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Oekraïne – vervolg 
Op het moment van schrijven is de situatie omtrent de Russische inval in Oekraïne snel aan het verslechteren. 
Na het terugdringen van de Russische troepen in het oosten van Oekraïne heeft president Poetin de druk 
opgevoerd door een referendum te houden in de nog bezette gebieden over wel of niet aansluiten bij Rusland en 
is hij overgegaan tot een uitgebreide mobilisatie. Dit laatste leidt tot protesten in Rusland, die echter 
systematisch de kop ingedrukt worden. In hoeverre dit een kentering teweeg zal brengen onder grote delen van 
de Russische bevolking wat hun steun aan de inval en aan president Poetin betreft zal de komende tijd duidelijk 
worden. Ditzelfde geldt voor de vraag wat dit zal betekenen voor de president: zal hij zijn positie weten te 
versterken door de pressie op te voeren óf is dit het begin van het einde van het tijdperk Poetin? 
Het vervolgverhaal over de (ver van volledige) geschiedenis van Oekraïne, waarvan in deze nieuwsbrief het derde deel 
verschijnt, toont aan dat het land een bewogen verleden heeft, waarin Russische belangen voortdurend een rol spelen. 
Zo valt in de vorige nieuwsbrief te lezen dat de Russen in de tweede helft van de achttiende eeuw toegang krijgen tot de 
Zwarte Zee (en dus via de Bosporus tot de Middellandse Zee) door o.a. de Krim te veroveren. Behalve dat het gunstig is 
voor de handel, is dit ook van strategisch belang. De actieradius van de Russische marine is hierdoor immers enorm 
vergroot. Het behoud van het gebied is zodoende van enorm geopolitiek belang voor Rusland.  
      In de volgende jaren beginnen de Russen het gebied, Nieuw-Rusland 

genaamd, in te richten naar hun wensen: nieuwe steden worden 
gesticht, zoals Jekaterinoslav (nu Dnipropetrovsk), Sebastopol en 
Odessa* en de steppen worden gecultiveerd tot landbouwgrond.  
Tegenwoordig is er nog een klein deel van de eens zo uitgestrekte  
steppe over in de natuurreservaten Askania-Nova en Oekraïense  
Steppe.  
     De nieuwverworven landbouwgrond wordt vooral ingezet voor de  
verbouw van graan en aan het einde van de achttiende eeuw  
ontwikkelt dit deel van Oekraïne zich tot de spreekwoordelijke  
graanschuur van Europa. In Odessa en Sebastopol wordt het graan,  
naast wol, schapen- en rundvlees, textiel en suiker, verscheept voor de  
wereldmarkt. In de negentiende eeuw komt 75% van de Russische  

export uit Oekraïne; aan het begin van de twintigste eeuw is dit zelfs 98%. 
       

AGENDA 
Zoals altijd kun je bij mij de rondleidingen Emancipatie in 
veertien verhalen in de Heerenveense wijk Skoatterwâld  
(wandelen) boeken én Tour de Veen door de gemeente 
Heerenveen (per auto). Meer informatie vind je op de website. 
 
