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E D I T O R I A A LI N H O U D S T A F E L

DRUKKE TIJDEN

Het zijn drukke tijden voor wie een beetje voeling wil houden 

met de herinnering aan hetgeen zich hier honderd jaar geleden 

afspeelde. In ons vorig nummer hebben wij in ons editoriaal 

de voornaamste activiteiten voor dit jaar geïnventariseerd. En 

het moet gezegd: onze leden worden weinig rust gelaten. Maar 

we zijn ervan overtuigd dat we moéten de vinger aan de pols 

houden en het verleden herdenken om het niet meer opnieuw 

te moeten beleven. Soms moeten we parallellen trekken tussen 

de gebeurtenissen van een eeuw geleden en vandaag. 

‘Onze tijd is niet uniek,’ stelt bijvoorbeeld Pankaj Mishra, een 

Indiaas schrijver en �losoof, die vandaag in Londen woont, ‘ook 

het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, 

nationalisme en terrorisme. En de drijfveer is angst en woede.’ 

Zijn laatste boek heet dan ook ‘Tijd van Woede’, en het is 

helemaal geen geruststellend boek: er zal volgens de auteur een 

mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid en stabiliteit 

te behouden. 

Deze Pankaj Mishra is de gastspreker op de Novemberlezing 

van dit jaar, die uitzonderlijk in het Vlaams Parlement te 

Brussel doorgaat. Op 10 november gaan wij er met de VIFF 

naartoe, en we combineren de busreis met een bezoek aan 

het hoofdkwartier van het Belgisch leger in Evere en de 

bibliotheek, die unieke boeken en documenten over de Eerste 

Wereldoorlog bevat. Meer nieuws volgt maar noteer de datum 

alvast in de agenda.

Ondertussen is dit nummer opnieuw een lijvig document 

geworden. Twee jonge mannen vertellen hun verhaal, de ene, 

Henryk komt uit Armenië, de andere, Roman, uit Oekraïne. 

Beiden hebben op de één of andere manier in hun nog jonge 

leven al ervaren wat het betekent vluchteling te zijn of in een 

land te leven, dat gebukt gaat onder een oorlog. En toch zijn het 

ook verhalen van hoop… 

Maar er zit nog zoveel meer in dit nummer. Zoals het verhaal 

van twee jonge mannen van 100 jaar geleden, die elkaar 

ontmoeten in het psychiatrisch ziekenhuis van Craiglockhart. 

Hun namen: Wilfred Owen en Siegfried Sassoon. Of enkele 

verhalen over 7 juni, in 1917 en 2017. En ook een aantal 

lezenswaardige bijdragen van leden. Want ons magazine wil 

altijd open staan voor de inbreng van onze lezers. Ook als ons 

nummer opnieuw ‘lijvig’ mag genoemd worden. Veel leesgenot!

Gilbert Ossieur, Voorzitter VIFF
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In VIFF-nummer 60 dook hij reeds op – ‘de stagiair die Russisch 

kent’ – en in dit nummer hanteert hij de gastpen voor de 

Namenlijstbijdrage. Maak kennis met Roman Nekoliak, de 

Oekraïense jongeman die tussen eind januari en eind juli 2017 stage 

loopt in het Kenniscentrum van In Flanders Fields Museum. 

Roman is 24 jaar en werd geboren in het huis van zijn 

overgrootmoeder in Pelaheivka, in het centrum van Oekraïne, 

in de regio Poltava, ‘van de grote Slag bij Poltava in 1709, waar 

het Zweedse leger van Karel XII verslagen werd door tsaar 

Peter De Grote’, voegt hij er spontaan aan toe. Zijn liefde voor 

geschiedenis valt haast niet in te tomen en zoekt voortdurend 

naar aanknopingspunten. Toch koos hij na zijn middelbaar 

onderwijs niet voor geschiedenis maar voor rechten, waarin 

hij in 2014 zijn master behaalde. Een pragmatische keuze, maar 

daarover later meer. 

