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Kiev–Utrecht (OeKU) ter informatie van haar 

relaties, sympathisanten en de begunstigers  

van haar projecten.

Foto omslag
Een gele bloem tegen de blauwe lucht; verbeel-

ding van de kleuren van de Oekraïense vlag.
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Van de redactie
Zoals u hiernaast op pagina 3 kunt lezen, is dit om budgettaire rede-
nen helaas de laatste uitgave van de OeKU-Nieuwsbrief in deze ‘luxe’ 
vorm die u inmiddels van ons gewend bent. Dat spijt ons natuurlijk 
zeer, want de redactie is nog lang niet door haar ideeën voor nieuwe 
artikelen heen, en ook onze contactpersonen in Oekraïne zouden u 
graag uitgebreid op de hoogte houden van de stand van zaken in  
hun vaderland.
We hebben getracht om binnen het beperkte aantal pagina’s dat 
we in deze laatste uitgave nog tot onze beschikking hadden een zo 
gevarieerd mogelijk aanbod van artikelen aan u te presenteren.  
Politiek, economie, geschiedenis en cultuur komen allemaal aan bod, 
en natuurlijk ook de ontwikkelingen binnen Stichting OeKU zelf.
Wij wensen u veel leesplezier en alvast heel mooie feestdagen toe!

Bestuur
■ Miep de Jong, voorzitter 

 voorzitter@oeku.nl
■ Henk Sprenkels, secretaris

 secretaris@oeku.nl
■ Jet van Bennekom, penningmeester  

penningmeester@oeku.nl
■ Lies Gualthérie van Weezel, lid 
■ Annette Cramer, lid 

Werkgroep Mensen met een handicap
gehandicapten@oeku.nl
■ Hans Beuk
■ Paul Hakkennes
■ Jan Jongerius
■ Co van der Peijl

Werkgroep Maloek
maloek@oeku.nl
■ Jet van Bennekom
■ Lies Gualthérie van Weezel
■ Annette Cramer

Werkgroep Cultuur
cultuur@oeku.nl
■ Laurens Nieuwkamp
■ Henk Sprenkels
■ Jan Bloemkolk

Werkgroep Scholenuitwisseling
scholen@oeku.nl
■ Miep de Jong

Stichting Oekraïne–Kiev–Utrecht
Bestuur en Werkgroepen
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Voor u ligt de OeKU-Nieuwsbrief 2007. 
Al jaren geeft het bestuur van OeKU 
met enige trots de Nieuwsbrief uit. 
Helaas moeten wij u meedelen dat dit  
de laatste editie in deze vorm is, om-
dat de jaarlijkse subsidie is gestopt.

Sinds 1999 kreeg de stichting OeKU jaar-
lijks subsidie voor het maken en versturen 
van de Nieuwsbrief, die u eenmaal per jaar 
in uw brievenbus vond. Al een paar jaar 
was bekend dat de Stichting Internationale 
Solidariteit Utrecht (SISU), de stichting die 
namens de gemeente Utrecht de subsidie 
verstrekt, de structurele subsidie wilde 
afbouwen.
Dat ook de Nieuwsbrief als structurele post 
werd gezien was voor het bestuur een fikse 
tegenslag, waartegen we natuurlijk heb-
ben geprotesteerd. Het mag dan wel een 
jaarlijkse activiteit zijn, maar de inhoud 
is actueel en vol nieuwe informatie van 
zowel de activiteiten van OeKU als vanuit 

Oekraïne. Daar komt bij dat de Nieuws-
brief, naast de website, de enige vorm van 
communicatie met onze achterban is.
Helaas was de SISU daar niet bevattelijk 
voor. Zij gaf ons het advies om de Nieuws-
brief in de toekomst digitaal te verzenden. 
Dat is echter geen bevredigende oplossing, 
onder andere omdat de vormgevingskosten 
en de honoraria van de auteurs vanuit 
Oekraïne doorgaan, en omdat het bestuur 
beseft dat niet iedereen toegang heeft tot 
e-mail of internet.
Zoals u zult begrijpen vindt het bestuur 
het niet verantwoord om de gelden die we 
via giften en fondsen ontvangen te gebrui-
ken voor de relatief dure Nieuwsbrief. Ook 
een eenvoudige uitgave lost het probleem 
niet op omdat druk- en verzendkosten blij-
ven bestaan.

Hoe nu verder?
Als bestuur gaan we enthousiast verder om 
de doelstelling van de stichting te verwe-
zenlijken en willen we u als belangstel-

lende in ieder geval blijven informe- 
ren over onze activiteiten in en voor 
Oekraïne. Naast de website denken we 
aan een nieuw middel: de elektronische 
nieuwsbrief. Om geïnteresseerden, die 
geen gebruik maken van internet, op de 
hoogte te houden denken we aan een mai-
ling of informatiebrief. Deze plannen wor-
den nog verder uitgewerkt en ontwikkeld.
U zult begrijpen dat bovenstaande plannen 
alleen uitgevoerd kunnen worden als het 
bestuur beschikt over een inzicht waaraan 
onze lezers behoefte hebben.
Vandaar dat wij u nu al dringend vragen 
om, als u een e-mailadres heeft dat te 
mailen aan: nieuwsbrief@oeku.nl.  
Indien u informatie schriftelijk wilt blijven 
ontvangen kunt u dit kenbaar maken door 
een briefje met uw gegevens te sturen 
naar de redactie van de Nieuwsbrief:  
Pastoor van Nuenenhof 2,  
3511 RL  Utrecht.

Mede namens het bestuur hoop ik  
op veel reacties.

Miep de Jong ( voorzitter)

Co van der Peijl en Pierre Somers 
brachten in 2006 een bezoek aan Kiev. 
Dit bezoek werd vooral ingegeven door 
de sluiting van het door ons onder-
steunde revalidatiecentrum bij Kiev. 

Het revalidatiecentrum maakte gebruik van 
gebouwen en faciliteiten van een voorma-
lig sanatorium en door een wisseling van 
de wacht in deze instelling werd de samen-
werking stopgezet. Daarmee kwam een 
onvoorzien einde aan de revalidatiecursus-
sen voor dwarslaesiepatiënten, waar men-
sen vanuit heel Oekraïne met enthousiasme 
en goede resultaten gebruik van maakten. 
Wel gaan de zogenoemde zomeractivitei-
ten van deze organisatie door. Vanuit het 
revalidatiecentrum is een landelijk netwerk 
opgebouwd en in de zomerperiode worden 
op locatie activiteiten georganiseerd, zoals 

een missverkiezing, gehandicaptensport 
en andere activiteiten met een wervend 
en emanciperend karakter. Nikolaj, de drij-
vende kracht achter het revalidatiecentrum 
en zomeractiviteiten, is overigens niet bij 
de pakken neer gaan zitten. Hij is bezig op 
het terrein van zijn eigen woning een klein 
en aangepast minicentrum op te bouwen. 
Waar nodig zullen we hem hierin financieel 
steunen. Ook in gesprekken met de ambas-
sade werd de wenselijkheid en noodzaak 
hiervan nog eens onderstreept.

Busproject
Veel aandacht ging uit naar het geslaagde 
Busproject Caritas-Lviv. Vooral de grote 
inzet van Paul Hakkennes, de medewerking  
van Het Lysenko Koor en de ondersteuning  
van het NCDO en de stichting Wilde Gan-
zen, maakten dit project tot een succes. 
De bus wordt zeer binnenkort aangeschaft.  

Bericht van de bestuurstafel

Ondersteun OeKU en word donateur!
Stuur een briefje of e-mailtje met uw gegevens naar het secretariaat en maak een 

bedrag – bijvoorbeeld 25 euro – over op Postbank 5909694 t.n.v. OeKU Utrecht. 

Wij zorgen ervoor dat uw geld goed besteed wordt en houden u op de hoogte van 

onze activiteiten in en voor Oekraïne.

  Nieuws van de werkgroep ‘Mensen met een handicap’

De overdracht van de bus zal hier in Utrecht 
feestelijk gevierd worden. Wij verwachten  
dat dit omstreeks februari het geval zal  
zijn. Zie hiervoor ook de speciale website:
http://home.wanadoo.nl/~phakkenes/oeku.

Afscheid
Dit jaar nemen we in de werkgroep afscheid  
van Pierre Somers. Met name om gezond-
heidsreden heeft Pierre deze beslissing 
moeten nemen. Pierre heeft zich jarenlang 
ingezet voor de werkgroep. Hij bezocht 
Kiev tweemaal namens de werkgroep en 
verzorgde vele transporten van rolstoelen 
en hulpmiddelen vanuit Utrecht naar Kiev. 
Hiervoor zijn we hem natuurlijk zeer erken-
telijk en wensen hem alle goeds toe.

Namens de werkgroep, 
Hans Beuk
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Mislukte verzoeningspoging
In het begin van 2007 waren er weinig mensen die geloofden dat 
Joesjtsjenko het parlement zou ontbinden. Door zich te profile-
ren als een democraat en een ‘president van het hele land’, dus 
niet alleen van het ‘oranje’ deel in voornamelijk de westelijke 
en centrale regio’s, heeft Joesjtsjenko oprecht geprobeerd de 
tegengestelde politieke krachten met elkaar te verzoenen. Na de 
verkiezingen van 2006 liep de Socialistische Partij van Oleksandr 
Moroz op verraderlijke wijze over van de bijna tot stand gekomen 
coalitie in het parlement met ‘Ons Oekraïne’ naar de zogenaamde 
‘anti-crisis’-meerderheid met de Partij van de Regio’s en de com-
munisten. Desondanks initieerde Joesjtsjenko de ondertekening 
van een verklaring van nationale eenheid tussen het ‘oranje’ en 

het ‘blauwe’ kamp (blauw is de kleur van de Partij van de Regio’s 
van Viktor Janoekovitsj). 
Maar alle inspanningen van de president zijn vergeefs gebleken. 
Ondanks het akkoord speelden de Partij van de Regio’s en haar 
satellieten (de communisten en socialisten) hun eigen spel, en 
schonden daarbij alle afspraken met Joesjtsjenko. Erger nog, de 
partij van Janoekovitsj probeerde d.m.v. antidemocratische metho-
den, zoals grote sommen geld, belastingvoordelen of het aanbie-
den van hoge posten, volksvertegenwoordigers uit de oppositie 
weg te lokken. Veel vertegenwoordigers van de fracties die oppo-
sitie voerden tegen de regering Janoekovitsj, namelijk het Blok 
Timosjenko en ‘Ons Oekraïne’, konden geen weerstand bieden aan 
dit soort voorstellen. Een stuk of twintig van hen stapten over 
naar de regeringscoalitie. Het einddoel van Janoekovitsj en zijn 
makkers was de vorming van een constitutionele meerderheid van 
300 stemmen (in totaal zijn er 450 parlementszetels). Dit aantal 
zou het mogelijk maken om de invloed van Joesjtsjenko volledig 
te nivelleren, een veto van de president op elk wetsvoorstel onge-
daan te maken en wijzigingen in de grondwet aan te brengen.