NIEUW! Het Rampjaar onder de loep.  
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden van vier kanten werd aangevallen: de 
regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos! 
In den lande wordt op brede schaal aandacht besteed aan dit 
Rampjaar. De focus ligt dan meestal op de gebeurtenissen in 
1672 zélf, in de eigen regio. Zo wordt er in Fryslân bijvoorbeeld 
uitgebreid stilgestaan bij de Friese waterlinie met lezingen, 
(fiets)tochten en een tentoonstelling.* 
     Geschiedenisburo gaat echter verder en breder. Tijdens een 
tiendelige cursus staan we natuurlijk stil bij de gebeurtenissen in 
1672, maar kijken we ook naar de oorzaken en de nasleep 
daarvan: wat was er op politiek en economisch gebied 
(nationaal en internationaal) eigenlijk aan de hand? Welke 
personen speelden een cruciale rol? Had het Rampjaar 
voorkomen kunnen worden? Welke veranderingen bracht het 
Rampjaar teweeg of bleef alles hetzelfde? En uiteraard trekken 
we, waar mogelijk, lijntjes naar het heden. 
      De cursus wordt gegeven in Roderesch (dinsdagavond) en 
Heerenveen (woensdagavond). Een andere locatie is mogelijk 
bij minimaal 8 deelnemers. Kosten €110,- p.p. Opgave kan 
telefonisch of via de mail. 
*zie friesewaterlinie.nl 
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theaters besteden deze maand aandacht aan zo’n ramp.* 
In 1997, 25 jaar geleden, werden er voor het eerste op brede 
schaal afspraken gemaakt om in ieder geval één ramp af te 
wenden: de opwarming van de aarde. 181 Landen onder-
tekenden en bekrachtigden het Verdrag van Kyoto om de 
uitstoot van o.a. CO2 en methaan gemiddeld 5.2% terug te 
dringen ten opzichte van 1990.  
      Dit doel werd in 2012 grotendeels behaald en men besloot 
iom het Kyoto-verdrag te verlengen tot 2020. De uitstoot van 
schadelijke stoffen zou dan gereduceerd moeten zijn tot 9% 
minder dan in 1990. Ditmaal committeerden slechts 178 landen 
zich aan de afspraken. Hopelijk zet die trend niet door en blijft 
de wil om de klimaatproblemen het hoofd te bieden groeien bij 
overheden, boeren en burgers. 
*zie maandvandegeschiedenis.nl voor het volledige programma en bekijk 
  regionale media voor activiteiten  in de buurt. 
   

 

Het thema van 2022 is 
Wat een ramp! en 
actueler kan het bijna 
niet: de oorlog in 
Oekraïne, de energie-
crisis en de falende 
vluchtelingenopvang zijn 
slechts het topje van de 
ijsberg...  
     Ook in het verleden 
zijn er de nodige rampen 
geweest en diverse  
musea, bibliotheken en 

*De in de achttiende door Rusland gestichte steden  
Sebastopol, Odessa en Jekaterinoslav (Dnipropetrovsk)zij 
omcirkeld - Wikipedia publiek domein.  

De klimaatconferentie van Kyoto in 
1996 - pref.kyoto.jp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

- Wikimedia.Commons.org, publiek domein 

 
Het dunbevolkte gebied wordt bevolkt door kolonisten die worden aangetrokken door de belofte van gratis grond en 
jarenlange belastingontheffing. Russen, Oekraïners, maar ook Grieken, Armeniërs, Italianen, Albaniërs, Roemenen, 
Moldaviërs, Duitsers, Bulgaren, Polen, Corsicanen, joden, en zelfs Britse gevangenen bevolken het gebied in snel 
tempo tot tweeëneenhalf miljoen inwoners in het midden van de negentiende eeuw. 
     Nu de Russen hun invloed in het westen en zuidwesten hebben uitgebreid wordt het tijd deze te bestendigen. Dit 
doen ze d.m.v. russificatie: één taal - één geloof - één cultuur. Het onderwijs wordt zo ingericht dat de assimilatie snel 
verloopt en ook het invoeren van de dienstplicht draagt hieraan bij. In de ogen van de Russische autoriteiten zijn de 
Oekraïners of, zoals zij ze noemen, Klein-Russen, onder invloed van de historische omstandigheden afgedwaalde 
schapen, die met behulp van enkele overheidsmaatregelen weer bij de Russische kudde kunnen worden gevoegd. 
Oekraïens wordt gezien als een Russisch dialect.  
      Van Oekraïens bewustzijn is er nauwelijks sprake of alleen in die zin dat de Oekraïners binnen het grote geheel 
van de Russische natie thuishoren. Dit idee leeft vooral onder de adel ten oosten van de Djnepr. Een mooi voorbeeld 
hiervan is vorst Viktor Kotsjoebej (1768-1834). Viktor bekleedt een aantal belangrijke politieke functies waaronder 
minister van buitenlandse zaken en kanselier van tsaar Alexander I. Als hem omstreeks 1830 door de Oekraïnse 
gouverneur-generaal wordt gevraagd om bijzondere aandacht te besteden aan Oekraïne, antwoordt hij:  
 
“Ook al ben ik als Oekraïner geboren, meer dan wie ook ben ik Russisch. Zaken uw provincie aangaande bezie ik 
vanuit het oogpunt van de gemeenschappelijke belangen van ons land. Met microscopische gezichtspunten heb ik 
niets van doen.”* 
 