Zijn vrienden beschrijven hem als creatief, extravert, vriendelijk 

en blijk gevend van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Roman zweert bij een gezonde geest in een gezond lichaam, en 

daarom loopt hij, speelt badminton en bokst. En sedert hij in de 

Westhoek verblijft, �etst hij vaker dan ooit. ‘Ik probeer zoveel 

mogelijk al �etsend te ontdekken, de velden, de heuvels, de 

begraafplaatsen. Als ik hier, door deze Vlaamse velden begin te 

�etsen, wil ik gewoon nooit stoppen.’ Roman houdt van �lm en 

theater, maar meest van al van literatuur, die te allen tijde een 

metgezel is. Van Shakespeare over Maeterlinck tot Murakami, 

en nu hij in België vertoeft, grasduint hij ook gretig door de 

letteren van de Lage Landen. Waaronder Het Verdriet van België 

van Hugo Claus dat sedert maart 2017 op de Oekraïense markt 

verkrijgbaar is. ‘Een cadeautje van mijn mama. Ik bewaar het 

voor deze zomer.’ Wat hij wel al las, in Oekraïense vertaling, zijn 

KONING VAN THULE
TUSSEN IEPER EN OEKRAÏNE

Gesprek met Roman Nekoliak, Oekraïens student in In Flanders Fields Museum

Amélie Nothomb en Herman Koch. 

MILITAIRE ETHIEK

In dit gesprek zullen we het niet zozeer over zijn werk 

voor het Kenniscentrum hebben – dat komt aan bod in de 

Namenlijstrubriek – maar over hem. Roman praat graag, en veel, 

al neemt hij zijn tijd om eerst grondig na te denken vooraleer 

van wal te steken. Soms praat hij rond een onderwerp of vraag 

heen, soms beroept hij zich op citaten om zijn standpunt te 

verduidelijken. De recente ontwikkelingen – sedert 2014 – in 

Oekraïne komen aan bod, en dat ligt gevoelig. Binnen het bestek 

van dit interview is geen ruimte om de complexiteit van die 

geschiedenis uit de doeken te doen. Roman deelt indrukken, 

herinneringen en gevoelens. Contexten zijn gemakkelijk te 

H E T K O E N K O C H F O N D S
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vinden: in boeken gewijd aan het onderwerp, of via internet en 

de uitgebreide online archieven van internationale media.

P.: Eind januari 2017 kwam je aan in de Westhoek. Je 

verblijft bij een gastgezin in Poperinge en zal tot eind 

juli op vrijwillige basis stage lopen bij In Flanders Fields 

Museum. Roman, waarom besliste je naar België te 

komen, en dan nog speci�ek naar Ieper?

‘Dat is een lang verhaal. Tijdens mijn rechtenstudies 

raakte ik meer en meer geïnteresseerd in militaire ethiek, 

oorlogsmisdaden en moraliteit in tijden van oorlog, en 

zodoende kwam ik vanzelf uit bij de geschiedenis, de 

geschiedschrijving en de herdenking van beide wereldoorlogen. 

In Kiev kreeg ik bij de Belgische ambassade de mogelijkheid om 

als vrijwilliger mee te werken aan enkele evenementen rond de 

eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Zo liep er op de 

ambassade een bescheiden tentoonstelling over de Belgische 

eenheid ‘Auto-Canons-Mitrailleuses’ die aan het oostfront actief  ‘Auto-Canons-Mitrailleuses’

was geweest. Hoe waren die Belgen daar terecht gekomen? 

Die vraag vormde de aanleiding om intensief over de Eerste 

Wereldoorlog te beginnen lezen; over wat zich in Oekraïne 

heeft afgespeeld, maar ook over wat er in België gebeurd is.

In diezelfde periode zocht ik naar een plek, buiten Oekraïne, om 

mijn kennis en vaardigheden te verbreden. Door de contacten 

in de Belgische ambassade hoorde ik van verschillende 

uitwisselingsmogelijkheden, zoals AFS en EVS (European Voluntary 

Service), die jonge personen kansen bieden om in het buitenland 

werkervaring op te bouwen. AFS heeft zelfs een honderd 

jaar oude traditie. Het initiatief gaat terug tot de American 

Field Service, gesticht in september 1914, als een ongewapend 

collectief van medisch personeel en chauffeurs, gevormd door 

Amerikanen die toen in Frankrijk leefden, die zich inzetten 

om slachtoffers van het oorlogsgeweld te helpen. Voor mij 

persoonlijk is het een grote eer om deel van die traditie te 

mogen uitmaken.

Mijn keuze voor In Flanders Fields Museum was een 

welbewuste. Toen ik me documenteerde over jullie werking en 

jullie benadering van dit con ict, viel me al gauw het contrast 

op met de manier waarop doorgaans in mijn land geschiedenis 

verhaald wordt: ingebed in een nationaal narratief. Ik wist 

toen meteen: ik wil naar Ieper. Ik zie een stage bij In Flanders 

Fields als een ideale stepping stone om geschiedschrijving 

en herdenking kritisch te leren benaderen, om de geijkte 

denkwijzen en narratieven over de Groote Oorlog en zijn 

gevolgen te kunnen deconstrueren.’