Nieuwe verkiezingen
De laatste druppel voor de president was de overstap van Anatoli 
Kinach naar de ‘anti-crisis’-coalitie. Hij was de nummer twee op 
de lijst van het blok ‘Ons Oekraïne’ en leider van de daarin opge-
nomen Partij van Industriëlen en Ondernemers. Kinach kreeg van 
de Partij van de Regio’s de post van minister van Economische 
Zaken. Hij verklaarde zijn toetreden tot de regering met de wens 
‘om constructief samen te werken in plaats van zich met onzin-
nigheden in de oppositie bezig te houden’ en de noodzaak tot 
‘het verenigen van het land door middel van samenwerking tussen 
oranje en blauw’.
‘Dit is een aanslag op de grondwet en druist in tegen de wil van 
het volk, die de kiezers bij de parlementsverkiezingen van 2006 tot  
uiting gebracht hebben’ – aldus Viktor Joesjtsjenko over de gebeur- 
tenissen in het parlement. ‘Wat de regeringscoalitie thans doet, is 
een greep naar de macht en een wijziging van het constitutionele 
stelsel.’ Overtuigd van het feit dat de coalitie van plan was de 
parlementaire meerderheid nog verder te versterken door middel 
van antidemocratische methoden, ondertekende het staatshoofd 
op 2 april 2007 een decreet over de ontbinding van het parlement 
en het uitschrijven van vervroegde parlementsverkiezingen.

Opnieuw een 
‘oranje’ herfst 
in Oekraïne

‘Bij deze verkiezingen heeft de democratie gewonnen. Het 
volk heeft een zwaarwegend oordeel uitgesproken door de 
kabinetsformatie toe te vertrouwen aan de democratische 
krachten.‘ Zo beoordeelde president Joesjtsjenko de resul-
taten van de vervroegde parlementsverkiezingen, waarbij de 
meerderheid in het Oekraïense parlement werd behaald door 
het blok ‘Ons Oekraïne – ter zelfverdediging van het volk’ en 
het Blok van Joelia Timosjenko – de politieke krachten die in 
2004 de organisatoren van de Oranje Revolutie waren.

Joelia Timosjenko wordt toegejuicht 

na haar verkiezingsoverwinning.

Het Oekraïense parlement, de Verchovna Rada.



Er volgden straatacties, georganiseerd door de regering van 
Janoekovitsj. De blauwe manifestanten vestigden zich in het cen-
trum van Kiev door de Maidan te bezetten, het epicentrum van de 
Oranje Revolutie. De tegenstellingen tussen beide kampen leid-
den tot massademonstraties bij het Constitutioneel Gerechtshof, 
dat gecompromitteerd was door corruptieschandalen en politieke 
betrokkenheid, en tevens opstootjes bij het Openbaar Ministerie. 
Het leger ontsnapte aan de controle van de regering Janoekovitsj 
en was al onderweg naar Kiev om de decreten van Joesjtsjenko 
uit te voeren. De dreiging van een gewelddadig conflict dwong de 
oranje en blauwe krachten ertoe om rond de tafel te gaan zitten 
en de uiteindelijke verkiezingsdatum vast te stellen.
Zo gingen de burgers van Oekraïne op 30 september opnieuw naar 
de stembus. Ondanks het feit dat sociologen een grote mate van 
teleurstelling van de Oekraïeners in de politiek en politici gecon-
stateerd hadden, was de opkomst vrij aanzienlijk: 63,22% van de 
kiezers bracht zijn stem uit.

Opnieuw een oranje overwinning
De uitslag van de verkiezingen was een koude douche voor de 
Partij van de Regio’s en haar partners in de regeringscoalitie. 
Hoewel de partij van Janoekovitsj opnieuw de meeste stemmen in 
de wacht gesleept had, namelijk 34,37%, hadden de zogenaamde 
democratische ‘oranje’ krachten de echte overwinning behaald. 
Met name het Blok van Joelia Timosjenko liet goede resultaten 
zien: in vergelijking met de verkiezingen van 2006 ging zij er 
bijna 10% op vooruit, en haalde 30,71% van de stemmen. Het 
blok ‘Ons Oekraïne – ter zelfverdediging van het volk’ van Viktor 
Joesjtsjenko evenaarde zijn resultaat van 2006, maar dat was 
slechts 14,15%, ofwel 72 zetels. Samen met de 156 zetels van 
Timosjenko geeft dit de oranje partijen de mogelijkheid om een, 
weliswaar broze, meerderheid te vormen.
‘Rechtvaardigheid bestaat, en deze keer heeft ze gewonnen!’, 
verklaarde Joelia Timosjenko met een overwinningsglimlach bij 
een glas champagne. President Joesjtsjenko lijkt minder tevreden 
te zijn met deze uitslagen. Hij vindt, evenals een deel van zijn 
adviseurs, dat een zogenaamde brede coalitie van de Partij van de 
Regio’s en ‘Ons Oekraïne’ toch het beste voor Oekraïne zou zijn. 

‘Voor de ontwikkeling van de Oekraïense economie moeten de 
tegengestelde krachten hun ideologische en geoculturele twisten 
overboord gooien en tijdelijk vergeten dat de één uit is op een 
zo nauw mogelijke samenwerking met Rusland en de ander op de 
integratie van Oekraïne in de Europese gemeenschap. De blauwe 
en oranje partijen moeten zich verenigen en een regering van 
managers, niet van politici, vormen. Hierbij zijn uiteindelijk alle 
politieke krachten, waarachter machtige financiële instellingen 
staan, gebaat’, vindt de politicoloog Vadim Karasev, die sympathi-
seert met de president.
Veel politici, ook in de machtsorganen, zijn het met hem eens. 
Maar in de huidige politieke ontwikkelingsfase van Oekraïne is dat 
onmogelijk. Ten eerste, omdat ‘Ons Oekraïne’ in de verkiezings-
campagne voortdurend benadrukt heeft dat ze alleen een coalitie 
met het Blok Timosjenko zal vormen en met niemand anders. En, 
ten tweede, zullen de kiezers die achter de politieke krachten van 
het oranje spectrum staan hen een samenwerking met de Partij 
van de Regio’s niet vergeven. De verschillen van inzicht tussen de 
kampen die ten tijde van de Oranje Revolutie in 2004 tegenover 
elkaar stonden zijn nog steeds te sterk. De verkiezingen waren 
immers vooral een strijd tussen twee richtingen: een pro-Europese 
en een pro-Russische. Wederom is gebleken dat de Europees-
gezinden in Oekraïne in de meerderheid zijn, zij het met een 
kleine marge.

Nog één resultaat van de verkiezingen: het verraad is afgestraft. 
De Socialistische Partij van Oleksandr Moroz verloor het grootste 
deel van haar aanhang en slaagde er niet in de kiesdrempel van 
3% te overschrijden.

Onzekere toekomst
De oranje krachten hebben een les getrokken uit hun fouten van 
het verleden, toen ze spoedig na de Oranje Revolutie onderling 
ruzie kregen en Timosjenko oppositie tegen Joesjtsjenko ging voe-
ren. Nu zijn ze weer samen, en vormen opnieuw een parlementaire 
meerderheid. Nu voor langere tijd? Evenals in de voorafgaande 
jaren, toen het onafhankelijke Oekraïne nog maar pas bestond, 
hangt alles af van persoonlijke ambities. Viktor Joesjtsjenko 
streeft ernaar de grondwet nogmaals te veranderen door Oekraïne 
terug te voeren naar het stelsel van een presidentieel-parlemen-
taire republiek (waarin de president meer macht heeft dan in het 
huidige parlementair-presidentiële stelsel), en wil graag herkozen 
worden voor een tweede ambtstermijn als president. Echter, zon-
der de steun van Timosjenko kan hij deze dromen wel vergeten.  
Mevrouw Joelia heeft beloofd zich geen kandidaat te stellen voor 
de presidentsverkiezingen van 2009, als het haar in 2007 lukt 
aan het hoofd van de regering te komen. Maar zelfs in dat geval 
kan niemand garanderen dat de democratische meerderheid in 
het parlement niet meteen na de regeringsvorming zal instorten. 
En niet alleen omdat veel vertegenwoordigers van ‘Ons Oekraïne’ 
erop tegen zijn dat de impulsieve Timosjenko de post van premier 
zou krijgen. Maar ook omdat, zodra Oekraïne enkele stappen in de 
richting van de Europese Unie zal zetten, de invloed van Rusland 
zich onmiddellijk zal doen gelden. Reeds enkele dagen nadat de 
overwinning van de oranje krachten bij de vervroegde parlements-
verkiezingen duidelijk was geworden, herinnerde de Russische 
gasleverancier Gazprom Oekraïne aan een grote schuld. Rusland 
heeft geen belang bij een pro-Europese regering Timosjenko en 
zal al zijn invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat ze niet aan 
de macht zal blijven. Of deze sterke vrouw met de vlecht in staat 
zal zijn om de binnenlandse en buitenlandse vijanden te verslaan, 
zal de tijd uitwijzen.

Lesja Sjovkoen 
(Vertaling: Henk Sprenkels)

Het blauwe kamp demonstreert op de Maidan.
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Hoe het eerste snaarinstrument eruit zag, weten we niet. Waar-
schijnlijk was het een plank waarover een snaar gespannen was. 
Later kwam het inzicht dat een snaar beter klinkt wanneer deze 
in plaats van op een plank op een holle resonerende bodem 
bevestigd wordt. Nog later werd duidelijk dat, wanneer er op de 
snaar gedrukt werd, er een hogere toon uitgehaald kon worden, 
dus werd er een stuk hout aan het instrument bevestigd, waardoor 
de snaar gemakkelijk ingedrukt kon worden. Hieruit ontstond een 
instrument dat bestond uit een klankbodem en een hals waarover 
de snaren liepen.

