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Inleiding 
 

Op 15 november 2017 verscheen op de website www.euromaidanpress.com een artikel waarin 

het beleid van Oleksandr Zacharčenko, het hoofd van de zelfverklaarde Volksrepubliek 

Donec’k, vergeleken wordt met het beleid van Stalin in de periode 1932-1933 (Goble 2017). In 

deze periode woedde een zware hongersnood in grote gebieden van de Sovjet-Unie, niet in het 

minst in Oekraïne. De meeste historici zijn het er over eens dat deze hongersnood niet het 

gevolg was van natuurlijke oorzaken, maar eerder het resultaat was van het Sovjetbeleid. De 

wetenschappelijke discussie rond de Holodomor1 draait voornamelijk rond volgende vragen: 

was de Holodomor, de hongersnood van 1932-1933 in Oekraïne, een genocide van het 

Oekraïense volk of niet? Zo ja, wie waren de schuldigen; de leiding van de Sovjet-Unie of ook 

etnische Oekraïners? Wat waren de oorzaken en hoeveel slachtoffers zijn er gevallen? Het feit 

dat de Holodomor vandaag de dag nog gebruikt wordt in de context van het huidige conflict in 

Oekraïne, toont aan dat de herinnering aan de hongersnood, 85 jaar na datum, nog steeds 

relevant is. Eén van de redenen hiervoor is dat de herdenking van de Holodomor sinds de 

Oekraïense onafhankelijkheid in 1991 sterk gepolitiseerd is. Het hoogtepunt van de politisering 

van de Holodomor vond plaats tijdens Viktor Juščenko’s presidentschap (2005-2010). Het is in 

deze periode dat de Oekraïense staat een officieel geheugen over de Holodomor opdringt aan 

haar bevolking.  

Het onderzoek naar de Holodomor kan men opdelen in twee categorieën. Ten eerste is er het 

onderzoek naar de Holodomor als historische gebeurtenis. Naast het beschrijven en analyseren 

van het verloop van de Holodomor, draait dit onderzoek voornamelijk rond het 

genocidevraagstuk. Grofweg kan men twee kampen onderscheiden: de voorstanders en de 

tegenstanders van de genocidethesis. Bekende voorstanders van de genocidethesis zijn, onder 

andere, Robert Conquest, James E. Mace en Stanislav Kul’čyc’kyj. Onder de tegenstanders van 

de genocidethesis bevinden zich onder meer Mark Tauger en Michael Ellman. Een tweede 

aspect van het wetenschappelijk onderzoek naar de Holodomor is de politisering van de 

hongersnood in Oekraïne. De focus ligt in de meeste werken op Juščenko’s Holodomorbeleid. 

Auteurs als Mykola Riabchuk en Olga Andriewsky zijn zeer positief over dit beleid en prijzen 

de voormalige Oekraïense president voor de verwezenlijkingen van zijn Holodomorbeleid. De 

leidende figuur in het onderzoek naar de politisering van de Holodomor is echter 

                                                           
1 Het woord Holodomor is een samenstelling van de Oekraïense woorden holodom en moryty en betekent uitroeien 

door honger. 

http://www.euromaidanpress.com/
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ontegensprekelijk de Heorhij Kas’janov. Het leeuwendeel van het onderzoek naar de 

politisering van de Holodomor is door hem gevoerd. In zijn werken is hij veel kritischer voor 

Juščenko’s Holodomorbeleid dan Riabchuk en Andriewsky. Naar zijn mening werd de 

Holodomor, en de genocidale interpretatie hiervan, vaak misbruikt door Oekraïense politici, en 

dit uit evidente politieke overwegingen voor. Een andere auteur die zeker vermelding verdiend 

is Tatiana Zhurzhenko, wiens werk over het Holodomorbeleid en politieke conflicten in 

Charkiv een diepgaande analyse biedt van de manier waarop Juščenko’s Holodomorbeleid tot 

politieke conflicten leidde in Oost-Oekraïne.  

In dit onderzoek zal ik in de eerste plaats Juščenko’s historisch beleid rond de Holodomor 

op een grondige en kritische manier contextualiseren en beschrijven. Hiervoor zal ik eerst een 

overzicht geven van de wetenschappelijke discussie rond de Holodomor als historisch feit. Ten 

tweede zal ik de manier waarop geschiedenis en politiek verweven zijn in Oekraïne analyseren. 

