het is om een positieve benadering te kiezen door het  
goede in elk kind naar voren te brengen. Ik ga erg letten op mijn  
taalgebruik en mijn benadering. Ik zal bijvoorbeeld nu niet meer 
zeggen: ‘Je bent hier omdat je ouders zo slecht zijn’. Ik heb ge-
leerd dat het kind geen schuld heeft aan zijn verleden: we starten 
hier-en-nu opnieuw en we starten positief. De bezoekersruimte zal 
ons helpen bij het herstellen van het netwerk: sommige ouders 
zijn bezig hun ouderlijke macht terug te krijgen’ . 

Vervolg in oktober 
In oktober is de scholing in Kiev voortgezet. Drie trainers van 
Kompaan reisden naar Kiev om samen met de mensen die in janu-
ari hier geweest zijn ook de andere medewerkers te scholen. Uit 
de correspondentie van de afgelopen maanden werd al duidelijk 
dat de nieuwe inzichten met veel betrokkenheid, creativiteit en 
voortvarendheid werden ‘vertaald’ naar het eigen werk. De kontak-
ten met Kompaan ondersteunen de medewerkers van het kinder-
huis om nog meer te vertrouwen op hun eigen inzichten. Zij wil-
len, kunnen en durven anders te gaan werken. Dat de directrice, 
Svitlana Piljoetsjenko, deze ontwikkelingen van harte steunt en 
naar mogelijkheden zoekt om de vernieuwingen een extra impuls 
te geven bleek dit voorjaar. Er kwam een noodkreet! 

Verbouwing 
Een verbouwing bleek noodzakelijk als voorwaarde om meer indi-
vidueel met kinderen en jongeren te gaan werken. Ook was de 
benodigde ruimte daartoe in de bestaande accommodaties ont-
staan, want het aantal kinderen vermindert sterk. De ‘vernieuwers’ 
begroetten dit met vreugde. Een reactie die noch in Oekraïne 
noch in Nederland vanzelfsprekend is. De behoefte aan expansie 
of de zorg om de eigen baan weegt meestal zwaarder dan de 
intentie tot zorgverbetering. Zo niet in dit kinderhuis. De verbou-
wingsideeën werden uitgewerkt en aan de autoriteiten voorgelegd 
met verwijzing naar het nieuwe jeugdbeleid waartoe president 

Maloek ondersteunde dit jaar de vierde uit-
wisseling tussen Schoolinternaat No. 12 in 
Kiev en de jeugdzorgorganisatie Kompaan uit 
Tilburg. Dat leidde opnieuw tot interessante  
en flitsende ontwikkelingen. Het motto van 
het internaat lijkt wel: ’Het kan ons niet snel 
genoeg gaan!’ Graag vertellen wij u hier meer 
over (zie ook onze nieuwsbrieven van 2004  
en 2005).

Onstuitbare ontwikkelingen  
in Schoolinternaat nummer 12 

Eén van de nieuwe  

tweepersoonskamers

  Werkgroep Maloek
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Joesjtsjenko besloot. Doordat de politiek nog niet uitblinkt in 
helderheid is het uitvoeren van nieuw beleid in de praktijk niet 
eenvoudig. Toch zette de directrice door, gesteund door de mede-
werkers. Zij blijken onvermoeibaar in pogingen om de autoriteiten 
te overtuigen van de noodzaak tot vernieuwing van werkwijzen. 
Uiteindelijk kregen zij van de autoriteiten de voor een staatsin-
stelling noodzakelijke toestemming voor de verbouwing. Helaas, 
helaas, de benodigde financiële middelen werden niet toegekend. 

Dit was een grote teleurstelling omdat iedereen graag de zomerva-
kantie wilde benutten om te verbouwen. De meeste kinderen zijn 
dan namelijk ‘op kamp’ buiten Kiev. Daar komt bij dat het onzeker 
was of de huidige directrice dit najaar gedwongen met pensioen 
zou moeten gaan. De gedachte was, dat een eenmaal gerealiseer-
de verbouwing niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Maloek 
werd geconfronteerd met de vraag om in korte tijd het noodzake-
lijke bedrag van C=   9.200 bij elkaar te krijgen. Het leek een keuze 
te worden tussen de voor oktober geplande deskundigheidsbevor-
dering óf verbouwen. Voor Maloek een oneigenlijke keuze omdat 
het ons nu juist om de samenhang gaat van praktische aanpassin-
gen en inhoudelijke vernieuwingen. Tot ieders grote vreugde bood 
Impulsis uitkomst. In korte tijd kregen we de toezegging dat het 
door Maloek en door het kinderhuis bijeengebrachte geld door 
Impulsis verdubbeld zou worden. Hierdoor was nog ‘maar’ C=   4.600 
nodig. Dat lijkt te lukken. Inmiddels kwam ook het bericht dat de 
directrice voorlopig mag blijven. De vernieuwingen gaan door!  
Op 1 september, de eerste schooldag, werd het gebouw feestelijk 
heropend. Jet van Bennekom was met vakantie in Kiev. Zij kon er 
bij zijn en doet verslag. 

Een bijzondere eerste schooldag
‘Het was echt een geweldig feest, deze eerste schooldag.  
Alle kinderen en medewerkers waren natuurlijk op hun paasbest.  
De politiekapel van de wijk speelde vrolijke marsen en overal 
stonden bloemen. Het allerjongste meisje mocht, glunderend van 
trots, met de versierde schoolbel het nieuwe schooljaar officieel 
inluiden. Daarna wandelden we in optocht van het schoolgebouw 
naar het gebouw waar de kinderen wonen en slapen. Iedereen is 
opgetogen over het resultaat van de verbouwing ervan. De leef-
groepruimtes zijn maar liefst twee keer zo groot geworden. Elke 
leefgroep heeft een keuken gekregen met kookplaten, een magne-
tron en een wasmachine. De kinderen kunnen nu zelf thee zetten 
en kleine hapjes klaar maken. De anonieme slaapzalen zijn tot 
tweepersoonsslaapkamers verbouwd. Daarin is voor elk kind ook 
ruimte voor een eigen kast en werktafel. 
Er is letterlijk en figuurlijk veel meer ruimte gekomen en de kin-
deren kunnen veel meer dan voorheen als een normaal kind in een 
gezin leven. De leefgroepen bestaan nu uit meisjes en jongens 
van vier tot zestien jaar, broers en zusjes wonen samen in één 
groep. De dagschema’s zijn veel flexibeler geworden en elk kind 
kan kiezen hoe het zijn vrije tijd invult.
Het is goed te begrijpen dat de kinderen ons letterlijk aan onze 
arm meetrokken, zó graag wilden ze ons alles laten zien’.