P.: Je begon je reeds jaren voor je komst naar de 

Westhoek te verdiepen in de geschiedenis van de 

Eerste Wereldoorlog. Wat zijn je indrukken tot zover?

‘De Eerste Wereldoorlog vormt ongetwijfeld een cesuur, het 

is een kantelmoment met zeer vergaande implicaties voor het 

verdere verloop van de 20ste eeuw. Ik geloof dat ik door het 

bestuderen van die eerste grote wereldbrand een beter begrip 

aan het krijgen ben van de geschiedenis van de 20ste eeuw, 

en wel in het bijzonder van hoe mijn land er door beïnvloed 

werd. De Eerste Wereldoorlog heeft de kaart van Europa 

grondig hertekend, maar ook werden bevolkingsgroepen in de 

nasleep massaal gedeporteerd en verhuisd, of kwamen onder 

een heerschappij waar ze eigenlijk geen band mee hadden. 

De eerste kiemen van misnoegdheid of haat werden daarmee 

meteen gezaaid. Wat volgde was niet min: extreem nationalisme, 

totalitaire staten, fascisme, meer oorlog, hongersnood, shoah, 

holocaust. En Oekraïne in het bijzonder, werd ongemeen hard 

getroffen.’

VERZOENING, DAAR DRAAIT HET OM…

P.: Wat verwacht je van je werk in het Kenniscentrum 

en hoe beleef je je verblijf in de Westhoek?

‘In de eerste plaats hoop ik ervaring op te doen, en veldwerk 

te kunnen combineren met studie. Dat lukt aardig, tot nu toe. 

Maar ik hoop ook antwoorden te vinden, door de geschiedenis 

die zich hier heeft afgespeeld beter te begrijpen. Waarom was 

Roman, met bokshandschoenen. Deutscher Soldatenfriedhof Langemark. Mei, 2017
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het Westelijk Front het belangrijkste en het bloedigste front van 

de Eerste Wereldoorlog? Waarom wordt het Oostelijk Front (in 

het Westen) zo vaak vergeten? Hoe staat het met mijn begrip 

van die oorlog? Waren er alleen maar loopgraven, modder en 

een zinloze dood? Hoe ging de generatie van de oorlog om met 

de situatie waarin ze terecht was gekomen? Ik probeer mezelf 

in de situatie van die mensen te verplaatsen. Wat betekent 

dat, vechten voor je land? Hoe moet het voelen om honger te 

lijden, om voortdurend in angsten te leven? Hoe verandert een 

oorlogstrauma je leven? Hoe voelt het om je familie te missen? 

Daarnaast verwacht ik ook om mijn verhaal te kunnen delen. 

Hier, maar later ook thuis, of waar ik ook terechtkom. De 

laatste jaren las ik veel over de Groote Oorlog en de gevolgen 

voor het verdere verloop van de 20ste eeuw, maar ook over 

totalitaire regimes, holocaust, mensenrechten. Ik hoop door 

mijn verblijf hier nog beter de verbanden te kunnen zien, en 

die inzichten te kunnen – te mogen – delen met anderen. 

Uiteindelijk zijn we hier allemaal bij betrokken. Ik geloof heel 

sterk dat een museum een uitgesproken omgeving vormt 

die bruggen kan bouwen tussen verschillende ervaringen, 

perspectieven en narratieven uit Oost en West. Verzoening, 

daar draait het om. Zelf wil ik bruggen bouwen tussen het 

Oekraïense verleden en het heden, en daarbij bepaalde taboes 

doorbreken. Dat beschouw ik als een persoonlijke opdracht, 

een verantwoordelijkheid.’

ALS KUIFJE OP MARS

‘Over mijn verblijf in de Westhoek, in Vlaanderen. Als je 

rechtstreeks vanuit de Oekraïense samenleving in jullie 

samenleving gedropt wordt, dan staat dat min of meer synoniem 

voor een cultuurschok. Jullie gewoonten en manier van omgaan 

met elkaar zijn zo anders dan in Oekraïne. Soms voelde ik me 

als Kuifje op Mars. Als ik jullie samenleving in enkele woorden 

moet karakteriseren, dan denk ik meteen aan ontwikkeld, veilig, 

proper, logisch, productief, georganiseerd, vriendelijk, tolerant, 

open, en ook … zo klassenvrij. Iedereen behandelt iedereen 

hier min of meer als gelijke. Een landbouwer kan hier op 

restaurant gaan. Voor jullie is dat allemaal vanzelfsprekend, in 

Oekraïne geldt een andere realiteit. Dat betekent dat ik in de 

omgekeerde richting een tweede cultuurschok zal ondergaan. 