Ten derde zal bestudeerd worden op welke manier de Holodomor gepolitiseerd en herdacht 

werd vòòr Juščenko’s presidentschap. Vervolgens plaats ik Juščenko’s Holodomorbeleid 

binnen de algemene politieke constellatie van Oekraïne in de periode 2004-2010, alsook binnen 

het gehele historische beleid van Juščenko. Tevens zal Juščenko’s Holodomorbeleid in al zijn 

aspecten besproken en geanalyseerd worden. De slotsynthese van dit beleid zal gebeuren door 

middel van de vijf karakteristieken van officieel geheugen volgens Brian F. Havel (2005).  

De uitgebreide contextualisering is van vitaal belang om in dit onderzoek een duidelijk 

antwoord te kunnen geven op enkele belangrijke vragen. De eerste vraag waarop dit onderzoek 

een antwoord zal bieden is in welke mate de verschillende contextuele factoren de inhoud en 

het verloop van Juščenko’s Holodomorbeleid beïnvloedden. Welke de doelstellingen en 

motivatie van Juščenko voor diens Holodomorbeleid waren, is de volgende vraag die in dit 

onderzoek behandelt zal worden. Dit antwoord zal mede geformuleerd worden op basis van een 

theoretische benadering van de concepten historische politiek en officieel geheugen. 

Vervolgens zal een antwoord geformuleerd worden op de vraag in welke mate deze 

doelstellingen werden behaald. Hierbij zal ik steunen op enkele theoretische inzichten over de 

doelen van historische politiek in het algemeen. Tot slot biedt dit werk een antwoord op de 

vraag welke factoren de mate waarin deze doelstellingen werden behaald bepaalden.  

In het eerste hoofdstuk analyseer ik de wetenschappelijke discussie rond de Holodomor. In 

het tweede hoofdstuk behandel ik enkele theoretische inzichten met betrekking tot historische 

politiek en het officieel geheugen. In dit hoofdstuk zal ook een historisch overzicht gegeven 

worden van de manier waarop politiek en geschiedenis verweven zijn in het onafhankelijke 

Oekraïne. In het derde hoofdstuk beschrijf ik de manier waarop de Holodomor als historische 
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gebeurtenis gepolitiseerd en herdacht werd vòòr Juščenko’s presidentschap. In het vierde 

hoofdstuk zal ik de politieke context waarin Juščenko’s Holodomorbeleid plaatsvond, alsook 

Juščenko’s historisch beleid in het algemeen analyseren. Vervolgens analyseer ik Juščenko’s 

specifieke Holodomorbeleid. Eerst wordt ingegaan op de doelstellingen van dit beleid. 

Vervolgens wordt onderzocht op welke manier Juščenko de Holodomor benaderde in zijn 

speeches en artikels. Hierna wordt de institutionalisering van de genocidethesis behandelt. De 

Holodomorwet van 2006 staat hierbij centraal. De wijze waarop het Holodomorbeleid zich 

vertaalde in beelden en monumenten komt eveneens aan bod alsook de internationale campagne 

van Juščenko gericht op het verkrijgen van erkenning door buitenlandse mogendheden en 

internationale organisaties van het genocidale karakter van de Holodomor. Bij de bespreking 

van deze campagne zal de reactie en houding van Rusland mee in ogenschouw genomen 

worden. Hierna wordt nagegaan op welke wijze Juščenko’s beleid het onderzoek naar de 

Holodomor beïnvloedde. Ook wordt onderzocht op welke wijze de Oekraïense bevolking 

Juščenko’s Holodomorbeleid onthaalde en mate waarin deze bevolking participeerde aan dit 

beleid. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de regionale verschillen met betrekking tot de 

mate aanvaarding de participatie aan dit beleid. Tot slot zal, op basis van de vijf karakteristieken 

van officieel geheugen, een synthese van het beleid in al haar aspecten geformuleerd worden. 

In de conclusie formuleer ik een antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen.  