Het mentorenproject van de NGO
Maloek kon dankzij particuliere giften in 2006 ook de NGO blijven 
steunen. Deze NGO is door medewerkers samen met ex-leerlingen 
opgericht om de jongeren na vertrek uit het kinderhuis te kun-
nen blijven begeleiden. Afgelopen zomer verlieten 32 jongeren 
het kinderhuis. Zij worden, bij voldoende financiën, nog twee jaar 
door een mentor met raad en daad terzijde gestaan. Vaak is deze 
mentor een door de jongere zelf gekozen (ex-)medewerker uit het 
kinderhuis. Zonder steun is het voor deze jongeren nauwelijks 
mogelijk om zich in een metropool als Kiev staande te houden. 
Zij staan voor zware opgaven, zoals het vinden van woonruimte 
en het toegelaten worden tot een beroepsopleiding. Het doorzet-
ten en behalen van een diploma is extra moeilijk als je ook nog 
leermoeilijkheden hebt. Maar ook met heel weinig geld kunnen 
rondkomen of opgewassen zijn tegen ingewikkelde juridische 
procedures is geen sinecure. De jongeren lopen bovendien een 
vergroot risico om in handen te vallen van mensen die graag mis-
bruik maken van hun grote kwetsbaarheid. Steeds vaker doen ook 
broers en zussen uit andere kinderhuizen een beroep op deze NGO. 
Voorzover de middelen dit toelaten worden zij vanzelfsprekend 
geholpen. Als staatsinrichting mag het kinderhuis zich formeel 
niet met deze zestien-plussers bezighouden. De manier waarop de 
medewerkers binnen bestaande juridische mogelijkheden ‘creatief’ 
oplossingen bedenken dwingt respect en bewondering af. 
Het spreekt voor zich dat wij al deze vernieuwende initiatieven 
graag willen blijven ondersteunen in 2007. 

Jet van Bennekom, Annette Cramer, Lies Gualthérie van Weezel

Website OeKU: www.oeku.nl
Website Internaat No. 12: www.orphanage.kiev.ua

Apetrots op de eigen keuken



Toen er na de Sovjet-periode mensen zeiden dat sommige com-
munistische activiteiten van de school maar uit het museum 
moesten verdwijnen, reageerde Svitlana Petrovskaja, lerares 
geschiedenis en de grote motor achter dit museum, verontwaar-
digd. Ze zei: ‘Ook dat maakt deel uit van onze schoolgeschiedenis 
en van Oekraïne. Ze voegt hieraan toe: ‘Het zijn de mensen die  
de geschiedenis maken, zij zijn onze wortels waarnaar wij op  
zoek zijn, bij wie wij stil willen staan om te gedenken.’
De joodse uitspraak: ‘Het verleden is om te gedenken, het heden 
om te leven en de toekomst om te hopen’, geldt voor dit museum 
en is hiervan voor mij een levend voorbeeld. Het gaat er om 
zoveel meer dan om beelden uit het verleden. De leerlingen van 
nu zijn er ook actief met het heden bezig (daarvoor is het een 
school) en met hun toekomst. In de ruimten naast het museum, 
waar het archief is en een gespreksruimte, vertelden een paar 
van hen over de video die ze zojuist hadden bekeken en over een 
conflict met docenten over een artikel in de schoolkrant die zij 
uitgeven. 
Sinds ik vanaf 1997 regelmatig in Kiev kom, heb ik de school  
en het museum zien veranderen. Ik logeer dan bij Svitlana 
Petrovskaja en leef mee met de ontwikkelingen in het museum  
en de activiteiten erom heen.

Vanaf 1900
De school werd in 1900 voor de kinderen van de arbeiders van de 
fabriek Arsenaal opgericht. Ze begon met een lokaal in de fabriek 
en kreeg al gauw een eigen gebouw. Later werd op deze histo-
rische plek een nieuwe school gebouwd, die in 1937 in gebruik 
werd genomen. Hier stond in de elfde eeuw (ten tijde van het 
Kiev-Rus rijk) het oude Klovskyj-klooster van de Moeder Gods dat 
in 1240 door Tataarse horden werd verwoest.
Omdat het museum over deze school, de leerlingen en leer-
krachten gaat is het ook een museum over de geschiedenis van 
Oekraïne in de twintigste eeuw. Het museum toont, behalve de 
geschiedenis van de school met haar bijzondere gebeurtenissen 
zoals toneelvoorstellingen, sportwedstrijden en diploma-uitrei-
kingen, de lotgevallen van oud-leerlingen en leerkrachten door 
middel van oude foto’s, tekeningen, krantenartikelen en brieven 
van het front, geschreven door oud-leerlingen. Wat er rondom de 
school gebeurde krijgt ook aandacht. De school staat in een buurt 
waar veel joden woonden. Zij moesten zich van de Duitse bezet-
ter in 1941 verzamelen op het Onafhankelijkheidsplein en keerden 
na de onvoorstelbare gebeurtenissen bij Babyj Jar (één van de 
beruchtste massale moordpartijen uit de holocaust) niet terug. 
Svitlana’s eigen geschiedenis is hier nauw mee verbonden. Zij zelf 
was tijdens die beruchte dagen met haar zusje en moeder buiten 
Kiev. Na hun terugkeer in Kiev werd duidelijk dat geen van haar in 
Kiev wonende familieleden het had overleefd.
Over de omstandigheden waaronder ze een baan kreeg op deze 
school, die zich ten tijde van de voormalige Sovjet-Unie ontwik-
kelde tot een school waar veel partijleden hun kinderen heen 
stuurden, vertelt ze: ‘De directrice, een socialistische vrouw, een 
goede communist met veel hart voor de school, kende me uit de 
tijd dat we beiden als jonge idealistische leerkrachten lesgaven 
op een kolchoz op het plattelend niet ver van Kiev. Toen zij me 
vroeg hier te komen werken, wist ze niet dat ik tijdens de week-
enden in Kiev heel andere mensen had leren kennen. Mensen die 

Het Klovskyj Lyceum in Kiev, voor-
heen school No. 77, heeft een bij-
zonder museum. In de jaren dertig 
was de bolsjewiek Andrij Ivanov de 
patroon van de school. Maar tijden 
en inzichten veranderen. Het leven 
gaat verder. Dat maakt geschiedenis 
belangrijk, tenminste als het over 
geleefde werkelijkheid gaat en niet 
over van bovenaf gecreëerde geschie-
denis waarbij dat wat er niet mag zijn 
wordt ontkend of zelfs vernietigd. 
Wat dat betekent weten de Oekraïners 
maar al te goed.