Als we naar het verleden kijken, zien we bij alle volkeren een der-
gelijk instrument. Dus waarom zouden de Oekraïeners zo’n instru-
ment niet gehad hebben?
Over de vraag wanneer en hoe dit instrument in Oekraïne ont-
staan is, bestaan in de wetenschappelijke literatuur verschillende 
hypotheses die ruwweg verdeeld kunnen worden in twee stromin-
gen. De eerste stroming stelt dat de instrumenten die de natio-
nale trots zijn van het Oekraïense volk ontleend zijn aan andere 
volkeren, waarbij voorbij gegaan wordt aan het eigen scheppend 
vermogen van een volk dat bepaald wordt door zijn levenswijze en 

artistieke behoeften. De tweede stroming stelt dat alle nationale 
Oekraïense muziekinstrumenten door Oekraïeners ontwikkeld zijn 
zonder enige invloed van andere volkeren en wijst iedere vorm 
van ontlening af.
Een dergelijke eenzijdigheid leidt tot gevolgtrekkingen die helaas 
met het belangrijkste gegeven geen rekening houden, namelijk 
dat het ontstaan van nationale muziekinstrumenten vóór alles 
bepaald wordt door de historische omstandigheden, de dagelijkse 
werk- en levensomstandigheden, de tradities en de esthetische 
behoeften. Natuurlijk ontkomt geen enkel element van het cre-
atieve leven van een volk, en dus ook het ontstaan van nieuwe 
soorten muziekinstrumenten, aan de invloed van en ontlening aan 
met name naburige volkeren.

De kobzari en de Kozakken van Zaporozje
Het Oekraïense volk en zijn cultuur werden gevormd onder uiterst 
moeilijke sociaal-economische en externe politieke omstandighe-
den. Om zijn cultureel-historische eigenheid te bewaren moest het 
Oekraïense volk voortdurend een bijna onbegonnen strijd leveren 
met de Mongolen en de Tataren, en met de Litouwse, Poolse en 
Hongaarse feodale heersers, die het Oekraïense land verwoestten 
en de bevolking beroofden.
Deze omstandigheden leidden tot het ontstaan van nieuwe artis-
tieke vormen en genres en dus ook van nieuwe muziekinstrumen-
ten. Het Oekraïense volk schreef over zijn onrustige leven epische 
gedichten en historische liederen waarin de heldhaftige strijd 
voor zijn onafhankelijkheid bezongen wordt. In deze periode ont-
stond het beroep van ‘kobzar’ (rondtrekkende zanger die de kobza 
bespeelt) die de grote roem van het vrijheidslievende volk en zijn 
ware zonen uitdroeg en tegelijkertijd tot de strijd opriep.
De kobzari speelden net als de lirniki (bespelers van de lier) niet 
alleen in het muzikale leven van het Oekraïense volk een belang-
rijke rol, maar ook in het politieke leven, waardoor ze nu met 
recht ‘volksagitatoren’ worden genoemd.

In de 16e eeuw ontstaat de beroemde Sitsj van Zaporozje 
(bestuurlijke organisatie van de Kozakken) met zijn kozakkenleger. 
Deze ontwikkelde zich geleidelijk tot het politieke centrum van 
Oekraïne. De Sitsj gaf niet alleen uitdrukking aan het vrijheids-
streven van het Oekraïense volk, maar had ook grote invloed op 

Wie waren deze volkszangers en wat was hun betekenis?

Kobzari
en lirniki

Historische studiofoto van een groepje 

kobzari poserend in een ‘landschap’.

...En toen werd er in het midden van de jaren dertig in Oekraïne 
aangekondigd dat er een Eerste Al-Oekraïens congres van lirniki 
en bandoeristy (kobzari) gehouden zou worden. Alle volkszangers 
moesten daar samenkomen en discussiëren over wat er in de toe- 
komst moest gebeuren. En dan zou ‘hun leven er beter en vrolij-
ker van worden’ zoals Stalin zei. En ze geloofden het. Uit heel 
Oekraïne, uit kleine, door iedereen vergeten dorpjes kwamen 
ze aangezet naar hun Eerste congres. Er waren er veel, wel een 
paar honderd, zegt men. Het was een levend museum, de levende 
geschiedenis van het land. Met alle liederen, alle muziek en  
poëzie. Bijna allemaal zijn ze neergeschoten, bijna al die onge-
lukkige blinden…

Getuigenis. Herinneringen van Dmitri Sjostakovitsj, pag. 279-280, 
privé-domein, De Arbeiderspers, 1981
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het leven in heel Oekraïne en speelde een grote rol in de interna-
tionale politiek. Tot het kozakkenleger behoorden ook de Kozak-
ken die naast hun speren of sabels een kobza droegen die zij op 
al hun tochten meenamen. Deze kobzari vervulden in het Kozak-
kendom een belangrijke rol.
De wetten van het kozakkenleger stonden de strijders niet toe om 
zich ten tijde van strijd te vermaken met alcohol enz. Werd dit 
verbod overtreden, dan volgden strenge straffen.
Maar wanneer ze van een tocht waren teruggekeerd, dan werd er 
gefeest en gedanst en gaf men zich over aan allerlei vormen van 
vertier. Muzikanten en zangers verhaalden van de overwinningen. 
Een Poolse kroniekschrijver uit het einde van de 16e eeuw schreef 
dat ‘de Kozakken shows opvoerden waarvan men zich geen voor-
stelling kan maken: ze schoten, zongen en speelden op de kobza’.
Bij de beschrijving van de Kozakken somt hij de instrumenten op 
waarop ze speelden. ‘Ze kwamen bij elkaar, speelden op kobza’s, 
violen, lieren en op een soort houten kommen – kortom ze speel-
den op alles wat voor handen was en dansten erbij.’
 
Meesters van het historische lied
De kobzari (en de lirniki) waren niet alleen meesters van het his-
torische lied waarin het volk en zijn strijd voor sociale en natio-
nale bevrijding verheerlijkt wordt, maar ook van het komische 
genre en dansliederen. Gewoonlijk werden de epische gedichten 
en historische liederen gezongen met begeleiding van de kobza; 
de ‘goddelijke psalmen’ of dansliedjes werden meestal begeleid 
door de lier. De lier is afkomstig uit het oude Griekenland en is in 
de 13e eeuw vanuit West-Europa in Oost-Europa terecht gekomen. 
De draailier, die in Oekraïne wijd verbreid was, had kenmerken 
van de lier en de vijfsnarige luit. Vaak waren er rinkelbelletjes 
aan bevestigd. Aan het einde van de 16e, begin 17e eeuw was de 
kobza in heel Oekraïne ingeburgerd en werd zij een onafscheide-
lijk deel van het muzikale leven.
Hoe zag de kobza er in die tijd uit? De kobza is een tokkelinstru-
ment en onderscheidt zich door de korte snaren die over de buik 
van berkenbast geplaatst zijn. In West-Europa komen op de luit 
of instrumenten die op een luit lijken deze korte snaren helemaal 
niet voor, waardoor wij ervan overtuigd zijn dat de ontdekking 
van de kobza aan de Oekraïeners toegeschreven kan worden.

Een Kozak die in de strijd of door toedoen van de beulen zijn ge- 
zichtsvermogen was kwijt geraakt, nam een ander wapen op – de 
kobza of de lier. Met zijn liederen en epische gedichten trok hij 
langs de dorpen en de steden om het volk op te roepen tot de strijd. 
De kunst van de kobzari ontwikkelde zich op twee gebieden: van 
het dagelijks leven van de Kozakkenstrijders en van het dagelijks 
leven van de boeren en de burgers. De kobzari die temidden van 
de strijders leefden, legden zich vooral toe op epische gedichten 
en historische en dansliedjes. Het repertoire van de kobzari in de 
steden en dorpen bestond voornamelijk uit komische liederen en 
dansliedjes.
Het hoge niveau van de kunst van de kobzari trok de aandacht 
van buitenlanders. Ze kreeg bekendheid in Polen, Rusland, Frank-
rijk, Duitsland en andere landen in Europa en Azië. Sommige van 
de kobzari kregen vanwege hun grote vaardigheid een adellijke 
titel, zoals G. Ljoebistok.
De bekendste kobzari waren blind. Dit leidde ertoe dat onderzoe-
kers stelden dat kobzari altijd blind, maar begenadigd met een 
groot muzikaal talent waren. Dit is echter niet waar. Van de kob-
zari uit de 18e eeuw was een groot gedeelte niet blind. Een van 
hen, Roechlevski (zijn bijnaam luidde Bandoerka), heeft enige tijd 
tot het gevolg van de Kievse generaal-gouverneur behoord, kwam 
later bij de Sitsj terecht en ging spelen in het regimentsorkest 
van de Kozakken. Uiteindelijk werd hij zelf een strijder.

De ‘broederschappen’
In later tijd werden de zangers hardhandig vervolgd door de 
machthebbers. Uit de herinneringen van blinde kobzari: ‘Het leven 
is voor ons, blinde kobzari, in ons vaderland niet gemakkelijk. De 
politie achtervolgt ons vaak en arresteert ons… De zienden zijn 
bang voor de blinden…’
Om zichzelf tegen de vervolging door de geestelijkheid en de 
politie te beschermen vormden de kobzari tezamen met de lirniki 
‘broederschappen’ met hun eigen ‘Statuut’, gebruiken en zelfs 
jargon. Deze broederschappen hebben een grote bijdrage geleverd 
aan het behoud van de kunst van de kobzari. Alle zangers verenig-
den zich, ondanks het verschil in instrument, in een ‘broederschap 
van armen’. Elke groep ging met lier of kobza de dorpen langs om 
hun liederen ten gehore te brengen.
Meestal werden ze begeleid door kinderen, die hiervoor een kleine 
beloning kregen. Wanneer ze een jaar of 14, 15 waren en wat geld 
verdiend hadden, gingen de meeste kinderen weer terug naar hun 
dorp. Sommige gingen voor twee tot drie jaar in de leer bij de 
kobzar die ze begeleid hadden.
De leerling betaalde niets voor zijn opleiding, maar moest volgens 
de regels van de ‘broederschap’, zolang zijn opleiding duurde, de 
dorpen in om te bedelen en de hele opbrengst aan zijn leraar, die 
hij ‘heer-vader’ noemde, geven. Was de opleiding afgelopen dan 
moest hij naar de broeders op een van de jaarmarkten gaan om 
door hen gezegend te worden en toestemming te krijgen om  
‘naar alle vier windstreken te gaan’.
Ook moest ieder die tot de ‘broederschap’ toetrad de taal (jargon)  
van de ‘eerwaarde heer-vader’ beheersen. Deze taal beschikt over 
een eigen kleine woordenschat, die ontleend is aan vreemde talen 
zoals het Grieks en bestaat daarnaast uit woorden uit de moe-
dertaal die verbasterd zijn of die nieuwe voor- en tussenvoegsels 
gekregen hebben. Deze geheimtaal bevat ook woorden uit de 
talen van het zwerversgilde, de venters en de dieven.