Ik heb hier veel nieuwe bagage gekregen, daar ben ik dankbaar 

voor. Het zal niet evident zijn die bagage zomaar in Oekraïne uit 

te pakken.’

P.: Je kwam aan met veel boeken in je koffer en het ziet 

er naar uit dat je met nog meer boeken in je bagage zal 

terugkeren. Vind je veel antwoorden in boeken?

‘Lezen is mijn modus operandi. We kunnen discussiëren 

over het feit dat boeken lezen je carrière vooruit helpt of 

niet, maar ik ben er in ieder geval rotsvast van overtuigd dat 

lezen mij een meer integere persoon maakt. Via boeken kan 

je leren liefhebben, dromen en vechten, in de �guurlijke zin 

wel te verstaan. Boeken brengen verhalen uit een tastbare, 

ouder wordende wereld met zijn dagelijkse verstrooiingen, 

en herleiden dat alles tot een statische, eeuwige wereld van 

logica en schoonheid. Een mens verandert, maar een boek staat 

gebeiteld in de tijd, in de geschiedenis, vanaf het moment dat 

het gepubliceerd werd. Boeken zorgen voor structuur in mijn 

leven, ze creëren een gevoel van competitiviteit, dadendrang en 

een doel. Ze voeren me altijd terug naar mijn kindertijd, naar 

een tijd waarin je dacht dat je de hele wereld kon veranderen. 

Boeken staan synoniem voor inspiratie. Mijn favoriete boeken 

zijn André Gides De Valsemunters, August Strindbergs 

Spooksonate, Albert Camus’ De Pest, Giuseppe di Lampedusa’s 

De Tijgerkat en Joseph Roths Radetzkymars.’

OMA AGATHA

P.: Je verslindt niet alleen literatuur, maar dezer 

dagen zit je bijna de hele tijd met je neus in de 

geschiedenisboeken. Waarom koos je voor rechten, en 

niet voor geschiedenis, als verderzetting van je studies?

‘Een pragmatische keuze, vermoed ik. In Oekraïne ben je niets 

met geschiedenis. Als je er al iets wil bereiken, moet je de taal 

van rechten kunnen spreken, om ze op z’n minst, als je geluk 

hebt, ook enigszins te laten gelden. Al was het maar voor jezelf. 

Rechten is een basis, een kader, een overkoepelende taal, over 

al het andere heen. Maar de liefde voor geschiedenis is er 

altijd geweest, van kleins af, en dat komt eigenlijk door mijn 

overgrootmoeder. Zij is mijn geschiedenis, en ik de hare. Zij is 

het referentiepunt, waar alles naar teruggaat, waar voor mij alles 

uit voortvloeit. Ik werd geboren in haar huis. Zij belichaamde 

eigenlijk zowat de hele geschiedenis van Oekraïne in de 20ste 

eeuw. Ik verklaar me nader.

Mijn lieve overgrootmoeder Agatha (°2/2/1916 - + 1/5/2006) 

werd geboren in 1916, nog ten tijde van het Tsarenrijk. Nadien 

kwam de Revolutie, de eerste, de politieke, in 1917. Enkele 

jaren later probeerde Stalin zijn economische of industriële 

revolutie door te duwen, door de landbouw te collectiviseren. 

Geen succes, maar wel een uiterst gruwelijke geschiedenis, 

die in het westen misschien weinig gekend is. Stalin zag in wat 

eigenlijk een economische mislukking was een nationalistische 

weerstand van de Oekraïense landbouwersklasse, en zodus 

creëerde hij bij wijze van repressie in de vroege jaren ’30 een 

kunstmatige hongersnood. Tussen 1932 en 1934 kwamen circa 

4 miljoen mensen als dusdanig om het leven. Er wordt nog wel 

gediscussieerd of dit nu al dan niet een genocide was, maar 

in de feiten was het niets minder dan een georganiseerde 

massamoord. Mijn overgrootmoeder overleefde de Holodomor, 

zoals deze hongersnoden werden genoemd1. Samen met haar 

moeder Chrystia, haar zus Matriona en haar broer Oleksiy was 

ze de enige overlevende van de familie. Haar vader Stefan haalde 

het niet, en ook haar broer Stefan en haar zus Hanna kwamen 

om van de honger. Ze waren amper 20 jaar oud. Als ik erover 

nadenk, vind ik het merkwaardig dat het vooral de vrouwen 

waren die het overleefd hebben.

