
Sinds 24 februari jl. zijn de ontwikkelingen in Oekraïne niet meer weg te denken uit het nieuws. Het menselijk drama 
dat zich daar afspeelt is onuitsprekelijk en komt letterlijk dichtbij door de aanwezigheid van ontheemden in ons land. 
Hiermee is het geen ver-van-mijn-bed-show meer en de grote vraag is hoe deze oorlog zich zal ontwikkelen en in 
hoeverre Nederland hier, in EU- en NAVO-verband, zelf bij betrokken zal raken.  
      Nu komen gebeurtenissen niet zomaar uit de lucht vallen. Dit deel van Oost-
      Europa kent een lange geschiedenis van onrust en verschuivende grenzen.  
      Het begint al vroeg in de geschiedenis en de eerste Russische betrokkenheid  
      daarbij stamt uit de zeventiende eeuw. Het grootste deel van de huidige  
      Oekraïne hoort dan bij het Pools-Litouwse Gemenebest. Het land kent een  
      periode van grote economische bloei door de export van graan. De  
      verdiensten komen echter in de zakken terecht van de adellijke   
      landeigenaren, die, om een optimale winst te genereren, ten volle gebruik 
      maken van lijfeigenschap. De kloof tussen arm en rijk, recht-hebbers en 
      rechtelozen, wordt hierdoor almaar groter. De Unie van Brest (1596), waarin  
      wordt afgesproken dat de rooms-katholieke kerk de enige ware kerk is in het  
      Gemenebest, doet hier ook geen goed aan. Edellieden zijn/worden namelijk
      katholiek en vervolgen de voornamelijk orthodoxe arme bevolking. Een deel 
van hen ontvlucht de economische en religieuze onderdrukking naar de grensgebieden, waar de kozakken heersen. Dezen 
werpen zich op als beschermers van het orthodoxe geloof en samen met de arme massa’s binden zij in 1648 de strijd aan met 
het Pools-Litouwse gezag. Een wrede burgeroorlog is het gevolg.       
      In 1654 lijkt het Pools-Litouwse leger de opstand te kunnen neerslaan. De opstandelingen, onder leiding van de 
Oekraïense kozakkenleider Bohdan Chmelnytsky, roepen echter de hulp in van de Russische tsaar. De oorlog die volgt eindigt 
in 1667 met het Verdrag van Androesova. Alle gebied ten oosten van de Dnjepr hoort vanaf dat moment bij Rusland, hetgeen 
in 1686 bevestigd wordt in de Eeuwige Vrede. Het westelijk deel blijft voorlopig Pools...  (Wordt vervolgd) 
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Agenda 
 
Het hele jaar te boeken:  
A. Tour de Veen 
Boek nu je autotour en kom van alles te weten over het 
veenlandschap rondom Heerenveen en het leven van de 
mensen die hieraan verbonden waren.  
Het basispakket van 2 à 2.5 uur kost €75,- (max. 3 
personen) en is inclusief koffie/thee. 
 
B. Emancipatie in veertien verhalen 
In de Heerenveense wijk Skoatterwâld zijn straten 
vernoemd naar personen die zich in het verleden hebben 
ingezet voor de emancipatie van de arbeider en/of de 
vrouw. Tijdens een wandeling door de wijk vertel ik je 
graag hun verhaal. 
Het basispakket van 2 uur kost €35,- (max. 10 
personen) en kan worden uitgebreid met een bezoek 
aan het Domela Nieuwenhuis-museum. Kosten: €50,- 
excl. museumentree. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
20 september – start van de minicursus “In de ban van 
de Ararat”. We verdiepen ons drie avonden lang in de 
geschiedenis van Armenië en sluiten de cursus af met 
een bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling in het 
Drents Museum. Drie dinsdagen: 19.30-21.30 uur in 
RAShuys, Roderesch. Kosten: €40,- p.p. (mét 
Museumkaart); €55,- p.p. (zonder Museumkaart). 

Kwartaalkiekje – De Grand Tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
welke vorm dan ook, voor eenieder geldt dat vakantie 
een welkome onderbreking is van de dagelijkse 
beslommeringen.  
Vanaf de zestiende eeuw gingen Europeanen om een 
andere reden op vakantie. De groep vakantiegangers was 
wel veel beperkter dan tegenwoordig. Vooral Britse jonge 
edellieden werden ter afronding van hun opvoeding op 
Grand Tour gestuurd. In de achttiende eeuw voegden ook 
vrouwen en kunstenaars zich bij dit gezelschap. Een Grand 
Tour duurde soms wel twee jaar en voerde langs de 
culturele hoogtepunten in o.a. Frankrijk en Italië. Onderweg 
bestudeerden de “touristen” talen, cultuur en geschiedenis. 
Ook bouwden ze hun sociale netwerk uit door de 
ontmoeting met andere reizigers en lokale grootheden op 
politiek of cultureel gebied. Daarnaast was ook gewoon 
plezier maken een belangrijk onderdeel van de Grand Tour. 
Zo waren Venetië en Napels erg populair vanwege de 
grootschalige aanwezigheid van dames van plezier. 

We mogen weer: 
vakantie vieren, veelal 
onder minder strenge 
voorwaarden dan de 
laatste twee jaren.  
      Vakanties komen in 
alle soorten en maten: 
dichtbij of ver weg; 
luieren aan het strand, 
actief op avontuur of 
cultuur snuiven; 
georganiseerd of op 
eigen houtje. Maar in  
 

Carl Spitzweg (1808-1885),  
Engelse toeristen in de Campagna,  
ca. 1845 (fragment) – wikipedia, 
publiek domein 

Oekraïne onder Pools-Litouws bestuur, 1619. 
De grijze grenzen zijn die uit 1992 –  
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