De traditionele kobzar bestaat in Oekraïne 
ook nu nog. De huidige kobzari houden 
zich vooral bezig met het onderzoek  
naar de zangers uit voorbije tijden. 
Dit onderzoek heeft grote his-
torische waarde. Immers de 
vroegere kobzari stonden 
aan de wieg van de pro-
fessionele uitvoerende 
kunst in Oekraïne.

Roman Grynkiv en 
Kateryna Trotsenko
(Vertaling: Annette Cramer)

Over de auteurs
Roman Grynkiv Bekende Oekraïense bandoerist, kun-
stenaar, componist, vernieuwer van het bespelen van 
de bandoera (de opvolger van de kobza). Geboren in 
Kiev op 18 maart 1969. Won het eerste internationale 
Chotkevitsj-concours in Kiev. Lid van de Internationale 

Associatie van professionele musici Iegoedij Menuchin. Verdienstelijk artiest van 
Oekraïne. Roman Grynkiv speelt werken van moderne, klassieke, Oekraïense en buiten- 
landse componisten, alsmede eigen composities. Heeft een eigen stijl, en werkt in- 
tensief aan nieuw, origineel en interessant repertoire voor de bandoera. Hij trad op 
in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen.
Ekateryna Trotsenko Geboren in Kirovograd op 8 september 1981. Won het Con-
cours van de Republiek. Ekateryna Trotsenko speelt werken van moderne componis-
ten en haar eigen composities. Zet zich in voor het scheppen van nieuw repertoire 
voor de bandoera.
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Historische mijlpalen
De historie van de plaats, gelegen op de 
hoge oever van de rivier de Vorskla en 
omringd door loofbossen en naaldbossen, 
gaat ver terug. Al 15000 jaar geleden was 
dit gebied bewoond. Meer dan 1100 jaar 
geleden was hier een oude nederzetting 
en de eerste vermelding van de stad is te 
vinden in de beroemde Ipatjevski-kroniek. 
In de kroniek wordt vermeld dat de Noor-
delijke vorst Igor Svjatoslavovitsj in 1174 
de Poloweten heeft verslagen en dat hij 
bij zijn achtervolging van hen bij Ltava de 
Vorskla is overgestoken. De oude tekst die 
deze gebeurtenis beschrijft, is aangebracht 
op een herdenkingssteen in het oudste 
deel van de stad.

Er zijn overleveringen die vertellen over de 
‘bijzondere kracht’, nu zouden we het ener-
getische kracht noemen, die van dit gebied 
uitgaat. Het ‘Witte Prieel’ dat in 1909 ge-
bouwd is in de vorm van een hoefijzer met 
negen witte pilaren wordt beschouwd als 
een symbool van voorspoed en geluk. Het 
uitkijkpunt dat hier is aangelegd biedt een 
prachtig uitzicht over de hele stad, over 
zowel het oude als het nieuwe deel. Vanaf 
de veranda van het nabijgelegen restaurant 

‘Ivanova Gora’ opent zich een schitterend 
panorama over de vallei van de Vorskla.

Het kleine Poltava heeft de wereld meer 
dan 200 grote schrijvers, wetenschappers, 
kunstenaars, architecten, beeldhouwers 
en politici geschonken. Velen hiervan zijn 
wereldberoemd en hebben hun werk opge-
dragen aan Poltava. Zo is de stad onaf-
scheidelijk verbonden met de naam van 
Poesjkin door zijn onsterfelijke gedicht  
Poltava: ‘Hoera! We verslaan ze; de Zweden 
worden geknecht…’ Hier vandaan vluchtte 
de Zweedse koning Karel XII in 1709 na 
zijn smadelijke nederlaag naar Turkije, en 
de slag bij Poltava werd het symbool van 
de macht van het Russische leger en het 
omslagpunt in de Noordelijke oorlog; door 
deze overwinning kreeg Rusland toegang 
tot de zee. De inwoners van Poltava zijn 
trots op deze overwinning. Hiervan getui-
gen de Triomfzuil in het centrale park, het 
bronzen beeld van Peter I voor het gebouw 
waarin het museum van de slag bij Poltava 
gevestigd is en … het monument voor de 
gevallen Zweedse soldaten – een groot-
moedig gebaar van de overwinnaars.

Culturele betekenis
Van bovenaf gezien lijkt het centrum van 
Poltava op een zon: vanaf het Ronde Plein 
waaieren acht straten uit, de meeste van 
hen leiden naar een kerk. Onmiddellijk  
valt de overeenkomst op tussen het door 
Montferrand ontworpen ensemble van het 
Paleisplein in Sint-Petersburg met de 
Alexanderzuil als compositorisch centrum 
en het ensemble van het Ronde Plein in 
Poltava met in het midden de Triomfzuil die 
bekroond wordt door een gouden adelaar.
Het is niet voor niets dat de stad verge-
leken wordt met de Noordelijke Hoofdstad 
van Rusland. Veel beroemde bouwmeesters 
van Petersburg hebben bijgedragen aan de 
constructie van gebouwen en de aanleg 
van straten en pleinen in Poltava. Het 
ontwerp van de residentie van de gouver-
neur-generaal is een voorbeeld van stads-
architectuur uit het laatclassicisme, de stijl 
waarin ook de Hermitage en het keizerlijk 
paleis in Tsarskoje Selo vlakbij Petersburg 
gebouwd zijn.

Poltava wordt de stad van de kerken 
genoemd. De Spasskaja kerk, gebouwd 
in 1706, is in haar eenvoud en pracht 

overweldigend en benadert perfectie. Na 
zijn overwinning op de Zweden heeft 
Peter I in deze kerk een dankdienst laten 
houden. Naast de kerk, op de plaats waar 
de troepen van Peter I na de slag uitrust-
ten, staat een prachtig monument uit de 
tsarentijd.

Vlakbij de Spasskaja kerk staat de schit-
terende Oespenski kathedraal met haar 
gouden koepels en haar klokkentoren. Niet 
ver hiervandaan vinden we het in oude 
Oekraïense stijl gebouwde museum-woon-
huis van de grondlegger van het heden-
daags literair Oekraïens, Ivan Kotljarevski 
(1769-1838).
Net buiten het centrum van de stad staat 
boven op een hoge heuvel het indrukwek-
kende Krestovozdvizjenski klooster (het 
klooster van de Verheerlijking van het 
Kruis). De kathedraal uit de 17e eeuw is 
een waardig vertegenwoordiger van de 
Oekraïense barok. Vanaf het klooster kijkt 
men uit over de stad en haar omgeving en 
op de vallei van de Vorskla.

Oekraïense Jugendstil
Het streekmuseum is ook het vermelden 
waard. Vroeger was hier de zemstvo van 
het gouvernement gevestigd (de zetel 
van lokaal zelfbestuur). De geschiedenis 
van het gebouw is opmerkelijk. De bouw 
begon in 1902 naar een ontwerp van de 
bekende Kievse architect V.N. Nikolajev die 
in Kiev op het Europaplein het gebouw van 
de koopmanskring bouwde (nu is het de 
Filharmonie). Maar verder dan de funda-
menten kwam men niet. In 1903 werd een 
wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw 
ontwerp dat echter wel op de inmiddels 
gelegde fundamenten gebouwd moest wor-
den. Men koos voor het ontwerp van de 
architect Vasili Kritsjevski. En het moet
gezegd, het is een ongebruikelijk ontwerp. 
Direct na de bouw werd het nieuwe 
gebouw van de zemstvo ‘het gebouw in 
Zuid-Russi-sche stijl’ genoemd. Nu wordt 
deze stijl Oekraïense Jugendstil genoemd. 
Voor de bouw van de nieuwe zemstvo had 
nog niemand van deze stijl gehoord, maar 
later kreeg ze veel navolging en zo lag het  
zemstvo-gebouw aan de basis van een 
nieuwe bouwstijl. En het gebouw is dan ook  
prachtig! Maar voor de nieuwsgierige be-
zoeker heeft het nog een verrassing: de 
latere Nobelprijswinnaar voor literatuur Ivan  
Boenin heeft hier als statisticus en archiva- 
ris gewerkt aan de uitgaven van de zemstvo. 

Er is nog een ander uitzonderlijk gebouw 
in Poltava – het sprookjesachtige gebouw 
met de feniksen. Het is in dezelfde tijd 
gebouwd als het gebouw van de zemstvo 
(1909), maar dan in de stijl van de neo-

Poltava
Spirituele en culturele hoofdstad van Oekraïne

Poltava, het culturele centrum van het gebied 
ten oosten van de Dnjepr, heeft een legendari-
sche geschiedenis waarvan talloze sporen terug 
te vinden zijn in haar grootse architectuur en 
literatuur. De vele overblijfselen van dit verle-
den maken de stad aantrekkelijk. Slenterend 
door de oude straatjes kan men de charme van 
haar geschiedenis ervaren.

De herdenkingssteen van Igor Svjatoslavovitsj.
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russische Jugendstil. In het begin van 
de 20e eeuw was het in het bezit van de 
Landbouwbank. In de Sovjet periode was 
hier door een ironische speling van het lot 
een geheimzinnige en verre van sprookjes-
achtige organisatie gevestigd: de KGB.

Poltava heeft bezoekers nog meer interes-
sants te bieden: de kleine Big Ben – de 
toren van de brandweerkazerne met zijn 
enorme, oude uurwerken – tientallen 
musea, monumenten, kerken, parken en 
het theater. Te veel om op te noemen. 
De stad heeft een van de mooiste schil-
derijengalerijen in Oekraïne met werken 
van grote West-Europese schilders (Lucas 
Cranach, Klara Peters, Pieter Levi, Andreas 
Achenbach) en schilders uit eigen land 
(Ilja Repin, Vasili Soerikov, Vasili Polenov, 
Ivan Sjisjkin, Isaak Levitan, Ivan en  
Grigori Mjasojedov, Nikolaj Jarosjenko).  
Het is zeker een bezoek waard.