Het bijzondere museum  
van het Klovskyj Lyceum in Kiev

Svitlana Petrovskaja

(linksonder) in over-

leg met collega’s

Een oude klassenfoto  

voor het portret van Stalin
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heel kritisch tegenover de Partij stonden en vaak grote risico’s 
liepen, omdat ze zich niet in het systeem voegden. Ik trouwde 
met één van hen. Ik wilde terug naar Kiev en geld verdienen om 
mijn familie te onderhouden. Op school vonden ze me altijd een 
beetje een zonderling. Dat maakte dat ik veel kon doen en stor-
men overleefde. Met verbazing en enthousiasme denk ik terug aan 
de toneelstukken die we in die tijd opvoerden over een episode 
uit de geschiedenis. Met name de Dekabristenopstand van 1825 

inspireerde ons. We maakten er met elkaar, leraren en leerlingen, 
boeiende toneelstukken over. Het onderwerp speelde zich af in 
het verleden, maar in feite ging het over het heden. Bij de uit-
voeringen zaten de ouders, onder wie nogal wat partijbonzen, op 
de eerste rijen. De school heeft een lange traditie op dit gebied. 
Al vanaf de oprichting in 1900 werden er door de leerlingen 
toneelvoorstellingen gegeven. De eerste directrice begreep goed 
dat leerlingen niet alleen moeten leren rekenen en schrijven, maar 
zich ook moeten kunnen ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden 
moeten leren kennen.’

De jaren ’30
Toen leerlingen en leerkrachten onder leiding van Svitlana 
Petrovskaja aan het museum begonnen, was er nauwelijks  
materiaal. Svitlana vertelt hierover: ‘Alle onderwijsarchieven  
van Kiev waren tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd.  
Wie er op school had gezeten en wanneer, en wat ze daarna  
waren gaan doen: we wisten het niet. Over wie hier gewerkt 
hadden was evenmin veel bekend. Al die gegevens waren er niet 
meer. Door bij elkaar te rade te gaan, met overlevenden te praten 
en hun verhalen op te schrijven, kwamen we beetje bij beetje 
veel te weten. Langzamerhand kwamen er veel feiten boven tafel.  
In archieven zochten we naar documenten en foto’s. Tenminste, 
als we er toegang toe kregen.

Die archieven gaan nu pas open. Maar de overlevenden vertelden 
ons de verhalen over hoe het was. En dat brengt de geschiedenis 
weer tot leven. Zoals het verhaal van een leerling wiens vader 
naar de gevangenis verdween en niet lang daarna geëxecuteerd 
werd. Hij en zijn zusje werden naar een kamp voor kinderen van 
de ‘vijanden van het volk’ gestuurd. Ze moesten zingen: ‘Wij zijn 
in het weeshuis geboren. We zijn geschapen voor de glorie van 
onze tijd.’ In hun kleren werd hun nummer genaaid.’

Tweede Wereldoorlog
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, moesten veel oud-leerlingen 
naar het front. In de vitrines van het museum zijn foto’s van hen 
te zien en bijvoorbeeld een klein briefje waarop te lezen is:  
‘Moeder, goedendag. Ik kom alleen om een paar dingen op te 
halen want ik vertrek vandaag.’
Van een ander zijn er geïllustreerde brieven die hij naar huis 
stuurde. En de tekeningen die hij maakte tijdens rustpauzes 
onderweg: het verblijf in een soort schuilhut onder de grond en 
het huisje waar hij kon genezen nadat hij gewond was geraakt. 
Zijn brieven bereikten zijn ouders met grote tussenpozen. Zij 
waren vaak ongerust. In 1945 schrijft hij hoe nat de plek is waar 
ze verblijven. ‘Nat van onder, nat van boven, overal is water, 
emmers water brengen we dagelijks naar buiten. Verder maak ik 
het goed en hoop spoedig thuis te komen. Hierbij alle tekenin-
gen die ik gemaakt heb.’ Niet lang daarna krijgen zijn ouders het 
bericht dat hij dood is. De correspondentie en de tekeningen 
geven ze later aan het museum.
Een bezoekster van het museum wijst me op een foto van de 
diploma-uitreiking in 1940. Haar oudere broer en zus staan erop. 
Ze zaten in dezelfde klas. In 1943 werd haar broer in de buurt van 
Charkiv gedood. Ze voegt geëmotioneerd toe: ‘Ondanks al onze 
latere omzwervingen zijn de weinige foto’s en documenten die 
we bezaten niet verloren geraakt. Vorig jaar verzamelde ik ze en 
gaf ze aan het museum. Ik ben zo dankbaar dat dit museum er is. 
Want het is een plaats om te blijven herinneren wat er is gebeurd. 
En die herinnering moet blijven.’
In totaal kwamen er in de Tweede Wereldoorlog veertig oud-
leerlingen om. Svitlana vraagt zich af: ‘Is dat veel of weinig 
gezien het totale aantal slachtoffers? Maar het zijn er wél veertig 
van één school, ze kregen hier een naam en hun verhaal wordt 
gehoord.’

Het huisje waar de soldaat herstelde van zijn verwondingen

‘Op 1 kilometer afstand van de Duitser’

De jaren ’30 waren een tijd vol tegenstrijdigheden. De boodschap 
was enerzijds: ‘Kinderen, jullie hebben de toekomst en die is 
geweldig’. Kinderen kregen veel aandacht en als we de affiches uit 
die tijd bekijken zien ze er blij en verwachtingsvol uit. De eerste 
vijfjarenplannen gaven hoop. Maar tegelijkertijd maakten leerlin-
gen mee hoe hun eigen ouders of die van klasgenoten plotseling 
verdwenen. Leerkrachten waren ‘ineens’ weg. Hoeveel leerkrachten 
en leerlingen er in gevangenissen hebben gezeten weten we niet.  >
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Eerlijke geschiedschrijving
Toen ik bij Svitlana logeerde, kwam ze een keer heel geëmotio- 
neerd thuis en vertelde me over de geschiedenisles van die och-
tend. Het onderwerp was de vorige eeuw. De opdracht aan de leer-
lingen was geweest om thuis met of over hun grootouders te pra-
ten. Toen ze er in de klas over vertelden, werd meteen duidelijk 
hoe ‘acties’ van de één de ander in Siberië brachten. De ene leer-
ling vertelt trots wat zijn grootvader vertelde, terwijl Svitlana zich 
bewust is van het verdriet en de onmacht die dezelfde periode 
voor anderen bracht. In één groepsgesprek al deze kleinkinderen 
tot hun recht laten komen én laten vertellen over wat hen bezig-
houdt, is niet gemakkelijk. Dat geeft, ook na afloop, veel stof tot 
nadenken, ook over je eigen reacties. Svitlana zegt erover: ‘Dat 
sommigen lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan, is een feit 
in onze geschiedenis dat wij onder ogen moeten zien om er weer 
uit te komen. Sommigen denken dat ze de geschiedenis naar hun 
hand kunnen zetten, maar wij weten maar al te goed wat het 
betekent als dat gebeurt! Mensen en gebeurtenissen laten ver-
dwijnen, dat is juist het verdriet van veel mensen hier. Daartegen 
vechten we hier met ons museum. Met feiten, met verhalen laten 
we zien wat er echt gebeurde. Niet alleen in de oorlog, maar b.v. 
ook bij de ramp in Tsjernobyl. Daar zijn ook foto’s van. Een oud-
leerling werkte er op het moment van de explosie als ingenieur.’