Alvorens over te stappen naar het analytische deel van mijn onderzoek, dient de transliteratie 

in dit werk verantwoord te worden. Namen van personen die Oekraïens staatsburger zijn of die 

ten tijde van de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek geboren zijn, alsook Oekraïense 

plaatsnamen en andere Oekraïense termen, zullen getranslitereerd worden volgens de regels 

van ISO/R9 voor het translitereren vanuit het Oekraïens. Namen van Russische personen en 

Russische termen zullen, logischerwijs, getranslitereerd worden vanuit het Russisch, tevens 

volgens de regels van ISO/R9. Om de consistentie van het translitereren te vrijwaren, zullen 

geen uitzonderingen gemaakt worden voor ‘algemeen gekende’ termen. Zo wordt Киïв na 

transliteratie niet Kiev, maar Kyïv.  
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De naam Kas’janov is een gecompliceerde casus. Vele van zijn artikels die in dit werk 

aangehaald zullen worden zijn in het Engels geschreven. In deze artikels worden verschillende 

schrijfwijzen van zijn naam gehanteerd, meer bepaald Kas’ianov en Kasianov. Volgens de 

regels van het ISO/R9 zijn geen van beide transliteraties correct. Voor de correctheid van de 

bronverwijzingen te vrijwaren, zal ik bij het verwijzen naar een Engelstalige bron van 

Kas’janov de schrijfwijze gebruiken die ook in de bron gebruikt wordt. Bij het verwijzen naar 

artikels door hem geschreven in het Russisch of Oekraïens zal de naam echter gewoon vanuit 

het Russisch/Oekraïens volgens de regels van het ISO/R9, wat volgende schrijfwijze geeft: 

Kas’janov.  
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1. De Holodomor in de historiografie 
 

Vooraleer we kijken naar enkele theoretische concepten rond historische politiek en officieel 

geheugen, zal een bondig overzicht gegeven worden van de manier waarop de Holodomor door 

historici benaderd wordt. Hier zullen in de eerste plaats de voornaamste knelpunten van het 

onderzoek naar de Holodomor besproken worden, om daarna verder in te gaan op de 

verschillende manieren waarop historici de hongersnood interpreteren.  

In de eerste plaats is het interessant om te kijken naar het primaire bronnenmateriaal 

waarmee historici aan de slag moeten gaan bij het onderzoeken van de Holodomor. Een eerste 

probleem was de toegankelijkheid van het bronnenmateriaal. Tijdens de glasnost’ werden de 

archieven van de Sovjet-Unie al ietwat toegankelijk voor een breder publiek, maar het was pas 

na de val van de Sovjet-Unie dat er een exponentiële groei kwam in het aantal geschikte en 

toegankelijke bronnen voor het onderzoek naar de Holodomor (Boriak 2004: 118). Toch stelt 

Andrea Graziosi (2004: 98) dat er ook voordien diplomatieke verslagen en 

ooggetuigenverslagen beschikbaar waren voor historici van mensen die gevlucht waren 

vanwege de hongersnood. Gezien het feit dat de Sovjet-Unie er alles aan deed om de 

hongersnood te ontkennen of te bagatelliseren, kan men er ook van uit gaan dat een groot deel 

van het primaire bronnenmateriaal meteen na creatie vernietigd werd (Boriak, 2004: 118). 

Degene die niet vernietigd werden, werden vaak onder politieke druk gewijzigd (Tauger 1991: 

71). De gegevens die ten tijde van de Sovjet-Unie openbaar werden gemaakt, zijn dan ook 

minder betrouwbaar (Davies, Tauger & Wheatcroft 1995: 656).  

Ondanks de soms twijfelachtige betrouwbaarheid van het primaire bronnenmateriaal, zijn 

historici vandaag de dag het erover eens dat er weldegelijk een hongersnood heeft 

plaatsgevonden in Oekraïne in de jaren 1932-1933. Ook heerst er over het verloop van de 

gebeurtenissen in deze periode een vrij groot consensus onder historici. Zo is nagenoeg iedere 

historicus het erover eens dat de collectivisatie aan de basis lag van de hongersnood. De 

collectivisatie begon in 1928 en moest het doel van het eerste vijfjarenplan, namelijk het 

drastisch verhogen van de industriecapaciteit van de Sovjet-Unie, ondersteunen (Jansen 2014: 

107). Om dit vijfjarenplan te financieren verhoogde de Sovjet-Unie de graanquota’s in 

Oekraïne, zodat meer graan geëxporteerd kon worden (Jansen 2014: 108; Kubicek 2008: 102). 