Gastronomie
Iedere bezoeker wordt in Poltava gastvrij 
ontvangen. De inwoners zullen u als van- 
zelfsprekend de nationale dranken schen-
ken en u onthalen op de beroemde ga-
loesjka’s (stukjes deeg met ei, gekookt 
in bouillon en melk). Want men eet hier 
vaak, veel, smakelijk en goedkoop. Lopend 
door de straatjes zult u een keur aan res-
taurantjes ontdekken. U heeft de keuze 
uit eethuisjes met een plattelandsmenu 
bestaande uit soljanka, paddestoelen en 
gehaktballetjes, of restaurants in chique 
Versailles-stijl. Maar altijd zult u voldaan 
en tevreden zijn!
Naast dit alles heeft Poltava ook zijn 
bijzondere geneeskrachtige bronwater en 
mineraalbronnen behouden.

Oksana Kolesnikova
(Vertaling: Annette Cramer)

Na een aantal weken voorbereiding ver-
trokken we op 6 mei met een groep van 
veertien leerlingen en twee docenten naar 
Kiev. Iedereen van de groep had al e-mail-
contact gehad met de persoon waar hij of 
zij zou logeren. Bij aankomst stonden zij 
al op ons te wachten, en ging ieder op 
weg naar zijn nieuwe huis. De meesten 
brachten hun eerste avond in Kiev met het 
gezin door, anderen gingen alvast wat van 
Kiev proeven.

De volgende dag bleek al snel dat er flinke 
verschillen waren tussen de mensen en 
waar ze woonden. Een vriendin verbleef 
in een vrijstaande villa op de top van een 
heuvel, terwijl ik in een tweekamerappar-
tement in een sovjetflat sliep.
De week begon met een hartelijk welkom 
door Georgi Kostylov, de directeur van 
School 155, een rondleiding door de school 
en het volgen van een les. Bij de rondlei-
ding verbaasden wij ons over de volledig 
andere sfeer die er in het schoolgebouw 
hing: klaslokalen die eruit zagen als een 
oude woonkamer met vitrages, nep-klimop 
en een portret boven het schoolbord. Na 
een wat lange bustour met mooie beziens-
waardigheden hadden we de rest van de 
dag vrij. Zo leerden we bij een biertje of 
een leuke avond op de schaatsbaan de 
mensen uit Kiev wat beter kennen.

De dagen daarna hebben we prachtige 
musea, kerken, andere gebouwen en  
monumenten bezocht. Een hoogtepunt 
was wel het indrukwekkende Tsjernobyl 
museum. Niet alleen vanwege de eerste 
goed Engelssprekende gids, maar ook door 
de interessante opzet van het museum,  
en natuurlijk de schokkende gebeurtenis.
Op de dag van de Overwinning, 9 mei, 
kregen we allemaal bloemen en toen was 
het wachten op de parade die langzaam 
aan kwam lopen over de hoofdstraat van 
Kiev. De meeste mensen vonden het een 
beetje griezelig. De president, rijen met 
veteranen, vlaggen, fanfares, mensen in 
uniformen en een opgefokte stem door de 
luidsprekers. Oude Oekraïeners liepen met 
houten bordjes met portretten. Een enke-

ling hield Stalin trots in zijn handen. Ze 
werden stuk voor stuk als beroemdheden 
toegejuicht. Dit kennen we in Nederland 
totaal niet. 
Als kleine kinderen die een handje aan 
Sinterklaas moesten geven, renden we 
in kleine groepjes naar de veteranen, en 
gaven we onze bloemen. Later kwamen we 
tijdens het lopen terecht in een demon-
stratie van ‘de blauwen’, wat toch ook wel 
spannend was gezien de onrustige poli-
tieke toestand van de weken ervoor.  
De rest van het programma van die dag 
viel letterlijk in het water, zodat onze 
docenten besloten ons vrijaf te geven.

De avonden werden onder andere gevuld 
met een circusvoorstelling en een ballet 
in een prachtige zaal, allebei voor ver-
rassend weinig geld. Natuurlijk beviel het 
eten of de oude overvolle kleine busjes in 
het openbaar vervoer niet iedereen. Maar 
zo zag je wel het stadsleven in Kiev: dan 
weer prachtige gebouwen en kerken, en 
dan weer een hoop mensen met een fles 
alcohol in de hand.
 
De week vloog voorbij. Voor we ’t wisten 
zaten we weer in de school te luisteren 
naar de sympathieke directeur. Een laatste 
PowerPoint presentatie met briljante foto’s 
van de afgelopen week maakte het moeilijk 
om naar huis te gaan. Maar het was ook 
vermoeiend geweest: het was zo anders als 
thuis, waardoor je van elk moment zoveel 
mogelijk probeerde te genieten. Iedereen 
werd overladen met souvenirs en wodka, 
zodat we op de terugweg minstens 5 kilo 
extra bagage hadden. Bij een enkeling 
werd er een traantje weggepinkt bij het 
uitzwaaien. Er was een echte band in de 
groep ontstaan.

Nu mogen wij onze Oekraïense vrienden in 
januari 2008 ontvangen. Ik kijk dan ook 
echt uit naar de week waarin ‘onze’ Oekra-
ieners naar Utrecht komen!

Lara Coomans, 
leerling St. Bonifatiuscollege

Scholenuitwisseling 2007 
School 155 Kiev & St. Bonifatiuscollege Utrecht 

Monument voor de troepen van Peter I.
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Van de boerenbedrijven die de doelstellingen van het vijfjarenplan 
betreffende de graanleveranties niet zouden halen, zou de vol-
ledige voedselvoorraad geconfisqueerd worden. Oekraïense natio-
nalisten die lid waren van de communistische partij van de USSR 
werden ervan beschuldigd dat zij verantwoordelijk waren voor het 
falen van het plan. Dit vormde de aanleiding voor de onderdruk-
king van de Oekraïense intelligentsia in de steden en de confis-
catie van de levensmiddelen in de dorpen. Eind 1932, toen de 
boeren alleen nog hun privé-voorraden graan overhadden, werden 
ook die geconfisqueerd. Dit betekende dat de Oekraïeners in de 
dorpen zonder voedsel zaten. Migratie naar andere provincies in 
de USSR was niet toegestaan en iedere vorm van hulp uit andere 
republieken werd verboden. Gevallen van kannibalisme waren geen 
zeldzaamheid…

Holodomor
Deze tragedie wordt de Holodomor (‘moryty holodom’: dood door 
honger) genoemd. Eind 1933, zeventien maanden na deze door 
Stalin georganiseerde hongersnood, waren er miljoenen Oekraïe-
ners omgekomen. 
Tot op heden zijn de wetenschappers het niet eens over het pre-
cieze aantal slachtoffers. Volgens de meest bescheiden bereke-
ningen wordt uitgegaan van 4 miljoen. In de meeste eigentijdse 
publicaties wordt gesproken van 7 miljoen doden. Als echter 
meegeteld wordt hoeveel mensen er als gevolg van het verhoogde 
sterftecijfer (in sommige provincies tien keer zo hoog als normaal) 
niet geboren zijn dan komt men op een verlies van 10 miljoen 
mensen.  
De regeringen van Estland, Canada, Argentinië, de VS, Australië, 
Hongarije, Litouwen, Georgië, Polen, Oekraïne, Peru en Spanje 
hebben de Holodomor officieel als een daad van genocide tegen 
het Oekraïense volk erkend. 
 

James Mace en het onderzoek naar de Holodomor
Een van de eerste onderzoekers van de Holodomor was een Ameri-
kaan van Indiaanse origine: James Earnest Mace, die uniek onder-
zoek heeft verricht op dit terrein. Hij heeft zijn hele leven gewijd, 
eerst aan het verleden en daarna aan het heden van Oekraïne. Hij 
vestigde zich in Oekraïne, trouwde er en werd deel van dit land en 
zijn geschiedenis.
James Mace is geboren en opgegroeid in Muskogee in de staat 
Oklahoma in de USA, een stadje waar de bevolking voornamelijk 
uit Joodse families bestond. Mace telde onder zijn voorouders 
ook Cherokee Indianen. Dit volk heeft eveneens geleden onder 
onrecht. Mace merkte dan ook op dat hij in zijn jeugd al indirect 
kennis had gemaakt met genocide lang voordat hij van dit woord 
had gehoord. 

In de periode dat de VS verwikkeld was in de oorlog in Vietnam 
ging James naar de Oklahoma State University en koos aanvan-
kelijk voor een studie rechten, maar jeugdig maximalisme en 
de maatschappelijke stemming van protesten ten tijde van de 
Vietnamoorlog brachten hem tot een andere keuze. Mace schrijft 
in zijn autobiografie dat hij en veel van zijn leeftijdgenoten zich 
sterk aangetrokken voelden tot radicalisme en het marxisme. Wel-
licht besloot hij daarom Russisch te leren en een promotieplaats 
aan te vragen om zijn leven te kunnen wijden aan de wetenschap 
en tegelijkertijd vrijstelling te krijgen van de dienstplicht. 
In 1973 behaalde hij zijn baccalaureaat geschiedenis aan de uni-
versiteit van Oklahoma en werd hij aangenomen aan een van de 
beste universiteiten van de VS in Michigan. Hier hielp de docent 
Centraal- en Oost-Europese geschiedenis, Roman Szporluk, die 
tegenwoordig professor is in de Oekraïense geschiedenis aan de 
universiteit van Harvard en honorair professor aan de Kiev-Mohy-
lja Academie, hem met de keuze van een onderzoeksgebied.
Beiden hadden grote belangstelling voor de vroege sovjethis-
toriografie, met name voor de jaren ’20, de wordingsjaren van 
de Sovjetstaat. Roman Szporluk heeft James Mace kennis laten 
maken met de Oekraïense geschiedenis en heeft hem overgehaald 
Oekraïens te leren, dat hij vloeiend heeft leren spreken.
In 1978 behaalde Mace zijn masters titel aan de universiteit van 
Michigan en koos als onderwerp voor zijn proefschrift ‘National 
Communism in Soviet Ukraine’. Terwijl hij aan zijn proefschrift 
werkte, gaf hij colleges en bestudeerde hij alle in de universiteits-
bibliotheek aanwezige bronnen over de geschiedenis van de  
Sovjet-Unie, waaronder het werk van schrijvers die in de Sovjet-
Unie verboden waren, maar ook de officiële sovjetpers, die voor 

James Earnest Mace (1952–2004)

Van Amerika 
naar Oekraïne 
langs wegen 
van de waarheid

Het jaar 1932 begon voor de Oekraïense Socialistische Sovjet 
Republiek rampzalig. De regering van de Sovjet-Unie onder 
leiding van Stalin vaardigde decreten uit die in Oekraïne en 
Koeban, waar de meerderheid van de bevolking eveneens uit 
Oekraïeners bestond, een massale hongersnood zouden veroor-
zaken. James Earnest Mace was een van de eersten die onder-
zoek verrichtte naar deze door een aantal landen officieel 
erkende daad van genocide tegen het Oekraïense volk. 