Svitlana vervolgt: ‘Soms vragen mensen: waarom zo’n museum van 
de dood? Maar dat is het niet. Het gaat hier over het leven, maar 
wij kunnen niet helpen dat onze geschiedenis van de laatste eeuw 
is zoals ze is. Over alle goede dingen, de onderlinge steun die er 
ondanks alles was, en de blijdschap praten we ook.’
‘De leerlingen leren hier hun wortels kennen, over hoe mensen 
vóór ons leefden, overleefden en elkaar steunden. Daarom komen 
de overlevenden hier ook steeds terug. Ze voelen zich hier thuis 
en worden gehoord. En de huidige leerlingen worden uitgenodigd 
om over de geschiedenis na te denken en zo hun wereld te ver-
groten.’

Lies Gualthérie van Weezel

In overleg met Svitlana Petrovskaja kan het museum worden bezocht.  

Het adres is: Klovskyj Lyceum No. 77, Vul. Sjovkovytsjna 25, 024 Kiev.  

Telefoon: +380 44 253 40 30 / E-mail: svetpet@ukrpack.net

Op dit moment is er een jongere generatie 
voor wie ‘de schone letteren’ alleen maar 
een artistiek verschijnsel is, niet meer 
en niet minder, en die jongere generatie 
is gestart met het schrijven van nieuwe, 
commercieel succesvolle, literatuur. Hier-
van maken de tweelingbroers Kapranov,  
die in het literaire wereldje populariteit, 
grote oplagen en verkoopcijfers introdu-
ceerden, deel uit. Dit schrijversduo neemt 
in de Oekraïense literatuur een kleine 
plaats in, maar hun werk is voldoende 
symptomatisch voor de hedendaagse ont-
wikkelingen in de literatuur. Al was het 
alleen maar dat hun boek Kobzar 2000 
uitkwam in een voor de Oekraïense markt 
aanzienlijke oplage van enige duizenden, 
die goede aftrek heeft gevonden.

Kobzar 2000
Door hun roman Kobzar 2000 te noemen 
hebben de broers duidelijk bewust geap-
pelleerd aan hét boek uit de klassieke 
periode: Kobzar van Sjevtsjenko, dat je 
zonder overdrijving het literaire evangelie 
mag noemen voor iedere Oekraïner met een 
cultureel bewustzijn en tegelijk het beste 
van wat er in de duizendjarige geschie-
denis van de Oekraïense literatuur is 

Voor de Oekraïense literatuur, zo lijkt het, is onomkeer-
baar het tijdperk voorbij van dienstbaarheid aan het heer- 
sende regime. De meest gehoorzame kunstenaars werden 
destijds ‘klassieken’ genoemd en de niet volgzame werden 
verdonkeremaand. Nu is dat allemaal historie.  
Ietwat versimpeld kun je zeggen dat de meerderheid 
van de Oekraïense schrijvers die als kunstenaar nog zijn 
gevormd in de sovjettijd zich met graagte hebben aan-
gepast aan de veranderende tijd en ‘en masse’ nationale 
werken zijn gaan publiceren. Maar de overheid maakt geen 
haast om ze uit te geven op kosten van de gemeenschap, 
wat weer niet op begrip van leden van de schrijversbond 
kan rekenen.

 >

‘Op een vrije dag’
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een gescheiden jonge vrouw wordt verliefd 
op de mooie jongen Petroesj, die zich ont-
popt als een weerwolf. De vrouw verlaat 
hem echter niet, ‘dus, als u, wandelend in 
het bos bij volle maan plotseling een wolf 
ziet in een grijze overall met een rits op 
de rug, wees niet bang en maak hem niet 
bang. Hij zal u niet aanvallen.’

Verwijzingen naar Sjevtsjenko
Kobzar 2000 bevat verschillende verwijzin-
gen naar de poëzie van Sjevtsjenko, maar 
wel op een voor de lezer onverwachte 
wijze. Zo komt de titel van elke vertel-
ling overeen met die van een werk van 
Sjevtjsenko, wat de weg opent voor bijzon-
dere literaire effecten. Bijvoorbeeld, ‘De 
bron van Moskou’ van de Kapranovs vertelt 
over de wrede moord op de halfkrankzin-
nige opa van toevallig langskomende gas-
ten, terwijl het gelijknamige dichtwerk van 
Sjevtsjenko een werk van hoog ethisch-
humanistisch gehalte is. Hier en daar 
krijgen de gelijknamige of geparafraseerde 
vertellingen een nieuwe literaire inhoud 
die een echo is van de creatie van Sjev-
tsjenko, zoals in ‘Het opgegraven graf’. Bij 
de Kapranov-broers is de vernietiging van 
een oude grafheuvel de oorzaak van het 
raadselachtige uitsterven van de bewoners 
van een dorp in de buurt, terwijl bij Sjev-
tsjenko het opgegraven graf symbool staat 
voor spot met het nationale verleden, een 
teken voor de onvermijdelijke aanstaande 
ondergang van de koloniserende mogend-
heid (Rusland). In sommige gevallen zijn 

geschreven. Eigenlijk is Kobzar 2000 niet 
als zodanig een roman, maar veeleer twee 
verzamelingen interessante vertellingen die 
zich afzonderlijk richten op de mannelijke 
en de vrouwelijke lezers. En die daarom 
elk een eigen ‘front’ hebben meegekregen 
met elk een eigen begin aan de beide 
kanten van het boek. In overeenstem-
ming daarmee wordt in het mannelijk deel 
gebruik gemaakt van niet-normatieve taal, 
‘naturalistisch’ weergegeven scènes van 
wrede vechtpartijen en onverhulde seks. 
Het vrouwelijk deel behandelt thema’s als 
liefdesgevoelens, verraad onder vrienden, 
geboorten onder mysterieuze omstandig-
heden en dergelijke. 

