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Oekraïne – vervolg 
Het nieuwe jaar was nog maar een half uur oud toen Kiev wederom werd opgeschrikt door Russische raketaanvallen. Op het moment van 
schrijven claimt Oekraïne 400 Russische militairen te hebben gedood bij een raketaanval in de bezette Donetsk-regio (zuidoost-Oekraïne). 
De vrede, waarnaar ook de Oekraïners in Nederland zo verlangen, lijkt helaas nog lang niet in zicht. In deze vierde aflevering van de, verre van 
volledige, geschiedenis van Oekraïne en de relatie met Rusland betreden we het begin van de twintigste eeuw. Ook toen was Oekraïne strijdtoneel: 
eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarna tijdens de revolutiejaren. 
 
Zeven jaar strijd 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) is het Oekraïense volk verdeeld over twee kampen: de Oekraïners in het Habsburgse Rijk (Oostenrijk-
Hongarije) behoren tot het kamp van de Centralen; die in Rusland horen bij de Entente.* Het gevolg is dat 3.5 miljoen Oekraïense soldaten in 
Russische dienst het moeten opnemen tegen een kwart miljoen volksgenoten in het Oostenrijks-Hongaarse leger.  
     Het zwaarst wordt er gevochten in Galicië, deel van het Habsburgse Rijk, met daarin de stad Lviv. De Russen weten de streek, die ze als Russische 
grond beschouwen, na bloedige gevechten in 1914 te bezetten. De terugtrekkende Hongaarse soldaten treden wreed op tegen de Oekraïners in wie zij 
bondgenoten zien van de Russen: duizenden worden gevangengezet of geëxecuteerd. Maar ook onder de Russische bezetting hebben de Oekraïners 
het moeilijk, want Galicië wordt onmiddellijk gerussificeerd en alle uitingen van Oekraïens bewustzijn worden verboden. De Russische minister van 
buitenlandse zaken Sergej Sazonov (1860-1927) zegt het als volgt: ‘Dit is precies het juiste moment om onszelf voor eens en altijd van de Oekraïense 
beweging te ontdoen.’** In de volgende oorlogsjaren worden de Galicische Oekraïners dan weer geslachtofferd door de Russen, dan weer door de 
Oostenrijkers, al naar gelang wie op dat moment de baas is in het gebied.  
     Maar in het voorjaar van 1917 lijken de kansen te keren. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog zijn de grootmachten Rusland en Oostenrijk-
Hongarije namelijk dusdanig verzwakt dat het mogelijkheden biedt voor het uitroepen van een Oekraïense staat door zowel Russische als Habsburgse 
Oekraïners.  

Russisch Oekraïne 
De Russische Februarirevolutie van 1917 wordt in Kiev aangegrepen om een parlement te vormen,  
de Rada, dat autonomie eist voor Oekraïne binnen een federatieve Russische republiek. Voordat dit  
plan vorm kan krijgen is de politieke situatie in Rusland echter alweer gewijzigd. In oktober grijpt  
Lenin namelijk de macht in Rusland. Zijn politieke visie gaat de Rada te ver en men besluit de  
onafhankelijke Oekraïense Volksrepubliek uit te roepen.  
     De Russen laten dit niet over hun kant gaan: Oekraïne is economisch té belangrijk met zijn graan,  
staal en steenkool. Ze trekken zonder veel tegenstand met hulp van Oekraïense sympathisanten op  
naar Kiev en nemen de macht over. De Rada roept dan de hulp in van Duitsland, dat met ongeveer 
400.000 man de Russen terugdringt en Oekraïne bezet. Ook de Duitsers leggen, tot eind 1918, met  
harde hand hun wil op en maken dankbaar gebruik van Oekraïense grondstoffen en graan. Op 11  
november 1918 capituleert Duitsland en komt er een einde aan de Eerste Wereldoorlog.  