De immens hoge graanquota’s en de gedwongen collectivisering leidde tot ongenoegen bij de 

Oekraïense boeren, die na verloop van tijd openlijk protesteerden en de gecollectiviseerde 

landbouwbedrijven saboteerden (Magocsi 1996: 559; Yekelchyk 2008: 108).  
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Hierop stuurde Stalin in 1932 partijfunctionarissen, ondersteund door het leger, naar Oekraïne 

om de collectieven te gaan controleren en ook bij de bevolking graan te gaan opeisen voor de 

staat (Magocsi 1996: 558). Dit beleid van collectivisering, harde repressie (mensen die hun 

voedsel weigeren af te geven konden ter dood veroordeeld worden) en de confiscatie van 

allerhande voedingsproducten bij de bevolking resulteerde uiteindelijk in miljoenen doden 

(Subtelny 1988: 414; Magocsi 1996: 563).  

Zowat elke historicus is het er dus over eens dat Stalin en het beleid van de Sovjet-Unie 

verantwoordelijk zijn voor de massale sterfte in Oekraïne in 1932-1933 (zie o.a. Andriewsky 

2015: 37, Kenez 1999: 99; Tauger 1991: 89). Toch wijzen sommige historici ook op andere 

oorzaken die een rol kunnen gespeeld hebben in de hongersnood. Mark B. Tauger (1991: 89) 

wijst bijvoorbeeld ook op de droogte van 1931 in Oekraïne als een van de oorzaken van de 

Holodomor. Peter Kenez (1999: 99) en Serhiy Yekelchyk (2007: 107) wijzen er dan weer op 

dat de Oekraïense boeren een zeer negatieve houding hadden ten opzichte van het Sovjetbewind 

en dat dit zeker ook invloed heeft gehad op de voedselproductie.  

Er heerst nog steeds onenigheid over het juiste aantal slachtoffers van de Holodomor. De 

schattingen hiervan variëren tussen de 2.6 miljoen slachtoffers en 10 miljoen slachtoffers 

(Wolowyna 2012: 59). Zij die het aantal slachtoffers van de Holodomor op 10 miljoen schatten 

lijken zich echter voornamelijk te baseren op anekdotisch bewijs, en zijn ook niet zelden 

politiek gedreven (Rudnytskyi et al. 2015: 55 & Wolowyna 2012: 59). Serguei Adamets, Jaques 

Vallin, France Mesle en Serhiy Pyrozhkov komen in hun onderzoek naar het verlies in populatie 

als resultaat van de Holodomor tot een veel lager aantal slachtoffers. Zij schatten het totale 

bevolkingsverlies op 4.6 miljoen (Adamets et al. 2009: 10). Hiervan zijn ‘slechts’ 2.6 miljoen 

directe slachtoffers (Adamets et al 2009: 10). Ook enkele andere onderzoeken concluderen dat 

het bevolkingsverlies ongeveer 4-5 miljoen mensen bedroeg, al ligt het aantal directe 

slachtoffers in deze onderzoeken wel hoger (Wolowyna 2012: 69; Rudnytskyi et al. 2015: 69).  

 

1.1. De genocidethesis 
 

De voornaamste discussie gaat echter over de manier waarop men de gebeurtenissen van 1932-

1933 in Oekraïne moet interpreteren. Historici debatteren in deze context voornamelijk over 

het genocidale karakter van de Holodomor. Vandaag de dag overheerst de idee dat de 

Holodomor weldegelijk beschouwd kan worden als een genocide (Andriewsky 2015: 25). De 

voorstanders van deze thesis proberen de officiële definitie van genocide, zoals die is opgesteld 

in 1948 door de VN, toe te passen op de Holodomor. De Genocideconventie, voluit de conventie 
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inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, omschrijft genocide als een intentionele 

poging tot het volledig of gedeeltelijk uitroeien van een bepaalde groep mensen op basis van 

hun ras, etniciteit, religie of nationaliteit (Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of genocide 1948). Ervan uitgaand dat de collectivisatie één van de voornaamste 

oorzaken van de hongersnood was, lijkt dit op het eerste zicht problematisch voor de 

kwalificatie van de Holodomor als genocide. De sociale en economische veranderingen die 

onder het communisme moesten doorgevoerd worden waren immers voornamelijk gericht op 

een bepaalde sociale laag van de bevolking, zij die privébezit hadden (Kul’chyts’kyi 2015: 96). 

Sociale groepen vallen echter niet onder de criteria van de Genocideconventie (Convention on 

the Prevention and Punishment of the Crime of genocide 1948)2.  