Rol van het volksgeloof
Voor alle vertellingen geldt dat er een 
spannende intrige is en dat elementen van 
het irreële een rol spelen, geworteld in het 
Oekraïense volksgeloof. De schrijvers laten 
zien dat de volkse mythologie, die actief 
aanwezig is in het bewustzijn van iedere 
Oekraïner, ingepast kan worden in een 
hedendaagse entourage, de mensen zijn 
zonder meer genegen geloof te hechten 
aan het onbegrijpelijke en het vreemde.  
De verhaallijnen in de vertellingen zijn in 
de meeste gevallen niet coherent en niet 
lineair. De verhalen worden meesterlijk 
verteld en houden de lezer in spanning.  
Ze zijn geheel opgebouwd uit materiaal uit 
onze werkelijkheid maar in elk ervan zit 
ook een duidelijk mystiek element. Som-
mige zijn zo ontroerend dat het pijn doet: 

De geboeders Kapranov 
dagen Sjevtsjenko uit

de parallellen gelijkgestemd, in andere 
hebben zij juist een ironische en spot-
tende werking. In weer een ander geval 
zoeken de gebroeders Kapranov – zoals 
wellicht andere schrijvers dat ook doen 
– duidelijk zelfbevestiging door vroegere 
ervaringen tegen te spreken, wat in werke-
lijkheid getuigt van de geworteldheid van 
hun creativiteit in de nationale folkloris-
tische en literaire traditie.

Pure verstrooiing
Je kunt eraan twijfelen of Kobzar 2000  
alle aandacht wel waard is, ware daar niet 
het feit van zijn verschijnen zelf, vooral in 
het licht van het schreeuwend gebrek in 
de huidige literaire productie in Oekraïne 
aan kwalitatief goed werk dat niet zwaar 
ideologisch beladen is en dat zich richt op 
de doorsnee lezer. Het boek van de Kapra-
novs heeft in literair opzicht voldoende in 
zich, het houdt het midden tussen ‘hoge’ 
literatuur en massaliteratuur. Het werk 
draagt geen buitenliteraire ‘waarheid’ in 
zich, het bevestigt niets, moraliseert niet, 
onderwijst niets, het verstrooit alleen. Je 
zou kunnen zeggen dat Kobzar 2000 een 
breed toepasbaar product is voor éénmalig 
gebruik voor velen.
Van een absolute ommekeer in de voor-
keuren van schrijvers en lezers getuigt 
het feit dat er bij het verschijnen van dit 
boek geen storm opstak naar aanleiding 
van de niet erg respectvolle wijze waarop 
vadertje Sjevtsjenko tegemoet werd getre-
den. Dat was in 1914 wel anders, toen de 
uitdagend experimentele dichter-futurist 
Michail Semenko (naar het voorbeeld van 
de Italiaan T. Marinetti) niet erg tactvol 
de metaforische verbranding van de Kobzar 
van Sjevtsjenko afkondigde. Ten gevolge 
van zijn actie weigerden de Oekraïense 
boekhandels Semenko’s bundel ‘Derzan-
nja‘ in de verkoop te nemen, evenals in 
1925, toen hij onder de voor Oekraïners 
sacrale naam Kobzar een eigen poëziebun-
del publiceerde. Maar de broers Kapranov 
zijn eigenlijk ook wel ingenieuzer en meer 
inventief te werk gegaan. En hun finan-
ciële succes is natuurlijk niet in de laatste 
plaats een gevolg van de magie die uitgaat 
van de naam Sjevtsjenko...

Oleksandr Boron
(Vertaling: Rien Hamers)

Kobzar 2000, het boek van  

de gebroeders Kapranov (links)  

met twee voorkanten: een  

mannelijke en een vrouwelijke
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Oekraïne is een prachtig land met veel potentieel voor top-paar-
dentoerisme: een mooi landschap, heuvelachtig en glooiend, met 
veel open ruimte en een continentaal klimaat met warme zomers.
Na de val van de Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
werd Oekraïne een onafhankelijke republiek. Het land opent zich 
langzaam voor buitenlandse bezoekers, onder andere door het 
afschaffen van de visumplicht. 
De meeste buitenlanders gaan vooral naar grote steden als Kiev, 
Lviv en Odessa. Het platteland wacht nog om ontdekt te worden. 
Om toeristen te lokken moet er nog veel gebeuren, vooral op 
het gebied van voorzieningen en diensten. De situatie is zeer 
gecompliceerd. De mislukte hervormingen van de jaren ’90 leidden 
tot het opheffen van de staatsboerderijen. Nu jaren later is de 
kwestie van het grondbezit nog steeds niet opgelost en veel land-
bouwgrond ligt braak. Voor ruiters betekent dat veel vrijheid om 
dwars door de velden te rijden. Het komt maar zelden voor dat zij 
een omweg moeten maken voor een akker. Dat maakt het rijden 
tot een overweldigende ervaring.

De betovering van de steppen
De tochten die wij maken zijn heel indrukwekkend. Wilde, bloei-
ende kruiden reiken tot aan de schoft van de paarden. Dan 
weer strekken grote grasvlakten zich voor ons uit, waar kudden 

runderen grazen en koppels ganzen langs het water foerageren. 
Myroslav vertelt over onze voorgangers – Duitsers, Zwitsers en 
Polen die allemaal betoverd waren door de Oekraïense steppe. 
Het terrein is afwisselend en zorgt voor veel avontuurlijke horden 
als hellingen en sloten. De grootste daling die we meemaken is 
een helling van ongeveer 15 meter. Het lijkt mij echt onmogelijk 
om dat te paard te doen, maar onze begeleider is niet onder de 
indruk. In Oekraïne blijkt alles groter te zijn. Hier meten ze met 
een andere maat. Dat is ook logisch als je de ruimte ervaart. De 
afstanden tussen Nederlandse steden worden hier de afstanden 
tussen dorpen. 

‘Just like the cowboys’
De tocht doet mij aan de cowboyfilms denken. We rijden waar wij 
maar willen, we kamperen waar wij het mooi vinden, we zitten 
bij het kampvuur, wij slapen in tenten, we wassen ons in meren. 
Alleen de bonen als avondeten ontbreken om het plaatje volledig 
te maken.
Myroslav past elke tocht aan de groep aan. Polen hebben de min-
ste luxe nodig, terwijl Duitsers en Zwitsers vaak onder een dak 
willen slapen. Dan regelt hij een aantal kamers in dorpen in de 
buurt. Maar vaak hebben de mensen geen waterleiding en staat 
het WC-hok in de tuin. 