Oekraïeners niet toegankelijk was. Toen voor Mace de mogelijk-
heden van de Ann Arbor bibliotheek in Michigan waren uitgeput, 
stelde de bibliotheek van de universiteit van Illinois, die de 
grootste verzameling Oekraïnistiek van heel Noord-Amerika bezit, 
deze kosteloos ter beschikking aan de onderzoeker. Nog steeds 
had hij geen toegang tot de archieven en was hij aangewezen op 
de vroege pers, de officiële literatuur en andere uitgaven van de 
Sovjet-Unie. Hierbij moet opgemerkt worden dat onderzoekers uit 
de Sovjet-Unie veelal geen toegang hadden tot dit materiaal.

Uiteindelijk mocht Mace de archieven raadplegen en kwam hij in 
contact met wetenschappers in de Sovjet-Unie. In zijn proefschrift 
behandelde hij slechts zijdelings het thema van de kunstmatige 
hongersnood in Oekraïne. Mace had de vorming van de Oekraïense 
Socialistische Republiek binnen de USSR, de strijd van de Oekra-
ieners voor onafhankelijkheid, de culturele renaissance van de 
Oekraïne in de jaren ’20 en de onderdrukking hiervan in de jaren 
’20 en ’30 bestudeerd. Zijn onderzoek betrof de steden, maar het 
wapen van de honger was gericht tegen de dorpen, waar in het 
begin van de 20e eeuw de meeste Oekraïeners woonden.
Toen Mace, die toen al doctor in de geschiedenis was, zijn onder-
zoek in 1981 had afgerond, bracht professor Szporluk hem alsnog 
in kennis met de getuigenissen van ooggetuigen van de Holodo-
mor en met de eerste onderzoeken naar deze tragedie. In 1982 
nam hij deel aan een internationale conferentie over de holocaust 
en genocide, waar hij kennis maakte met vertegenwoordigers van 
verschillende volken en culturen die hadden geleden onder doel-
gerichte vernietiging. Sinds die tijd beheerste het onderwerp van 
de genocide tegen het Oekraïense volk zijn leven. Van 1981 tot en 
met 1984 werkte Mace samen met Robert Conquest, een van de 
pioniers� van het onderzoek naar de Holodomor, aan een project 
ter bestudering van de Holodomor in het instituut voor Oekraïnis-
tiek aan de universiteit van Harvard te Cambridge, Massachusetts.

Resultaten van het onderzoek
Al spoedig kwam zijn eerste beroemde publicatie uit: Communism 
and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in 
Soviet Ukraine, 1918-1933 (Harvard series in Ukranian Studies, 
Cambridge, 1983). 
Hoewel enkele invloedrijke geleerden in de democratische landen 
zich toen om verschillende redenen aan de officiële sovjet-visie 
hielden en het werk van James Mace bekritiseerden, waren de 
meeste reacties uit de wetenschappelijke wereld positief.
Vanaf 1984 werkte Mace als wetenschappelijk medewerker aan het 
instituut van Oekraïnistiek aan de universiteit van Harvard. Toen 
al begon de Amerikaanse Oekraïener Leonid Heretz met het afne-
men van interviews met ooggetuigen van de Holodomor. Samen 
met Heretz werkte Mace aan het �Ukranian Famine Oral History 
Pilot Project’, waarvan hij directeur was. In het kader van dit 
project werden meer dan 50 interviews met een gezamenlijke duur 
van meer dan 100 uur, met emigranten die de hongersnood van 
1933 hadden overleefd, opgetekend. Het was van groot belang dit 
unieke onderzoek in de nabije toekomst voort te zetten, omdat er 
steeds minder getuigen waren van de Holodomor.
In 1983, het jaar waarin herdacht werd dat de Holodomor 50 jaar 
geleden had plaats gevonden en in de VS presidentsverkiezingen 
op komst waren, begon de Oekraïense diaspora een campagne 
waarbij van de Amerikaanse regering geëist werd dat er een com-
missie in het leven geroepen zou worden die zich bezig zou gaan 
houden met de Holodomor. Deze campagne kreeg steun van het 
Amerikaanse Joodse Comité. Deze gelegenheidscommissie van de 
regering van de VS, samengesteld uit vier leden van het Congres, 
twee senatoren, drie ambtenaren op kabinetsniveau die benoemd 
waren door de president en zes vertegenwoordigers van maat-

schappelijke organisaties kwam er, maar begon haar werk pas 
in 1986. Mace werd directeur. Er werden interviews gehouden in 
Washington en andere plaatsen.
Het werk van de commissie resulteerde in de volgende uitgaven: 
Famine in the Soviet Ukraine, 1932-1933: A Memorial Exhibition 
(Harvard College Library, Cambridge, 1986) en US Commission on 
the Ukraine Famine, Report to Congress (US Government Printing 
Office, Washington, 1986).
Mace hield zich bezig met de dagelijkse leiding, fondsenwerving, 
onderzoek en het organiseren van lezingen. Hij werkte samen met 
Amerikaanse Oekraïeners die zich ontfermden over de getuigen en 
hielpen bij het ontcijferen van de bandopnames en het voorberei-
den van de verslagen. Dit resulteerde in 200 bandopnames en een 
verslag in drie delen; The Oral History Project of the Commission 
on the Ukraine Famine, 3 vol. (US Government Printing Office, 
Washington, 1990). De oorspronkelijke bandopnames werden over-
gedragen aan het nationale archief van de USA en aan de biblio-
theek van het Oekraïense parlement. Van 1988 tot 1990 gaf de 
commissie vier delen documenten uit, die tot op heden nog niet 
zijn uitgegeven in Oekraïne. 

James Mace vestigt zich in Oekraïne
In de winter van 1990 verbleef Mace, op uitnodiging van de  
Communistische Partij, voor het eerst in Oekraïne.
Na zijn terugkeer in de VS werkte hij aan de universiteiten van 
Columbia, Illinois en aan het Institute for American Pluralism in 
Chicago, maar ook aan het Internationale instituut van de Holo-
caust en Genocide in Israël.
Mace begreep echter al snel dat hij zich met zijn wetenschappelijk 
onderzoek beter ten nutte kon maken in Oekraïne. Hij heeft zich 
daar blijvend gevestigd en er een gezin gesticht.
In Oekraïne heeft Mace geleidelijk zijn onderzoek naar het ver-
leden afgerond en besloot zich te gaan wijden aan de actuele 
problemen van de Oekraïense maatschappij. Hij werkte voor 
wetenschappelijke organisaties en de pers maar vooral aan de 
Kiev-Mohylja Academie voor politicologie.
Vanaf 1997 werkte hij tot aan zijn dood in 2004 voor ‘Den’, een 
dagelijks verschijnende krant waarin hij artikelen publiceerde  
over maatschappelijk-politieke onderwerpen, die op dat moment 
actueel waren in de jonge Oekraïense staat.
James Mace is een onvervangbaar geschenk van het lot aan 
Oekraïne, hij was zijn stem en is voor eeuwig een deel geworden 
van zijn wezen en cultuur.

Oleksij Chizjnjakov
(Vertaling: Rietje de Bruijn)
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In 2003 deed de werkgroep Maloek de 
medewerkers van Schoolinternaat 12 het 
voorstel om een professionele uitwisseling 
met medewerkers van Kompaan te organi-
seren. In eerste instantie reageerden veel 
Kievse medewerkers met de nodige aarze-
ling. Zouden er, gezien de grote culturele, 
economische en sociale verschillen, wel 
overeenkomsten tussen de beide organisa-
ties gevonden kunnen worden? Tijdens het 
eerste bezoek aan Kompaan in 2004 bleek 
echter al dat kinderen kinderen zijn, of ze 
nu uit Oekraïne of uit Nederland komen, en 
dat de problemen die zij het hoofd moeten 
bieden erg op elkaar lijken.

Het enorme enthousiasme dat als gevolg 
van de eerste professionele uitwisseling 
ontstond, gaf de aanzet tot belangrijke 
veranderingen in het schoolinternaat.  
De hervormingen trokken niet alleen de 
aandacht van de Oekraïense media, maar 
ook van de ambtenaren van de Ministeries 
van Onderwijs en Jeugd en Gezin en van 
de autoriteiten van de gemeente Kiev.  
Zonder enige financiële hulp van de rege-
ring en midden in de politieke omwente-
lingen in Oekraïne speelde het kleine 
schoolinternaat het klaar om het leven 
van zijn kinderen beduidend te verbeteren. 
Hoewel veranderingen altijd ongemakkelijk 
en een beetje beangstigend zijn staan 
de medewerkers van het schoolinternaat 
steeds open voor veranderingen, als deze 
maar in het voordeel van de kinderen uit-
pakken.

Eerste contacten met families
Bij hun eerste bezoek aan het schoolinter- 
naat in Kiev spraken de Nederlandse mede-
werkers hun verbazing uit over het feit dat 
de kinderen nauwelijks contact hadden met 
hun biologische ouders, terwijl ongeveer 
75% van hen geen wees is. De medewer- 
kers van het schoolinternaat konden zich 
van hun kant nauwelijks voorstellen 
welk voordeel de kinderen bij dit contact 
konden hebben. Gedurende tientallen 
jaren waren mensen met een alcohol- of 
drugsverslaving of ander gedrag dat niet 
strookte met de sociale codes als ‘out-
cast’ beschouwd. Zij kregen geen greintje 
respect en al zeker geen hulp. De meeste 
weeshuizen in Oekraïne staan ouders die 
uit de ouderlijke macht zijn ontheven niet 
toe hun kinderen te bezoeken. Tot voor 
kort voerde Schoolinternaat 12 hetzelfde 
beleid.