Mijn overgrootmoeder probeerde de draad weer op te 

pikken en verder te gaan, wat moest ze anders doen? Ze bleef 

werkzaam in de landbouw en werd een van de eerste vrouwen 

in Oekraïne die met een tractor mocht en kon rondrijden. Over 

de periode tussen Holodomor en het moment dat Duitsland 

de Sovjetunie binnenviel in de zomer van 1941 (Operatie 

Barbarossa) ben ik niet zoveel meer te weten gekomen. Tijdens 

de eerste week van de Duitse opmars ‘verdween’ haar broer 

Oleksiy. Mijn overgrootmoeder moest vluchten. Het Rode 

Leger trachtte zoveel mogelijk waardevolle dingen in veiligheid 

te brengen, en paste vervolgens de tactiek van de verschroeide 

aarde toe. Agatha vluchtte met haar tractor naar het oosten, 

voor het terugtrekkende Russische leger en de oprukkende 

Duitsers uit. Ze legde een tocht af van wel 1000 km, helemaal 

tot voorbij Stalingrad, over de Wolga. Met een tractor, dat gaat 
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Van links naar rechts: Agatha (1916-2006), Roman’s overgrootmoeder, haar moeder Chrystia (1880-1977) en haar zus Matriona (?-1966). De 

foto werd genomen om dezelfde plek waar later het huisje gebouwd zou worden. 1937, het jaar van Stalin’s Grote Terreur, Pelaheivka.

Tijdens de boekvoorstelling van Wim Coudenys, leverde Roman een bijdrage over de Russische slachtoffers in de Namenlijst. 30 maart 2017, 

Museumcafé IFFM, Ieper.
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traag, weet je. Ze heeft veel gezien onderweg. Ellende, en veel 

wolven ook, zo herinnerde ze zich.’

ULTIMA THULE

‘Toen het tij de�nitief gekeerd was, en het Rode Leger de 

Duitsers steeds verder terugdrong richting Duitsland, keerde 

zij ook terug naar haar geboortegrond, naar Pelaheivka. Ze 

trof er een ravage aan, maar slaagde erin een woning onder de 

grond te bouwen, een soort hol voorzien van een kachel met 

uitlaat, waarin ze een jaar leefde. Na de oorlog verhuisde ze, 

bovengronds. Ze bouwde een huisje, een soort chalet. Ze kreeg 

daarbij hulp van andere teruggekeerde vrouwen in het dorp. 

Ze hielpen elkaars huis heropbouwen, want mannen waren er 

niet. Er was een exemplaar dat terugkeerde, of tenminste in die 

kleine woongemeenschap terechtkwam. Een oorlogsinvalide 

nog wel, een naamloze, een banneling. Er was nieuw leven nodig, 

om verder te kunnen, om te overleven. Wat moesten ze anders 

doen? De vrouwen raakten zwanger. De naamloze was mijn 

overgrootvader, maar ik heb hem nooit gekend.

In dat huis werden mijn grootvader en mijn moeder geboren, 

en later ook ik. Het is meer dan 70 jaar oud, en het staat er nog 

steeds. Het is mijn grote geluk dat ik mijn overgrootmoeder nog 

een tijdje heb mogen kennen. Ik was 14 jaar toen ze overleed, 

en daarvoor bracht ik elke zomer bij haar door. Ik kreeg nog 

enige verhalen van haar zelf te horen, de andere moest en 

moet ik nog steeds lospeuteren bij mijn moeder, of bij mensen 

die mijn overgrootmoeder gekend hebben. En elke zomer 

breng ik nog steeds in het huisje door. Ik noem het mijn Ultima 

Thule, een soort einde van de wereld, waar alles toch op een 

of andere manier samenkomt. Ik kom er tot rust en ik vind er 

inspiratie.’    

P.: Wat een onwaarschijnlijk verhaal dat ons 

voorstellingsvermogen vandaag helemaal te boven 

gaat…

‘Ja, maar in Oekraïne draagt elk dorp dergelijke verhalen 

met zich mee, al worden ze doorgaans verdrongen naar 

de vergetelheid. Als ik mijn familiegeschiedenis probeer 

te onderzoeken, dan bots ik op verschillende ‘muren’. 