Om de Holodomor als genocide te erkennen, moet dus in de eerste plaats aangetoond kunnen 

worden dat de Oekraïners omgebracht werden omwille van hun afkomst. Yaroslav Bilinsky 

(2004: 36) beargumenteert dat Stalin “Oekraïnofoob” was en dat hij de politieke en 

nationalistische kracht van de Oekraïense boerenbevolking vreesde. Volgens hem poogde 

Stalin het Oekraïense volk onderdanig te maken en te denationaliseren door een deel van de 

bevolking uit te moorden (Bilinsky 2004: 37). Ook James E. Mace (1984: 37) en Paul Kubicek 

(2008: 105) stellen dat Stalin het Oekraïens nationalisme onder de boeren als een gevaar zag en 

dat hij om deze reden de Oekraïense bevolking moedwillig uithongerde. Toch erkennen 

historici het feit dat ook mensen van andere nationaliteiten omkwamen ten gevolge van 

uithongering in deze periode. De hongersnood in Oekraïne, de Holodomor, moet dus 

onderscheiden worden van de hongersnood die ook in andere delen van de Sovjet-Unie woedde 

(Graziosi 2004: 3-4; Kul’chyts’kyi 2015: 93). Kul’chyts’kyi (2015: 94, 109-110) 

beargumenteert dat de operaties die de GPU3 uitvoerde op het grondgebied van de Oekraïense 

Sovjetrepubliek de Holodomor onderscheiden van de hongersnood in de rest van de Sovjet-

Unie. De GPU ging langs bij de boeren om het niet enkel hun graan te confisqueren, maar ook 

vlees. Het feit dat ook vlees werd afgenomen van de boeren, toont volgens Kul’chyts’kyi (2015: 

109-110) aan dat er weldegelijk intentie was om te doden.  

 

 

                                                           
2 Aanvankelijk zou ook vervolging op basis van lidmaatschap tot een sociale of politieke groep onder de term 

genocide vallen. Onder druk van de Sovjet-Unie werden deze groepen echter buiten beschouwing gelaten, 

waardoor men de huidige definitie kan zien als een politiek compromis (Serbyn 2006: 184; Moore 2012: 373). 
3 Gosudarstvennoe Političeskoe Upravlenie, één van de inlichtingendiensten van de Sovjet-Unie.  
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Over het beginpunt van de genocide bestaat er onder de aanhangers van de genocidethesis 

geen eensgezindheid. Roman Serbyn (2008: 4) stelt dat de genocide reeds in 1929 begon, 3 jaar 

voor het uitbreken van de hongersnood, met de vervolgingen van de Oekraïense intelligentsia. 

Olga Andriewsky (2015: 42) gaat nog iets verder terug in de tijd. Zij ziet de Holodomor als een 

finaal breekpunt in de strijd die de Bolsjewieken sinds hun machtsovername in Oekraïne 

voerden tegen de sociale structuren en instellingen die gelieerd waren aan de Oekraïense 

kozakken en hun cultuur (Andriewsky 2015: 42-43). Andrea Graziosi interpreteert de 

Holodomor dan weer op een andere manier. Hij vertrekt vanuit de stelling dat de hongersnood 

in Oekraïne en de hongersnood in de andere delen van de Sovjet-Unie verschillend zijn en als 

dusdanig moeten worden behandeld (Graziosi 2004: 3-4). Hij merkt echter wel dat dit verschil 

er pas komt in september 1932 (Graziosi 2004: 4). Voor september 1932 was de hongersnood, 

waarvan de eerste tekenen zichtbaar werden in 1931, eerder een ongewenst gevolg van het 

Sovjetbeleid in Oekraïne (Graziosi 2004: 4). Vanaf 1932 gaat Stalin deze ‘spontane’ 

hongersnood echter gebruiken om het Oekraïens nationalisme en de Oekraïense boeren te 

breken (Graziosi 2004: 5). Stanislav Kul’chyts’kyi (2015: 93-94) houdt er een gelijkaardige 

visie op na. Volgens hem is de Holodomor van 1932-1933 echter geen alleenstaand feit, maar 

kan men spreken van meerdere holodomors, die onderling ook van elkaar verschillen 

(Kul’chtyts’kyi 2015: 94-95).  
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1.2. Tegenstanders van de genocidethesis 
 

Ondanks het feit dat de genocidethesis vandaag de dag overheerst in academische kringen (cf. 