Inmiddels is de revolutie in Rusland omgeslagen in een burgeroorlog tussen voor- en tegenstand-
ers van het communisme. De strijdt breidt zich al snel uit naar Oekraïne, waar ook diverse andere 
groeperingen zich laten gelden, ongehinderd als ze zich voelen nu de aandacht in Rusland is 
afgeleid door de burgeroorlog. Zo ontstaat er een chaotische en complexe situatie waarin boeren 
strijden voor landbouwhervormingen; Russische arbeiders in de Donbass voor invoering van de  

sovjets en nationalisten voor onafhankelijkheid, een doel dat zeer ingewikkeld wordt door een haperende samenwerking met de nationalisten in de 
Habsburgse Oekraïne. Tot slot probeert Polen om delen van Oekraïne te annexeren. Van rust en stabiliteit is voorlopig geen sprake. -wordt vervolgd-  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Centralen: Duitsland en Oostenrijk-Hongarije (e.a.); Entente: Engeland, Frankrijk en Rusland (e.a.);  **aangehaald in Jansen, M. Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne 
(Amsterdam, 2014), blz. 89.  

 
 

AGENDA 
 

Het Rampjaar onder de Loep 
Een tiendelige cursus over het Rampjaar 1672, wat daaraan voorafging 
en wat er volgde. Met bijzondere aandacht voor lokale gebeurtenissen.  
8 februari t/m 12 april. Gorredijk: 14.00-16.00 uur; Drachten: 19.30-
21.30 uur. €149,00 (inclusief reader en koffie/thee). 
 
Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeï en Herculaneum.  
Driedelige minicursus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Drents 
Museum. De cursus wordt afgesloten met een rondleiding langs de 
tentoonstelling. 14, 21 en 28 februari + museumbezoek in maart.  
RAShuys, Roderesch. 19.30-21.30 uur. €60,00 
(inclusief rondleiding, reader en koffie/thee, excl. entree museum). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het hele jaar te boeken: 
A. Tour de Veen – kom van alles te weten over het veenlandschap 
rondom Heerenveen en de mensen die hier woonden. Dit is een rondrit 
per auto. Het basispakket van 2.5 uur kost €75,- (max. 3 personen). 
 
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 €50,- (max. 10 personen). 
 
 
 
 

KWARTAALKIEKJE – ZWAARD VAN GRUTTE PIER 
 

Ansichtkaart uit de Oekraïense Volksrepubliek met 
een fragment uit het volkslied en een groep mannen 
(kozakken) met geelblauwe vlag, die zich verdedigt 
tegen de Russische tweekoppige adelaar, 1917 - 
historiek.net 
 

 

Hij is echt! In de uitzending van ‘Historisch Bewijs’ 
van 30 september jl. staat het zwaard van Grutte Pier 
centraal. In het programma wordt vastgesteld dat de z.g. 
tweehander (want een strijder moet het zwaard met twee 
handen vasthouden) daadwerkelijk uit de tijd van Grutte 
Pier stamt én dat ermee is gevochten. Of het zwaard echt 
van deze Pier Gerlofs Donia (1480-1520) was, is echter 
niet zeker.  
     Pier is een vrijheidsstrijder uit Kimswerd, die probeert 
om Friesland uit handen van Karel V van Habsburg te 
houden. Vanuit Holland wordt voortdurend geprobeerd 
om Friesland in te lijven, maar Grutte Pier maakt het de 
Hollandse schepen op de Zuiderzee moeilijk om dit doel 
te bereiken. Tevergeefs, want in 1524 wordt Friesland 
alsnog ingelijfd bij het Habsburgse Rijk.  
     Het 2.13 m. lange en 6 kg. wegende zwaard maakt 
deel uit van de tentoonstelling ‘Vrijheid, vetes, vagevuur’ 
in het Fries Museum: nog te zien tot 7 mei a.s. 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
* https://www.npostart.nl/historisch-bewijs/30-09-
2022/AT_2161276          

Voorspoedig 2023!!! 
met interessante verhalen uit het verleden, die een blik werpen op het heden. 

                                        Bommen Berend in Opsterlân 
        Op 2 december jl. mocht ik in Ureterp een lezing  
        geven over de gebeurtenissen in Opsterlân in de  
        jaren 1672-1674, de periode van het Rampjaar.  
        De lezing vond plaats in het kader van de  
        Moanne fan it Erfskip, georganiseerd door SA!  
        (de weekkrant voor Opsterlân e.o.). 

 
De lezing is te bekijken via de onderstaande link: 

https://online.pentapark.nl/erfskip2022/bommenberend/ 
 

Foto:     Sa! Media B.V. 

Foto: friesmuseum.nl 