Op advies van de Nederlandse collega’s 
zette het internaat een eerste stap om 
ouders en verwanten welkom te heten. 
Met financiële steun uit Nederland werd 
een bezoekersruimte ingericht. In deze 
ruimte is altijd wel iemand te vinden: 
veel ouders en familieleden komen nu hun 
kinderen bezoeken en brengen enige tijd 
met hen door. Inmiddels heeft het kinder-
huis duidelijke regels op schrift gesteld 
over bezoekdata en tijden, regels voor de 
bezoekers, enz. Deze informatie hangt op 
het informatiebord in de bezoekersruimte. 
Daarop is ook informatie te vinden over 
hoe ouders de ouderlijke macht terug kun-
nen krijgen, hoe je voogd van een kind 
kunt worden, waar hulp te vinden is voor 
alcohol- of drugsverslaving, en andere 
nuttige informatie. De psycholoog van het 
schoolinternaat biedt ouders advies over 
hoe zij opnieuw contact kunnen leggen 
met hun kind en hoe zij kunnen voorko-
men dat zij hun kind opnieuw kwijt raken. 
De psycholoog besteedt één dag per week 
aan het begeleiden van deze bezoekers.

Afdeling voor maatschappelijk werk
Deze zomer zette het kinderhuis nog een 
belangrijke stap. Als eerste internaat in 
Oekraïne richtte het een afdeling voor 
maatschappelijk werk op. Bij deze afde-
ling werken twee maatschappelijk werkers, 
twee psychologen en een jurist. De werk-
zaamheden worden gecoördineerd door de 
adjunct-directeur voor maatschappelijk 
werk. Ook dit is een functie die helemaal 
nieuw is voor Oekraïense internaten.  
De afdeling is gehuisvest in een aparte 
vleugel van het gebouw.

Elk kind doet er toe!

Maloek ondersteunde dit jaar de zesde  
uitwisseling tussen Schoolinternaat 12 in 
Kiev en de jeugdzorgorganisatie Kompaan 
uit Tilburg. Hieronder doet Bogdan Bash-
tovy, adjunct-directeur van het internaat en 
hoofd van de onlangs opgerichte afdeling 
maatschappelijk werk van dit kinderhuis, 
verslag van de laatste ontwikkelingen.

  Werkgroep Maloek

Vasja (midden) woonde in het internaat.  

Zijn tante en neef wisten niets van zijn 

bestaan. Nu woont hij bij hen.

Natalia en Natasja hebben een Nederlands 

hoekje in de tuin van het kinderhuis ingericht.

Zonder de talloze giften van particulieren zouden 
we de hiernaast beschreven werkzaamheden niet 
hebben kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn wij u van-
zelfsprekend zeer erkentelijk. Bijzondere dank zijn 
we verschuldigd aan Impulsis voor het verdubbelen 
van de ingezamelde gelden, voorts aan de SISU,  
de Willy Staat Stichting, de Vereniging Jeugd en 
Kinderzorg en de Fraters van Tilburg voor hun  
financiële bijdragen aan de projecten van Maloek.
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De maatschappelijk werkers hebben veel 
verschillende werkzaamheden op zich 
genomen, maar hun belangrijkste taak is 
om het contact tussen kind en ouder(s) 
opnieuw op te bouwen én in stand te  
houden. De maatschappelijk werkers 
bezoeken de woonplaats waar het kind 
vandaan komt, zij onderzoeken of het 
mogelijk is dat het kind in de weekends 
of in de schoolvakanties terug gaat naar 
huis, zij moedigen de familie aan om, als 
zij daar baat bij kunnen hebben, hulp te 
zoeken als zij afhankelijk zijn van alcohol 
of drugs, enz.
De maatschappelijk werkers gaan ook 
op zoek naar verwanten van de kinderen 
of mensen die bereid zijn een rol van 
betekenis te vervullen in het leven van 
het kind. Al in dit eerste jaar is het de 
afdeling maatschappelijk werk gelukt om 
drie kinderen in gezinnen te plaatsen. Ook 
dit is een totaal nieuw fenomeen in de 
geschiedenis van dit kinderhuis. Eén jon-
gen, Vasja, vond een thuis bij zijn tante 
en neef in een dorp buiten Kiev. Deze jon-
gen was gedoemd zijn verdere leven door 
te brengen in een internaat – volgens de 
diagnose van de artsen heeft hij een ern-
stige verstandelijke beperking. Vandaag de 
dag doet deze jongen het heel goed en hij 
gaat naar een gewone school in het dorp 
van zijn tante.

Nog verheugender is het dat de maat-
schappelijk werkers voor zeventien kinde-
ren families hebben gevonden waar zij  
tijdens het weekend of in de vakanties 
naar toe kunnen. Eenderde van de kinde-
ren kan nu permanent in een gezin wonen 
of er ten minste regelmatig verblijven. 
Het kinderhuis hoopt in de komende jaren 
voor elk kind zo’n gastgezin te vinden.

De maatschappelijk werkers doen veel 
extra werk dat door de overheid nog niet 
betaald wordt; denk aan reiskosten, foto’s 
maken, heel veel telefoonkosten, enz. 
OeKU zorgt tot nu toe voor het vinden 
van de financiële ondersteuning van dit 
immens belangrijke werk. Het kinderhuis 
hoopt van harte dat de plaatselijke over-
heid het belang van dit werk snel zal 
inzien en er de noodzakelijke financiën 
aan zal toekennen.
Intussen helpen de medewerkers van 
Kompaan het kinderhuis om het werk van 
deze nieuwe afdeling op te bouwen. Aan-
gezien maatschappelijk werk als werkvorm 
in Oekraïne totaal nieuw is, is Kompaans 
visie daarop erg nuttig. We kijken dan ook 
erg uit naar de volgende uitwisseling.

Bogdan Bashtovy
(vertaling: Jet van Bennekom)

[1]
Ik ontmoette Alexander Dvoechzjilov voor 
het eerst in november 1997 in Kiev in het 
Huis van de Oekraïense schrijversbond, 
waar ik eregast was vanwege de presenta-
tie van mijn gedichtenbundel ‘Geschudde 
caleidoscoop’. Een vertaalproject op initi-
atief van Anna Lebedeva van de Ukraine 
Humanitarian Foundation en de Union of 
Ukrainian Writers.
Drie Kievse studenten Neerlandistiek 
stelden mij voor aan ‘hun’ professor, een 
blozende vijftiger met vriendelijke ogen 
en een rustige bescheiden uitstraling. Hij 
vertelde mij reuze in zijn schik te zijn met 
de tweetalige gedichtenbundel, want, zo 
zei hij, zijn studenten konden dit uitste-
kend gebruiken bij hun studie. Ik liet een 
aantal bundels voor hem achter. Voor mijn 
vertrek spraken we nog kort met elkaar. 
Het afscheid was als vanzelf: tot ziens in 
Nederland.
Jaren verliepen tot het tienjarig bestaan 
van OeKU in 2000. Ik zat toen onder 
anderen samen met Bert Kuitenbrouwer 
in de werkgroep cultuur en als één van 
de jubileumactiviteiten hebben wij een 
vertaalproject opgezet van Oekraïense 
dichters. Éen telefoontje naar Alexander en 
een lange brief waren voldoende. Alexan-
der zocht enkele klassieke en hedendaagse 
dichters uit en liet zijn studenten in Kiev 
de basisvertalingen doen die hij mij per 
post toestuurde. Drie Utrechtse dichters, 
Ingmar Heytze, Ricardo Alberelli en ikzelf 
hebben ieder enkele gedichten uitgezocht 
en de eindvertalingen gemaakt. Een hele 
klus, zeker als je bedenkt dat de essentie 
hierbij is om andermans diepste gevoelens 
over te brengen naar een andere taal.
In april 2000 kwamen Alexander en zijn 
vrouw Loedmilla naar Nederland. Zij logeer-
den bij mij en dat was een waar genoegen. 
De drie Utrechtse dichters bespraken de 
teksten met Alexander en veranderden hier 
en daar nog een detail. Een klein maar fijn 

publiek luisterde ademloos in de kleine 
theaterzaal van de Toneelacademie aan 
het Janskerkhof naar Alexanders’ heldere 
inleiding en naar de prachtige, door Loed-
milla voorgedragen Oekraïense gedichten, 
die wij daarna in onze eigen vertalingen 
voorlazen.
Mooie herinneringen, nu ik dat zo 
opschrijf. Een goed en waardig intellectu-
eel uit Kiev is met pensioen gegaan, maar 
hij blijft een Nederlandse vriend!

Rits de Koningh

[2]
Voor de voorgangers van de huidige OeKU 
was het bij de eerste contacten met Kiev 
een verrassing dat aan de Sjevtsjenko-Uni-
versiteit een opleiding Nederlands bestond. 
De docent was Alexander Dvoechzjilov, die 
ook thuis was in het Duits, Zuid-Afrikaans, 
Jiddisch en zelfs een Friese grammatica 
had geschreven. Hij was erelid van de Frys-
ke Academie. Hij ging Russische les geven 
aan de Nederlanders die zich in Kiev ves-
tigden, van bedrijven en de ambassade. En 
omgekeerd hielpen zij hem een bibliotheek 
van Nederlandse literatuur op te bouwen 
voor zijn studenten. De contacten met hem 
groeiden in de loop der jaren uit tot een 
warme band. Alexander is een beminnelijke 
persoon op wie je altijd een beroep kunt 
doen. Hij was de gast van OeKU in 1994 
en hield toen o.a. een lezing voor onze 
kring over de Oekraïense nationale dichter 
Sjevtsjenko. En bij het Oekraïne-festival 
in ’97 volgde een lezing over Gogol en de 
Oekraïens-Russische literatuur. Er kwam 
een vertaalproject van Oekraïense gedich-
ten, waarover hiernaast meer. In de loop 
der jaren studeerden veel van zijn stu-
denten Nederlands in Utrecht. OeKU heeft 
vaak met hen samengewerkt. Wij wensen 
Alexander en zijn vrouw Loedmilla nog vele 
voorspoedige pensioenjaren.

Bert Kuitenbrouwer

Een blozende, vriendelijke taalgigant

Professor Dvoechzjilov 

temidden van zijn 

studenten tijdens de 

afscheidsreceptie. 
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Het hedendaagse Oekraïne begint op politiek en economisch vlak 
zijn blik meer te richten op de Europese Unie. Het land ondergaat 
daardoor veranderingen die weliswaar nog delicaat en broos zijn 
maar die toch van een dynamiek getuigen die onomkeerbaar lijkt. 
Buiten de onmiskenbare economische mogelijkheden die Oekraïne 
te bieden heeft worden er banden met het westen gecreëerd die 
verder reiken dan het louter pragmatische. Zowel in de (klassieke) 
muziek als in de rijkdom van de Oekraïense cultuur bruist er alom 
creativiteit.