supra), gaan niet alle historici akkoord met de stelling dat de Holodomor onder de definitie van 

genocide valt. De genocidethesis heeft dan ook haar gebreken en tekortkomingen. Een van de 

meest problematische aspecten is de intentionaliteit. Vooraleer men kan spreken van een 

genocide, moet men kunnen aantonen dat er daadwerkelijk de intentie was om een bepaalde 

groep mensen geheel of gedeeltelijk uit te moorden (Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide 1948). Ook voorstanders van de genocidethesis, zoals 

Roman Serbyn (cf. supra), erkennen dat deze intentionaliteit zeer moeilijk aan te tonen is 

(Serbyn 2006: 184). Hiroaki Kuromiya (2008: 665) betwijfelt dat Stalin de intentie had om 

miljoenen mensen te laten sterven, al acht hij het wel mogelijk dat Stalin dit eventueel op een 

beperkte schaal wou doen bij wijze van straf. Hij verwijst in deze context onder meer naar het 

feit dat Stalin weldegelijk hulp stuurde naar Oekraïne en dat de Sovjet-Unie ook de graanexport 

tijdens de Holodomor verminderde (Kuromiya 2008: 665). Ook wijst hij op het feit dat Stalin 

vanwege het hoge aantal slachtoffers een informatiestop inlaste. Indien Stalin daadwerkelijk de 

intentie had om miljoenen mensen uit te moorden, had hij daar een politieke verantwoording 

voor voorzien, zoals hij dat had gedaan bij de dekoelakisatie (Kuromiya 2008: 674). Verder 

acht hij het ook niet onwaarschijnlijk dat Stalin, gezien hij ,al dan niet terecht, een Pools-

Japanse aanval vreesde, hogere prioriteit schonk aan het voeden van het leger dan aan het 

voeden van de gewone bevolking (Kuromiya 2008: 671).  

Ook de gerichtheid van de Holodomor op het Oekraïense volk wordt in twijfel getrokken. 

Zowel Kuromiya (2008: 670) als Kenez (1999: 100) stellen dat er onvoldoende bewijs 

voorhanden is om te concluderen dat de hongersnood gericht was op de Oekraïense natie. 

Volgens Kenez is er ook een logische verklaring voor het feit dat de hongersnood bepaalde 

gebieden harder trof dan andere. Volgens hem was het een bewuste politiek van de Sovjet-Unie 

om de hongersnood grotendeels te beperken tot enkele regio’s om op die manier de 

hongersnood verborgen te houden voor de buitenwereld (Kenez 1999: 100). Valerii Fëdorovič 

Soldatenko wijst er dan weer op dat de sterftegraad hoger lag in de Noordelijke Kaukasus en 

Kazachstan en ziet de hongersnood als een tragedie die gedeeld wordt door alle volkeren van 

de voormalige Sovjet-Unie (Soldatenko 2012: 22). Rebekah Moore (2012: 370) en Kenez 

(1999: 99-100) zien het feit dat de plattelandsbevolking zwaarder getroffen werd dan de 

stedelijke bevolking als een bewijs dat de hongersnood niet kan gezien worden als een poging 

tot uitroeiing van een hele natie, maar eerder als een meedogenloos beleid tegen de boeren. 
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Markt Tauger (1991: 89) stelt dan weer dat de hongersnood ook een natuurlijke oorzaak had, 

namelijk de droogte van 1931. Hierdoor waren de graanvoorraden van 1931 al problematisch 

klein. Deze situatie werd verslechterde nog door de lage oogst van 1932, waardoor Tauger 

(1991: 71) tot de conclusie komt dat een hongersnood onafwendbaar was. Hij gaat zelfs zo ver 

als te zeggen dat de graanrequisities ook een positief effect hadden: ze zorgden ervoor dat de 

impact van de hongersnood in de steden ietwat beperkt bleef (Tauger 1991: 89). Deze gegevens, 

in combinatie met het feit dat de Sovjet-Unie hulp bood aan Oekraïne, nopen hem ertoe de 

Holodomor eerder te interpreteren als het gevolg van een gefaald economisch beleid van de 

Sovjet-Unie dan als een genocide van het Oekraïense volk (Tauger 1991: 88-89).  