Pools-Oekraïne 
           Ten westen van de Djnepr weten de Polen tot ongeveer 1763 hun macht 
te            behouden en een eigen, westers georiënteerde koers te varen. In dat jaar  

      sterft de Poolse koning August III en de Russische tsarina Catharina de  
      Grote neemt de gelegenheid te baat om haar gunsteling Stanislaus  
      August Poniatowski op de Poolse troon te zetten. Daarna zal de  
      Russische invloed alleen maar toenemen, want in 1772 houdt Polen in  
      drie fasen op te bestaan. De grootmachten Pruisen, Habsburgse Rijk en  
      Rusland verdelen het land onderling namelijk in wat is komen te heten ‘de  
      Poolse delingen’ van 1772, 1793 en 1794.** 
          Voor Oekraïne betekent dit dat het vrijwel volledig in Russische handen  
      valt. Slechts een klein deel, het zuidwesten met onder andere de stad  
      Lviv, wordt door het Habsburgse Rijk geannexeerd.  
 
      In de voormalig Poolse gebieden blijft de Poolse cultuur wel overheersen,  
      zowel door toedoen van de zelfbewuste Poolse adel zelf, als door de  
      Russische regering, die vooraanstaande Polen op bestuursposten zet en  
      het Poolse rechtssysteem in stand houdt. 
            Dit systeem werkt goed tot in 1830 de bom barst: jonge Poolse  
      officieren komen in Warschau in opstand tegen de Russische macht. Ze  
      eisen het herstel van de Poolse staat. Duizenden edelen in het gebied ten  
      westen van de Djnepr nemen de strijd over, maar het verzet wordt  
      uiteindelijk in 1831 door de Russen gebroken. Veel opstandige Polen  
      worden gedeporteerd naar Siberië en de russificatie wordt nu ook in de  
      voormalig Pools-Oekraïense gebieden ingezet.  
 
      Oekraïens bewustzijn 
      Soms heeft een bepaald besluit een onbedoeld gevolg. De russificatie is  
      hier een voorbeeld van: het onderwijs produceert een nieuwe sociale 
      groep, de Oekraïense intelligentsia. Zij ontwikkelen in het begin van de 
      negentiende eeuw een etnisch bewustzijn, de gedachte dat zij deel  

uitmaken van een Oekraïense gemeenschap met een eigen taal en cultuur. Sommigen beginnen historisch materiaal 
te verzamelen en beschrijven de eigen, Oekraïense, geschiedenis, anderen stellen een grammatica op voor de 
Oekraïense taal en geven een woordenboekje uit. Voor het eerst ontstaat er dus een nationaal besef en liever spreekt 
men nu van Oekraïners in plaats van Klein-Russen. 
     In de eerste decennia zien de Russen geen gevaar in het ontwakend nationalisme. Dit verandert echter in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, als het Oekraïens een meer anti-Russisch karakter krijgt. De Russische 
minister van binnenlandse zaken Pjotr Valoejev (1814-1890) instrueert zijn censoren in 1863 met de woorden:  
 
“Een eigen Klein-Russische taal heeft nooit bestaan, bestaat niet en zal nooit bestaan. Het door het eenvoudige volk 
gesproken dialect is Russisch, maar gecorrumpeerd door Poolse invloeden.”* 
 
In 1888 maken de Russen nóg maar eens duidelijk dat Oekraïne onderdeel van Rusland is en zal blijven. Ze plaatsen 
een standbeeld van Chmelnytski (de man die in 1654 in opstand kwam tegen Polen, maar daarmee noodgedwongen 
onder invloed van Rusland kwam) in Kiev met als onderschrift - voor Bogdan Chmelnytski, een verenigd en 
ondeelbaar Rusland, 1654-1888 -.                     wordt vervolgd. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*aangehaald in Jansen, M. Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne (Amsterdam, 2014), blz. 64 en 76  

 

**Boven: Polen voor de delingen; beneden: Polen 
na de delingen met, in het groen, de aanwinsten van 
Rusland. Het omcirkelde Lwów is Lviv in het westen 
van het huidige Oekraïne - Halibutt-eigen werk. CC 
BY-SA 3.0 