Afgelopen zomer ben ik op zoek gegaan naar nieuwe toeristische mogelijkheden in Oekraïne. Ik ben vooral
geïnteresseerd in toerisme te paard. Een Poolse manegehouder heeft mij in contact gebracht met Myroslav 
Zahorskyj die tochten te paard in het westen van Oekraïne organiseert. Begin augustus ben ik naar Ternopil 
vertrokken om samen met een groep Polen en een Nederlander deel te nemen aan een paardrijtocht. Een 
week lang zou ik iets mogen ervaren van hoe mensen eeuwen geleden in Europa reisden, toen het paard het 
enige vervoermiddel was. 

Paardrijtocht op de Oekraïense steppe
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Oekraïense cuisine 
De mobiele keuken volgt ons op een grote legertruck met een 
wagen erachter. Vera, de kokkin, maakt heerlijke maaltijden klaar. 
’s Morgens zijn dat meestaal vareniki of pannenkoeken gevuld met 
zoete kwark. ’s Middags kookt ze soep en ’s avonds is er een groot 
diner met een vleesgerecht met veel groente, vooral courgette 
en aubergine, maar ook komkommers en tomaten als rauwkost. 
Chauffeur Ivan en keukenhulp Oleg zorgen voor de bediening en 
de tenten. De tafels staan óf onder de blauwe hemel, óf in een 
grote tent als de lucht te grijs is. Wij eten aan grote tafels met 
witte lakens, porseleinen borden en kristallen glazen. 
In de schaduw van het bos en aan de rand van de uitgestrekte 
vlakte zitten we als 19e-eeuwse landadel te genieten van drank 
en eten terwijl de paarden tussen de bomen rusten.

Paardenrassen
De paarden zijn heel verschillend, meestal een kruising tussen 
Arabieren en lokale rassen. Ze bewegen zich elegant in een prettig 
ritme. Het meest bijzondere is het Donskoj-paard, een ras ge- 
noemd naar de rivier de Don ten oosten van Oekraïne. Het dier 
loopt opzettelijk altijd als laatste. In de nabijheid van andere 
paarden schopt hij nijdig in het rond. Onze begeleider Ivan legt uit 
dat dit ras door de Kozakken speciaal voor gevechten is gefokt.

Plaatselijke bevolking
Soms komen we dichterbij de beschaving en rijden door dorpen 
of steken een geasfalteerde weg over. De nieuwsgierige dorps-
bewoners komen kijken en stellen vele vragen. Ik heb een paar 
woordjes Oekraïens geleerd om te kunnen groeten maar het is niet 
genoeg om een gesprek aan te gaan. Een keer rent een man van 
zijn erf naar ons toe met zijn camera. In gebarentaal maakt hij 
ons duidelijk dat hij graag met ons en de paarden op de foto wil. 
Een oud vrouwtje mompelt dat wij Kozakken lijken, ook al ligt de 
tijd van de Kozakkenruiters die met hun paarden over de steppen 
raasden en hun land bevochten, al weer eeuwen achter ons.

Toeristische bezienswaardigheden 
Halverwege de week hebben paard en ruiter een dagje rust. Het 
westen van Oekraïne heeft veel toeristische attracties te bieden. 
Het land is bezaaid met kerken, kastelen en paleizen. Hun lot 
weerspiegelt de geschiedenis van het land. Myroslav rijdt ons in 
zijn tourbusje rond door de streek. 
Vanaf het kamp zien we de gouden uivormige koepels in de verte. 
Dat is het grote heiligdom van Potsjaïv, een grote kathedraal 
midden op een groot plein met daar omheen nog enkele kerken, 
kapellen en bijgebouwen. De vrouwen mogen alleen naar binnen 
in een rok en met een hoofddoek. Gelukkig zijn die te leen bij 
de ingang. De vele pelgrims komen uit het hele land om deel te 
nemen aan de kerkdienst, de oude graven van de monniken te 
bezoeken en een fles met heilig water te kopen, die op een won-
derlijke manier tegen alle kwalen werkt. Een goed panacee voor 
wie na het vele rijden stijf geworden is. 
Vervolgens gaan wij naar de stad Kremenets, waar ooit op de berg 
een machtig kasteel stond. Nu steken alleen nog de ruïnes boven 
de stad uit. Na de lunch rijden wij verder naar de stad Zbaraz. 
In de 17e eeuw veroverden Oekraïense troepen onder leiding van 
Bogdan Chmelnytskyj de stad op de Poolse huzaren. Vlak na deze 
overwinning werd het belangrijke vredesverdrag met de Polen 
ondertekend en het begin van de eerste Oekraïense onafhankelijk-
heid ingeluid. De vesting is volledig gerestaureerd. 
Het is voor mij onvoorstelbaar dat ten tijde van het commu-

nisme al die prachtige gebouwen zo gehaat waren. Fraaie kerken 
en paleizen die niet verwoest of gesloopt werden, raakten hun 
grandeur kwijt door verwaarlozing. Het paleis in Vysjnivets was in 
die tijd een paardenstal. Tegenwoordig is het middenstuk van het 
gebouw al opgeknapt en in de verf gezet. De vleugels moeten nog 
op nieuwe subsidies wachten. Tussen de lege wanden vertelt onze 
lokale gids over het oude interieur – meubels, schilderijen, stoffen 
en tegels waarmee de wegen in Vysjnivets werden bestraat. De 
restaurateurs hebben de ambitie om ze nieuw te maken volgens 
de oude techniek.

De toekomst 
Elke tocht is anders. Daarom tekent begeleider Ivan pas aan het 
eind de route op de uitgedeelde plattegronden. Op die manier 
wordt gezorgd dat het een unieke ervaring blijft. Op de kaart 
bleek dat wij ongeveer 200 km hebben gereden in 6 dagen, in 
Nederlandse termen van Amsterdam naar Groningen. Ik ben moe 
maar ook heel trots dat ik deze tocht heb kunnen maken.
De situatie zoals die nu is zal zeker veranderen. Als het onge-
bruikte land ooit opnieuw eigenaren heeft gevonden, als nieuwe 
wegen door de steppen worden getrokken en voorzieningen voor 
bewoners en bezoekers ontwikkeld worden, zal het ruiteravontuur 
een andere, geciviliseerde vorm krijgen. 
Het is te hopen dat de Oekraïners ook dan hun kansen zullen zien 
en grijpen.