De interpretatie van Michael Ellman is zeer opmerkelijk. Hij merkt op dat een groot aantal 

aspecten van de Holodomor wijzen op een genocidale daad, en is op nagenoeg alle vlakken 

akkoord met de argumenten die naar voren komen bij de aanhangers van de genocidethesis 

(Ellman 2007: 690). Toch concludeert hij dat de Holodomor strikt genomen geen genocide was, 

aangezien er onvoldoende bewijs is dat Stalin de intentie had om het Oekraïense volk uit te 

moorden (Ellman 2007: 690). Hij wijst er wel op dat wanneer men een lossere definitie van 

genocide zou hanteren, de Holodomor wel in aanmerking zou komen om als genocide 

geclassificeerd te worden (Ellman 2007: 690). Hier is hij echter geen voorstander van, 

aangezien in dat geval genocides schering en inslag zouden zijn in de geschiedenis. In dat geval 

zouden ook landen als Portugal, Nederland en Spanje schuldig kunnen bevonden worden aan 

genocides (Ellman 2007: 690-691).  

Grofweg kan men dus twee kampen onderscheidden: het kamp van zij die de genocidethesis 

ondersteunen en het kamp van zij die deze thesis afwijzen. Hoewel de genocidethesis 

overheerst, kent de tegengestelde interpretatie ook relatief veel aanhangers. Zoals we verder 

zullen zien, weerspiegelt de ‘competitie’ tussen beide interpretaties op historiografisch vlak de 

politieke discussie rond de Holodomor, waarin men grofweg dezelfde twee kampen kan 

onderscheiden.  
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2. Officieel geheugen en historische politiek 
 

In dit hoofdstuk zal eerst de theorie rond enkele vitale concepten besproken worden. Vervolgens 

zal gekeken worden naar de manier waarop de geschiedenis en politiek in Oekraïne met elkaar 

verweven zijn.  

 

2.1. Collectief geheugen, officieel geheugen en historische politiek: 

theorie 
 

Katharyne Mitchell (2003: 443) stelt dat individueel geheugen een sociale constructie is die 

sterk wordt beïnvloed door politiek (Mitchell 2003: 443). Het herhalen van een bepaalde 

narratief door middel van herdenkingen en rituelen zorgt ervoor dat individuele herinnering van 

een bepaalde gebeurtenis overgaan naar het collectieve geheugen van een bepaalde groep 

(Mitchell 2003: 443). Bijgevolg gaat de manier waarop de verschillende individuen van die 

groep zich een bepaalde gebeurtenis herinneren meer en meer samenvallen met de manier 

waarop de gehele groep zich deze gebeurtenis herinnert (Mitchell 2003: 443). De grondlegger 

van het concept collectief geheugen, Maurice Halbawchs (1992: 53), beschouwt het individuele 

geheugen dan ook als een onderdeel van het groepsgeheugen. Jerzy Jedlicki (1999: 226) 

omschrijft collectief geheugen als een geheel van overtuigingen dat gedeeld wordt door 

minstens een deel van de nationale gemeenschap en gelinkt is aan een bepaald segment van de 

nationale geschiedenis.  

Hoewel collectief geheugen dus zeker en vast door een staat beïnvloed kan worden, dient 

men een onderscheid te maken tussen collectief geheugen en officieel geheugen. Brian F. Havel 

(2005: 608) omschrijft officieel geheugen als een bewuste poging door de heersende elite om 

de herinneringen van het volk aan het verleden in een bepaalde richting te sturen. Hij stelt wel 

dat deze poging ook kan leiden tot het ontstaan van een collectief geheugen indien het officiële 

geheugen lang genoeg kan blijven bestaan (Havel 2005: 608). Officieel geheugen is dus een 

politieke constructie. Kasianov (2015a: 193) stelt historische politiek dan ook gelijk aan 

geheugenpolitiek. Hij omschrijft historische politiek als het gebruik en misbruik van het 

verleden in ideologische, politieke, diplomatieke en legislatieve debatten en als de manier 

waarop interpretaties over het verleden aan de bevolking wordt opgedrongen door politici 

(Kasianov 2015a: 193). Beide concepten zijn met andere woorden nagenoeg identiek aan 

elkaar. De ‘makers’ van het officiële geheugen zien het verleden als een manier waarmee ze 

bepaalde doelen kunnen bereiken. Het doel dat ze willen bereiken staat in verband met de 
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manier waarop deze beleidsmakers zich de (voor hen) ideale maatschappij voorstellen. Als 

dusdanig zorgen ze ervoor dat bepaalde historische gebeurtenissen, die in dit ideaalbeeld 

passen, zo vaak mogelijk herdacht worden (Bodnar 1992: 245). Mnemonische actoren 

behandelen de geschiedenis met andere woorden als een instrument dat ze manipuleren en 

gebruiken om hun machtspositie te bestendigen (Bernhard & Kubik 2014: 9). Het creëren van 

een officieel geheugen staat met andere woorden los van het waarheidsgetrouw reconstrueren 

van het verleden (Bernhard & Kubik 2014: 8).  