Verschillende van mijn voorouders kwamen om tijdens de 

tragische gebeurtenissen, zoals in ieder dorp. De trauma’s 

waar de overlevers mee opgezadeld werden, zorgden dat 

over bepaalde zaken met geen woord gerept werd. Als je 

bijvoorbeeld zou vragen of er in dorp X of Y dan wel joden 

verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan luidde (en luidt) 

het standaardantwoord steevast: ‘geen joden, in ons dorp zijn 

nooit joden geweest.’ Alsof de ontkenning nog steeds gedreven 

wordt door de angst voor strafmaatregelen. Of alsof het nooit 

gebeurd is. Daarnaast bestaan er geen of� Daarnaast bestaan er geen of Daarnaast bestaan er geen of ciële bronnen van 

wat er allemaal gebeurd is in die periode. Van Agatha’s broer 

Oleksiy is nooit meer iets gehoord. Waarschijnlijk gedood, maar 

de autoriteiten willen of kunnen daar niet op antwoorden. Ik 

herinner me van die zomers bij Agatha dat er een grafkruis 

stond onder de appelboom in de tuin. Geen naam, geen foto. 

Ik vroeg haar voor wie dat was. Voor niemand, zei ze. Pas later 

kwam ik te weten dat het een graf ter ere van haar vermiste 

broer was. Een spookgraf, als een soort monument, naamloos, 

want in Oekraïne is het verboden om een graf in je tuin te 

hebben. Deze zomer moet ik het een opknapbeurt geven.

De oorlogen hebben veel Oekraïens collectief geheugen 

uitgewist. Je snapt waarom ik zo dankbaar ben voor de 

manier waarop mijn overgrootmoeder toch die enkele stukjes 

familiegeschiedenis – en Oekraïense geschiedenis – heeft willen 

doorgeven. En daarmee heb ik een levenslange opdracht.’

REVOLUTIE VAN DE WAARDIGHEID

P.: Ook vandaag is de situatie in Oekraïne erg 

gespannen. Het con�ict ‘begon’ in het najaar van 2013 

(of eerder: kwam onder de aandacht van de westerse 

media) met betogingen, de afzetting van toenmalig 

president Janoekovytsj, en de uiteindelijke militaire 

interventie van Rusland. Hoe heb jij die hele periode 

beleefd; hoe sta je tegenover de situatie?

‘Toen de protesten in een stroomversnelling kwamen, was ik 

net mijn master in de rechten aan het voltooien in Kharkiv, 

de tweede grootste stad van Oekraïne, vlakbij de grens met 

Rusland. Kharkiv is een conservatieve stad, waar nog heel 

wat monumentale Sovjetarchitectuur overeind staat. Het 

stadsbestuur en de grote meerderheid van de bevolking waren 

aanhangers van het Janoekovytsj-regime. Ik rekende (en reken) 

mezelf tot het protestkamp, dat ijverde voor ‘de revolutie’. 

We gebruiken de term ‘Revolutie van de Waardigheid’ om aan 

te geven dat we een Oekraïense samenleving willen die meer 

aansluit bij de waarden van Europa dan bij de waarden die 

kenmerkend zijn voor het moderne Rusland. In Kharkiv zelf 

nam ik deel aan geweldloze protestmanifestaties. Toen ik mijn 

ouders in Kiev bezocht, ging ik ook verschillende keren naar de 

barricades kijken … 

Net als de grote meerderheid van de middenklasse in Kiev, 

ondersteunt mijn familie de Oekraïense beweging die ijvert 

voor meer Europese integratie, voor de omarming van meer 

Europese waarden als antwoord op banaliteit, armoede, geweld, 

‘slavernij’, domheid, censuur en oplichterij, waarden waarvan 

onze samenleving maar al te lang doordrongen was … De 

protesten vormden een duidelijke verwerping van geweld door 

de staat. Het was de straat die een democratische toekomst 

voor het land vroeg, een menigte die geloofde in onbaatzuchtige 

liefde, solidariteit en vertrouwen in positieve verandering. De 

Oekraïners kwamen bij elkaar op de Maidan, het centrale plein 

van Kiev. We waren met honderden, duizenden.