Het klein- en middenbedrijf
Kiev is niet representatief voor Oekraïne. Met de modernisering 
van het centrum van de stad is heel wat charme verloren gegaan. 
In het centrum zijn inmiddels bijna alle kiosken afgebroken en 
zijn de (oude) vrouwtjes die op verschillende plekken hun plaatsje 
hadden gevonden met hun groenten, vis, vlees en fruit verdreven. 
Daarnaast zijn de gevestigde traditionele winkels volledig gemo-
derniseerd (met vreemd kapitaal) of door machtige (westerse) 
winkelketens opgekocht. In het centrum heerst dan ook praal en 
luxe.
Vanzelfsprekend kan de plaatselijke middenstander zonder finan-
ciën niet tegen deze economische expansiedrift op. In vergelijking 
met zes jaar geleden zijn er in de hoofdstraat Chresjtsjatik en de 
Passage nog maar 5% van de oorspronkelijke winkels over. In de 
rest van het centrum ligt dit percentage iets hoger, maar daalt 
voortdurend.

Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat er exorbitante woon-
lasten moeten worden opgebracht en dat de prijzen van de 
(meestal westerse) goederen die in de winkels aangeboden  
worden vergelijkbaar zijn met Parijs of Amsterdam.
Dit, in combinatie met de vele luxe auto’s, geeft Kiev voor de 
buitenstaander een opgeklopt beeld waarmee ook de doorsnee 
Oekraïener worstelt. Voor hem is het centrum geen uitgaansge-
bied meer waar hij in zijn vrije tijd rustig een biertje kan drinken 
tegen betaalbare prijzen of in het weekend kan genieten van de 
aangeboden attracties op de Chresjtsjatik. Dat is namelijk onbe-
taalbaar geworden.
Dit alles is in veel mindere mate te bespeuren in de overige grote 
steden van Oekraïne. De zichtbare uiting van rijk en arm is in 
deze steden niet zo manifest.

Als gevolg van deze ontwikkeling in Kiev zijn heel wat klei-
nere middenstanders vertrokken naar de buitenwijken en aldaar 
opnieuw gestart met het opzetten van een verkooppunt.
De concurrentie is daar echter groot en wordt alsmaar groter, 
mede doordat de vele markten die Kiev kent langzaamaan gecen-
traliseerd worden in de buitenwijken. Als gevolg van dalende 
opbrengst en verliesgevende onderneming, wordt de aanvankelijk 
vrije ondernemer afhankelijk van enkele ‘goedwillende’ financiers. 
Duidelijk mag zijn dat hier en daar heel wat (beschermings)geld 
onder de tafel van eigenaar wisselt.
Opvallend is dat nu ook in de buitenwijken de grote supermarkten 
hun weg hebben gevonden, met een breed scala aan goederen, 
variërend van elektronica tot kleding en vleeswaren. En wat voor 
de consument belangrijk is: deze winkels zijn veelal 24 uur per 
dag en zeven dagen per week open.
Voor de gemiddelde kioskhouder in de nabijheid van een derge-
lijke winkel is nauwelijks meer droog brood te verdienen, met als 
uiteindelijke consequentie dat hij moet sluiten. Een gemis in het 
toch al veelal grauwe straatbeeld. Temeer daar deze kioskhouder 
vaak ook nog een sociale functie had en op de hoogte was van de 
problemen in de buurt.

De consument
Ofschoon de doorsnee consument het centrum van Kiev mijdt,  
is hij niet geheel gelukkig met deze economische ontwikkeling.  
Weliswaar is het gemiddelde inkomen in Kiev de laatste jaren 
gestegen (thans ongeveer C = 275 per maand, tegenover C = 185 per 
maand op het platteland) en zijn de prijzen op de centrale mark-
ten vanwege de concurrentie vrij stabiel, maar de gezelligheid is 
verdwenen. Men wordt dagelijks geconfronteerd met een steeds 
harder wordende maatschappij en egoïstische instelling van de 
bevolking. Dat de Oranje Revolutie niet direct heeft gebracht 
waarop men gehoopt had, valt nog te begrijpen. Echter, de als-
maar groter wordende en zichtbare kloof tussen arm en rijk doet 
veel mensen pijn. Men hoopt (en verwacht ook wel) dat, indien 
een sterkere middenklasse gaat ontstaan, de pijn wat verzacht 
wordt. Al is het niet direct voor zichzelf, dan toch voor hun kin-
deren. Een terugkeer naar vroeger is zelfs voor deze groep mensen 
niet meer bespreekbaar, daarvoor is het verworvene te kostbaar.

Mr H.J.F. Donners

Oekraïne
 Delicaat en broos met een onomkeerbare dynamiek

Wat is de stand van zaken voor het klein- en middenbedrijf in Oekraïne eind 2007, en hoe ervaart de  
plaatselijke bevolking de huidige ontwikkeling? Ik zal trachten aan de hand van enkele interviews die  
ik heb gehad met Oekraïense middenstanders en deskundigen een beeld te schetsen hoe zij de huidige  
situatie beoordelen. Ik zal me daarbij onthouden van statistieken en politieke beschouwingen.

(Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘Oekraïne anno 2006’, gepubliceerd in de OeKU Nieuwsbrief van eind 2006.)
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In de Nieuwsbrief van 2006 heeft u kunnen 
lezen dat de werkgroep Cultuur door gebrek aan 
mensen en financiën helaas een wat slapend 
bestaan heeft geleid. We hadden gehoopt op  
een nieuwe start in 2007, maar door omstandig- 
heden heeft de nieuwe voorzitter van de werk-
groep, Laurens Nieuwkamp, zich dit jaar nog 
niet daarvoor kunnen inzetten. We hopen op 
nieuwe ideeën en activiteiten in 2008.

De belangrijkste activiteit van de werkgroep in recente 
jaren was de organisatie van periodieke concert-
tournees van het solistenensemble Blahovist uit Kiev. 
Zoals u inmiddels weet, is ook dit om financiële rede-
nen niet meer haalbaar voor OeKU. Maar natuurlijk 
willen wij de intensieve vriendschapsbanden met dit 
fantastische koor niet verbreken en, waar mogelijk, 
helpen om optredens voor hen in Nederland of andere 
Westeuropese landen mogelijk te maken.
Een prima gelegenheid daartoe diende zich aan in de 
eerste week van oktober jl. Het koor had zich namelijk 
ingeschreven voor deelname aan de Internationale 
Koorwedstrijd van Vlaanderen die om de twee jaar in 
Maasmechelen wordt gehouden. Dit jaar vond deze 
plaats op 29 en 30 september 2007. In overleg met 
Blahovist heb ik toen de taak op mij genomen om 
aansluitend aan dit festival een korte tournee door 
Nederland te organiseren, onder verantwoordelijkheid 
van mijn eigen bedrijf SiberTours, waarmee ik mij 
voornamelijk toeleg op culturele (muzikale) groeps-
reizen naar Rusland en Oekraïne. Uiteraard was het 

ondoenlijk om dit alleen te realiseren.  
Ik was dan ook verheugd dat ik kon reke-
nen op steun van de Tilburgse componist/
dirigent Paul van Gulick (die sinds enkele 
jaren door bemiddeling van SiberTours 
intensief met Blahovist samenwerkt) en 
Theo Hoogenboom uit Amersfoort (hij was 
een van de dirigenten van een projectkoor 
dat in juni 2007 een reis naar St. Peters-
burg heeft gemaakt). Als vanouds boden 
vrijwilligers van OeKU en de Parochie Sint 

Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad zich spontaan aan om de koorleden onder te 
brengen in gastgezinnen en maaltijden voor hen te 
verzorgen in de pastorie aan de Kanaalstraat. Via deze 
weg wil ik allen daarvoor nogmaals hartelijk danken!

Het koor gaf concerten in de Bethelkerk in Vlaardin-
gen, de Michaëlkerk in Schalkwijk (samen met het Gre-
goriuskoor o.l.v. Theo Hoogenboom), de Immanuëlkerk 
in De Bilt (samen met Chr. Zangvereniging Weerklank 
o.l.v. Theo Hoogenboom), de Theresiakerk in Maarn, de
St. Vituskerk in Blaricum (waar Jan Bloemkolk en Ton 
Temme een intermezzo op piano en hobo verzorgden), 
en de St. Antoniuskathedraal in Breda. Verder werd 
op zondagmorgen 7 oktober een Eucharistieviering 
met slavisch-orthodoxe gezangen opgeluisterd in de 
Antoniuskerk aan de Kanaalstraat in Utrecht. Dege-
nen onder u die niet te ver van deze concertlocaties 
wonen, hebben hierover voorafgaande aan de tournee 
een mailing ontvangen.
De concerten werden ondanks de (te) korte voorbe-
reidingstijd goed bezocht. Met name in Blaricum en 
Breda werd gezongen voor een volle kerk. De toegang 
was overal gratis, maar na afloop werd een collecte 
gehouden waarvan de opbrengst voor Blahovist was. 
Het enthousiaste publiek was daarvoor door het koor, 
onder leiding van dirigent Serhyj Adamenko, ruim-
schoots getrakteerd op een vernieuwd repertoire, dat 
niet alleen bestond uit traditionele Oekraïense liturgi-
sche gezangen, maar ook moderne werken van eigen-
tijdse Oekraïense componisten en zowel geestelijk als 
wereldlijk repertoire uit diverse andere landen.

In samenwerking met Paul van Gulick worden momen-
teel voorbereidingen getroffen voor een mogelijke 
tournee van Blahovist in Italië (Rome en omgeving)  
in 2008. Als het haalbaar is om het koor dan (of in 
een later stadium) ook naar Nederland te halen, zullen 
we u daarvan via de websites van OeKU en SiberTours 
op de hoogte houden.

Henk Sprenkels

Succesvolle tournee in oktober jl.
Blahovist

Applaus voor Blahovist en  

Chr. Zangvereniging Weerklank  

na het gezamenlijk zingen van 

‘Alle Menschen werden Brüder’.

Solistenensemble Blahovist  

tijdens het optreden in de  

St. Vituskerk in Blaricum.



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