Teodozja Oostenbrink-Wieloch
Voor meer informatie: tea.wieloch@planet.nl

De geur van bloeiende kruidenvelden
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In cosmetisch opzicht is er veel verbeterd. 
Waar met name in de prachtige gebouwen 
in het centrum, daterende uit de fin-de- 
siècle periode, nog bomen en struiken uit 
daken en ramen groeiden, het pleisterwerk 
gehavend en het schilderwerk afgebladderd 
was, is al veel in de oude glorie hersteld. 
Gelukkig geeft men hier de voorkeur aan 
een goede restauratie boven afbraak en 
nieuwbouw. De zeer sterk gestegen hui-
zenprijzen in het centrum zijn ook een 
indicatie dat in economisch opzicht grote 
vooruitgang is geboekt. De straathandel is 
grotendeels verdwenen, in plaats daarvan 
zie je nu alom kleinere en grotere winkels, 
van heel bescheiden tot zeer luxe, al is het 
in de laatstgenoemde niet bepaald druk.
Het aanbod van food en non-food produc-
ten is zeer gevarieerd en goed, voor onze 

begrippen niet duur, maar voor de gemid-
delde Oekraïner zijn met name de geïmpor-
teerde spullen erg duur.
Je ziet duidelijk dat de elite van tien jaar 
geleden zich sterk heeft uitgebreid; daar-
naast is er een middenklasse bijgekomen en  
tenslotte is de meerderheid van de massa 
nog tamelijk behoeftig. Het best is dat te 
zien aan het autopark: zo’n 10% nieuwe 
modellen, tot PC-Hooftbakken toe, en 
daarnaast nog steeds veel Lada’s, Moskva’s 
en Skoda’s. Dé middelen van vervoer voor 
de 3 miljoen inwoners van Kiev zijn metro, 
bus en trolleys. De fiets schittert door vol-
ledige afwezigheid! Overal zijn reclames 
verschenen; in ieder metrorijtuig hangen 
LCD-monitors die met beeld en geluid 
professioneel producten aanprijzen. Helaas 
zijn de prachtige art-decolampen op de 
roltrappen van diezelfde metro vervangen 
door displays. Het beeld van die ene man 
die ik tien jaar geleden met een mobiele 
telefoon ter grootte van een schoenendoos 
op een terras zag zitten pronken is nu ver-
vangen door dat van een menigte waarvan 
een op de tien loopt te communiceren met 
de modernste mobieltjes. De rijen gratis 

telefooncellen van tien jaar geleden heb ik 
dan ook niet meer gezien.
Een interessant fenomeen destijds waren 
de roedels halfwilde honden overal in 
de stad. Hun baasjes waren gedwongen 
geweest ze op straat achter te laten. In 
een strikt hiërarchische volgorde deelden 
ze het bij elkaar gescharrelde kostje. (De 
vergelijking met de Oekraïners toen drong 
zich onweerstaanbaar op!) De enige hond-
jes die je nu zag waren keurig aangelijnd 
en konden smullen van het gevarieerde 
aanbod petfood.
Het is al vaak in deze Nieuwsbrief vermeld: 
de (her)bouw van kerken in Kiev. Het doet 
je best wat, als op de plek waar de vorige 
keer nog een gigantische berg puin lag 
van de door de Duitsers opgeblazen  
St. Michaëlskathedraal je deze nu in volle  
glorie herrezen ziet!
En ook hier weer een paradox: de terug-
keer van de hamer en sikkel. Die werd 
tijdens ons bezoek in groten getale mee-
gevoerd door veteranen van de Tweede 
Wereldoorlog tijdens de parade op de jaar-
lijkse dag van de Overwinning.
Eindconclusie: een fascinerende en opbloei- 
ende stad, die het verdient mét haar 
bewoners internationaal meer bekendheid 
te krijgen.

Pierre Somers

  Ontwikkelingen bij IP-Foundation in Kiev

In mei jl. bezocht ik na bijna tien jaar opnieuw 
Kiev, voor een werkbezoek met twee andere 
leden van de OeKU-werkgroep ‘Mensen met een 
handicap’. Hieronder kunt u daar een kort ver-
slag van lezen. Ik wil hier mijn indrukken geven 
over hoe Kiev en zijn bewoners in die tien jaar 
zijn veranderd.

Kiev revisited
  Werkgroep ‘Mensen met een handicap’

geleidelijk van een kliniek voor hart- en 
longpatiënten in een kraamkliniek die, 
gezien de ideale ligging, steeds meer 
‘evolueerde’ naar een vakantieoord. De 
opbrengsten die dit met zich meebracht 
waren beduidend hoger dan die door het 
Minicentrum van Nikolaj werden inge-
bracht. Daarom werd de huur van de ruim-
ten voor het Minicentrum in juni 2005 
opgezegd.
Door de economische ontwikkelingen is  
Nikolaj echter in staat zelf een huis te 
bouwen buiten Kiev. Er blijft genoeg 
ruimte over om daar een apart minicen-
trum bij te bouwen. Nikolaj heeft daarvoor 
reeds een plan ontwikkeld en hoopt daarna 
op vrijwel dezelfde voet als voorheen zijn 

De economische en politieke ontwik-
kelingen in Oekraïne, alsmede de 
nieuw ontstane situatie ten aanzien 
van het Minirevalidatiecentrum van 
de IP-Foundation van de heer Nikolaj 
Podrezan in Kiev waren een reden om 
in mei jl. een nieuw werkbezoek te 
brengen aan Nikolaj. Dit bleek een 
goede beslissing te zijn, want er was 
sinds ons vorige werkbezoek, vier jaar 
geleden, nogal wat veranderd.

De directeur van het vakbondssanatorium 
waar het Minirevalidatiecentrum van de  
IP-Foundation was gevestigd, was over-
leden. Zijn opvolgster, van origine een 
verloskundige, veranderde het sanatorium 

revalidatieactiviteiten voor dwarslaesie-
patiënten te kunnen voortzetten.
Verder zal de IP-Foundation doorgaan met 
haar overige activiteiten: het organiseren 
van ‘Zomertournees’ waarbij voorlichting 
gegeven wordt over de mogelijkheden die 
er met een handicap nog zijn, de uitgifte 
van voorlichtingsmateriaal en het geven 
van cursussen en materiële steun.
Ondanks het nieuwe regime blijken  
mensen met een handicap nog steeds op 
de tweede plaats te komen. Dit werd nog  
eens bevestigd bij ons bezoek aan de 
Nederlandse Ambassade.
Wij zijn voornemens om voorlopig het  
particulier initiatief, in casu de IP- 
Foundation, te blijven steunen.