Helaas liep een en ander fout. Het kwam tot gewelddadige 
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confrontaties tussen betogers en overheidsdiensten. Toen de 

autoriteiten tussen 18 en 21 februari 2014 met scherp lieten 

schieten op de demonstranten vielen er tientallen doden en 

honderden gewonden. Op dat moment wisten we zeker dat die 

president en zijn regime uiteindelijk zouden moeten opstappen. 

Nadat er doden waren gevallen, zouden de demonstranten 

zeker niet zomaar naar huis terugkeren. Dat zou immers 

betekenen dat we buigen voor het regime, dat de doden voor 

niets waren gevallen, dat we onze overtuigingen opgaven. Die 

doden werden martelaars, en wanneer dat woord valt, dan word 

je geconfronteerd met het woord ‘opoffering’. Een symbolische 

dood, die de levenden achterlaat met de vraag: hoe gaan we om 

met die doden, hoe gedragen we ons, welke positie nemen we 

in? We beseften dat er geen weg terug was, deze regering had 

bloed aan haar handen kleven. Ik heb me nooit meer verbonden 

gevoeld met mijn volk dan in die dagen, wanneer de dood in ons 

midden was getreden … 

Ik denk vaak aan Shakespeare, aan het antwoord van Hamlet aan 

Horatio, in de vijfde act, tweede scene.

Not a whit. We defy augury. There’s a special providence in the fall of 

a sparrow. If it be now, ’tis not to come. If it be not to come, it will be 

now. If it be not now, yet it will come—the readiness is all. Since no 

man of aught he leaves knows, what is ’t to leave betimes? Let be.2

Artikel 3 van de Oekraïense grondwet verklaart nog steeds 

dat de mens, zijn of haar gezondheid, eer en waardigheid, 

onschendbaarheid en veiligheid in Oekraïne beschouwd worden 

als de hoogste sociale waarden die je maar kan bedenken. 

Wanneer de staat zijn bevolking met geweld levens ontneemt, 

dan wordt het volk de staat, en dan komt de bevolking in opstand 

om het respect voor en de erkenning van die hoogst mogelijke 

waarde opnieuw op te eisen.

Ik herinner me een revolutie in kleur. Het zijn de kleuren die in 

mijn hoofd spelen als ik eraan terugdenk, misschien omdat ik 

jong ben.’

P.: Hoe is de situatie momenteel?

‘De soevereiniteit van Oekraïne werd geschonden door de 

Russische interventie in de Krim. Daarmee kwam (en komt) 

het democratische voortbestaan van Oekraïne eigenlijk sterk 

onder druk te staan. De ‘krachten’ die binnen dit con�ict spelen, 

oefenen een negatieve invloed op ons land uit, zowel naar buiten 

toe, tegenover de andere Europese lidstaten, als naar binnen toe, 

binnen onze samenleving. De staat van beleg werd afgekondigd, 

en dan steken alle factoren die met oorlog – elke oorlog – te 

maken hebben de kop op: mobilisatie van mensen, investering 

in oorlogseconomie krijgt voorrang, censuur, polarisatie tussen 

bevolkingsgroepen, … Verschillende mensen, vooral jonge, 

mogen hun dromen opbergen en moeten nu eerst maar een 

overlevingsplan zien te bedenken. De neveneffecten zijn stijgende 

armoede en criminaliteit. Vele mensen zijn het beu, maar toch, 

langs de andere kant kunnen de doden van de revolutie niet 

vergeten worden. Ze herinneren ons aan de strijd die gevoerd 

moet worden tegen corruptie en geweld, en voor politieke en 

economische hervormingen. Ons engagement moet geweldloos 

zijn, maar helaas ziet niet iedereen dat zo. Sommige groepen 

zien het ‘offer’ van die doden in 2014 als een leidmotief om de 

strijd met de wapens verder te zetten, om hen te eren en om te 

revolutie te voltooien. We mogen echter niet vergeten dat het 

leven centraal staat binnen de idealen van de revolutie, en niet de 

dood.

Een oorlogstoestand confronteert de rechtstreeks betrokkenen 

met een vraag: moet je als burger je fysieke en geestelijke 

capaciteiten als een goede patriot ten dienste stellen van de staat, 

of moet je ze net aanwenden om de neutraliteit en de vrede 

te bewaren, om je net te verzetten tegen de inzet van geweld? 

Verschillende van mijn vrienden zitten nu bij het Oekraïense 

leger, terwijl ze eigenlijk niets met legers en oorlog te maken 

willen hebben. Hoe zit het met mij? Toen het con�ict uitbrak 

begon ik ook over talrijke kwesties na te denken. Wat is de 

zin van oorlog? Wat is de zin van doden? Zal ik zelf ooit in de 

situatie komen waarin ik moet beslissen om iemand te doden? 