Co van der Peijl
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Tijdens mijn bezoek aan Oekraïne in juni 
2004, was ik als dirigent van Het Lysenko 
Koor uit Nieuwegein voor koorstudie in 
Lviv. Daar heb ik met eigen ogen gezien, 
dat er een groot tekort is aan middelen om 
hulp te bieden aan gehandicapten, straat-
kinderen, weeskinderen en ouderen.
De hulporganisatie Caritas in Lviv zet zich 
daar volledig voor in. Om het werk nog 
beter te doen, hebben zij hulp nodig.
Caritas heeft vijf sociale projecten in de 
regio: thuisverpleging, een vrijetijdscen-
trum voor kinderen met ontwikkelings-
stoornissen, een crisiscentrum voor straat-
kinderen, een verdeelpunt voor humanitaire 
hulp en een armenkeuken.
Voor efficiënt transport van de kinderen, 
ouderen en gehandicapten van en naar de 
centra is een minibus (14 tot 20 zitplaat-
sen) zeer gewenst. Daarnaast zal de bus 
onder andere gebruikt worden voor het 

 Officieel bezoek Joesjtsjenko aan Nederland

Korte
berichten

Op 7 en 8 juni brachten de president van  
Oekraïne, Viktor Joesjtsjenko, en zijn vrouw 
Kateryna een officieel bezoek aan Neder-
land. Op voordracht van de Nederlandse 
ambassade in Kiev kreeg ik, als voorzitter  
van Stichting OeKU, een uitnodiging voor 
het diner op paleis Noordeinde in Den Haag.
Onder de ongeveer 200 genodigden waren 
o.a. de vakbondsvoorzitters, veel mensen 
uit het bedrijfsleven, enkele ministers en de 
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. 
De toespraak van Joesjtsjenko (in het 
Oekraïens) was gelukkig in het Engels 

 Werkgroep Cultuur 
 maakt nieuwe start

De werkgroep Cultuur heeft de afgelopen 
twee jaar, o.a. door gebrek aan mensen 
en financiën, een wat slapend bestaan 
geleden. In 2005 is nog wel de Kersttour-
nee van het koor Blahovist georganiseerd. 
Deze tournees waren vroeger in financieel 
opzicht zeer succesvol voor de projecten 
van OeKU, maar de laatste twee tournees 
hebben uitgewezen dat de situatie sterk 
veranderd is, waardoor het nu een verlies-
post is. Daarom heeft het OeKU-bestuur 
besloten om de Blahovist-tournees niet 
in deze vorm voort te zetten. Wel wordt 
momenteel door één van de leden van de 
werkgroep onderzocht of, onder de paraplu 
van zijn eigen bedrijf en in samenwerking 
met andere organisaties, een nieuwe tour-
nee van Blahovist in het voorjaar van 2008 
georganiseerd kan worden. Wij houden u 
daarvan op de hoogte.
We zijn verheugd dat Laurens Nieuwkamp 
zich bereid heeft verklaard om het voor-
zitterschap van de werkgroep op zich te 
nemen. Onder zijn leiding zullen in het 
komende jaar nieuwe ideeën voor culturele 
projecten worden opgezet, uiteraard met 
ondersteuning van de andere werkgroep-
leden. We wensen hem daarbij heel veel 
succes!

Henk Sprenkels

 Lintje voor Paul Hakkennes

Mnohaja lita (een wens voor een gezond 
en gelukkig leven) was het thema van het 
bijzondere jubileumconcert van Het Lysenko 
Koor dat zondag 1 oktober jl. in de Nico-
laaskerk te Nieuwegein werd gegeven.
Het was niet alleen een wens naar het 
publiek toe maar ook naar de dirigent  
Paul Hakkennes, die om gezondheids- 
redenen het besluit moest nemen te  

vervoer naar het jaarlijkse vakantiekamp 
voor kinderen van de ongeveer 350 gezin-
nen die door Caritas geholpen worden.
De prijs van de bus bij aankoop in Oekraïne 
is tussen C=   55.000 en C=   60.000. Momenteel 
is er C=   7.250 binnen. Er moet dus nog heel 
wat gebeuren.
Wij brengen via deze nieuwsbrief deze 
actie nogmaals onder uw aandacht. Heeft 
u suggesties en of ideeën? Wilt u helpen? 
Kunnen we de bus in 2006 nog verwezen-
lijken? Dat zou geweldig zijn!
U kunt uw giften storten op postbanknum-
mer 5909694 t.n.v. penningmeester OeKU 
te Utrecht onder vermelding van ‘Buspro-
ject Caritas-Lviv’. 
Nadere informatie, ook de laatste stand 
van de actie, kunt u vinden op de website: 
www.oeku.nl, of per e-mail bij Paul  
Hakkennes, paulhak@wanadoo.nl

Paul Hakkennes

stoppen met zijn geliefde koor. 
De met geel/blauwe strikken versierde kerk 
was tot de laatste banken bezet. Na afloop 
van het emotionele concert kreeg Paul 
Hakkennes uit handen van burgemeester  
De Vos de onderscheiding en werd be-
noemd tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Een welverdiende kroon op zijn 
harde werken en grote inspanningen die 
hij voor het koor verricht heeft! Het Lysen-
ko Koor zal hem altijd dankbaar blijven 
voor zijn enorme inzet en kan terug kijken 
op een bijzonder tijdperk. Het koor prijst 
zich ook gelukkig met de komst van de 
nieuwe dirigente Irina Gorvanko. Met haar 
is Het Lysenko Koor vanaf 1 oktober weer 
een nieuwe fase ingegaan en het ziet de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Carla Trouwee,  
voorzitter van Het Lysenko Koor

 Actie Caritas Lviv – Wilt u ook helpen?

de waarden en normen als in Europa.  
Hij dankte Nederland voor het vertrouwen 
en de hulp bij deze ontwikkelingen.
Het was interessant om kennis te nemen 
van het protocol tijdens het officiële diner, 
maar het was jammer dat de ontmoeting 
met de president beperkt bleef tot het 
voorstellen.
Op 8 juni opende Joesjtsjenko de tentoon- 
stelling ‘KIEV’ in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam. 

Miep de Jong

beschikbaar. Hij noemde de Nederlanders 
hard werkende en talentvolle mensen en 
was vooral geboeid door ons realisme en 
onze voortdurende vooruitgang en ontwik-
keling, die hij vergeleek met de eerste 
democratische stappen in Oekraïne gedu-
rende de afgelopen anderhalf jaar.
Hij realiseerde zich dat vooral consistentie 
en stabiliteit nodig zijn om deze democra-
tie verder te brengen. Daarbij is de hulp 
van Nederland een onmisbare schakel.
Vanuit de wens om lid te worden van de 
Europese Unie streeft Oekraïne naar dezelf-



OeKUDe Stichting Oekraïne–Kiev–Utrecht 

heeft als doel informatie en voor-

lichting te geven en de banden  

tussen Oekraïne – in het bijzonder 

de hoofdstad Kiev – en Utrecht  

te versterken door samenwerking  

op cultureel en humanitair gebied.

www.oeku.nl