Wat zijn de ware problemen achter deze façade van oorlog? 

Wat er ook van zij, deze oorlog, dit con�ict, zal een gebroken 

generatie achterlaten.’

EEN VRIJER PERSOON

P.: Straks keer je terug. Wat verwacht je, en hoe staat 

jouw omgeving tegenover jouw verblijf in België?

‘Ik zal terugkeren als een andere persoon. Ik ben veranderd, 

maar dat geldt ook mijn blik op het leven: leven is verandering. In 

België heb ik ervaren wat thuis ondenkbaar is. Ik zal terugkeren 

als een vrijer persoon. Vrijer in het hoofd, en die vrijheid zal 

botsen met de realiteit van mijn thuisland. Maar ik zal proberen 

verandering teweeg te brengen met de middelen die ik heb: 

sociaal en politiek activisme, educatie, en historisch bewustzijn.

Hier, in de Westhoek, heb ik het beste half jaar van mijn leven 

beleefd, tot nu toe. Ik twijfel of ik het wel zo cru mag stellen, 

omdat het afbreuk doet aan de betekenis van mijn leven voor ik 

hier aankwam, maar als ik goed nadenk, dan is het eigenlijk wel 

zo. Hier heb ik mogen proeven van waar ik van droom: een job 

uitoefenen waarin studie rond oorlog en vrede centraal staat.

Mijn familie en vrienden zijn blij voor mij, omdat ze weten dat ik 

veel geluk en voldoening uit deze periode haal. Tegelijkertijd is 

vrijwilligerswerk iets dat Oekraïners nauwelijks kunnen bevatten. 

Het is een indicatie van postmaterialistische maatschappijen. Als 

jonge persoon in Oekraïne moet je proberen zo snel en zo veel 

mogelijk geld te verdienen. Als 24-jarige vrijwilliger hier, voel 

ik me soms als een oudere, gepensioneerde man, die de hele 

fase van werken en geld verdienen al achter de rug heeft. Maar 

in feite moet het dus nog beginnen. In ieder geval: dit half jaar 

vrijwilligerswerk zal niemand me meer afpakken.’

P.: Wat zijn je plannen en dromen voor de toekomst?

‘Het doel dat ik voor mezelf – voor het leven – heb vastgelegd, 

is blijven studeren en lezen. Ik wil talen studeren, om andere 

culturen en geschiedenissen beter te begrijpen. Ik hoop te 

kunnen werken in ‘de velden van herinnering en herdenking’ van 

de con�icten van de 20ste eeuw. Stiekem hoop ik ook rond de 

Eerste Wereldoorlog te kunnen blijven werken, al was het maar 

opdat ik zodoende ook in de praktijk een verbondenheid met 

In Flanders Fields in stand zou kunnen houden. Maar aangezien 

er in Oekraïne geen onderzoek ter zake wordt gevoerd, richt 

ik mijn blik vooral naar universiteiten of onderzoeksinstituten 

in het westen. In de toekomst zie ik mezelf als een fulltime 

cultureel activist die projecten rond vrede, herdenking en 

herinnering promoot. Idealiter valt dit ‘activisme’ samen met mijn 

rechtendiploma: voor een job in de sfeer van culturele diplomatie 

of mensenrechten teken ik onmiddellijk. Mijn verblijf in België 

heeft een positieve invloed op me gehad. De manier van werken, 

de openheid, de impuls van positieve emoties, de aanmoedigingen 

en steun van mijn omgeving, zowel van mijn gastgezin als van 

collega’s en vrijwilligers … het heeft me vertrouwen in de 

toekomst gegeven. Mijn verblijf hier heeft me laten zien wat 

mogelijk is. Het gaat erom wie je bent, waarin je gelooft. In dreams 

begins responsibility, schreef Yeats. Voor mij is het een levensmotto.’ 

Pieter Trogh
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Joggend in de Oekraïense velden rond ‘Ultima Thule’. In dreams 

begins responsibility (W.B. Yeats)

Still uit de documentaire ‘Fire in the House of Trade Unions’ – door de Oekraïnse �lmmaker Vladimir Tihiy en stichter van ‘Babylon’13’ – een 

kunstgezelschap dat �lmmakers en cameramensen samenbrengt om de gebeurtenissen van het Oekraïens protest in beeld te brengen.