Brian F. Havel (2005: 631-667) beschrijft vijf karakteristieken van een officieel geheugen. 

In de eerste plaats is officieel geheugen selectief in welke aspecten van het verleden van een 

staat herinnerd moeten worden en hoe deze herinnerd moeten worden (Havel 2005: 633). Een 

belangrijk gevolg hiervan is dat er ook bewust bepaalde aspecten ‘vergeten’ moeten worden 

(Havel 2005: 634). Ten tweede is officieel geheugen constructivistisch. Het behandelt het 

verleden niet als een afgesloten geheel, maar eerder als een reeks claims die gemaakt moeten 

worden, waarvoor ter ondersteuning data verzameld moet worden en indien nodig 

geherformuleerd en opgenomen moeten worden in het legislatieve apparaat van de staat (Havel 

2005: 632). Ten derde noemt Havel (2005: 632) het officieel geheugen mythopoëtisch. Hiermee 

verwijst hij naar het feit dat, zoals hierboven reeds vermeld is, het officiële geheugen niet zozeer 

gericht is op historische getrouwheid, maar eerder op het creëren van een minder complexe 

afbeelding van het verleden (Havel 2005: 632). Het gaat met andere woorden over de 

constructie van een nationale mythe (Havel 2005: 641). Het uiteindelijke doel is de constructie 

van een nationale mythe die kan dienen als basismodel voor de voorstelling van de staat (Havel 

2005: 645). Een van de voorbeelden die Havel (2005: 645) is Frankrijk dat zichzelf voorstelt 

als de drager van de revolutionaire geest. Ook een narratief van slachtofferschap kan, zoals we 

verder duidelijk zullen zien, dienen als dergelijk basismodel (Havel 2005: 640). Een vierde 

kenmerk van officieel geheugen is dat het concurrerende voorstellingen van het verleden, het 

contra-geheugen, incorporeert (Havel 2005: 649). Contra-geheugen wordt door Chris Weedon 

en Glenn Jordan (2012: 150) als een vorm van geheugen dat het officiële, collectieve geheugen 

betwist. Het is echter niet zo dat elke vorm van geheugen naast de officiële versie contra-

geheugen is (Weedon & Jordan 2012: 150). Uiteraard gaat de staat er alles aan doen om de voor 

haar ideale voorstelling van het verleden zo ongewijzigd mogelijk te verspreiden. De 

aanwezigheid van contra-geheugens kan immers leiden tot geheugenconflicten (Havel 2005: 

654). Om deze conflicten te vermijden, neemt het officiële geheugen elementen over van de 

contra-geheugens. Een voorbeeld hiervan is dat Post-Nazi Duitsland Duitse 

verantwoordelijkheid voor en schuldgevoel vanwege de Holocaust in haar officieel geheugen 
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heeft geïncorporeerd in plaats van de Holocaust dood te zwijgen (Havel 2005: 658). Ten slotte 

vertoont officieel geheugen ook presentisme. Hiermee bedoelt Havel (2005: 667) dat het doel 

van officieel geheugen niet zozeer het correct reconstrueren van het verleden is, maar wel een 

versie van het verleden construeren die bijdraagt tot de sociale stabiliteit en orde. 

Staten proberen een bepaalde versie van het verleden op te dringen aan hun bevolking om 

op die manier doelen van politieke machtsbestendiging en sociale orde te bereiken. De visie die 

de staat oplegt aan de bevolking noemen we het officiële geheugen. Dit officiële geheugen moet 

in de eerste plaats bovengenoemde doelen bereiken en is dus op een utilitaire manier 

geconstrueerd. De visie op het verleden die wordt opgelegd door het officieel geheugen is niet 

noodzakelijk een waarheidsgetrouwe representatie van dit verleden. Havel onderscheidde vijf 

karakteristieken van officieel geheugen: selectiviteit, constructivisme, het mythopoëtische 

karakter, incorporatie en presentisme. Historische politiek omvat het officiële geheugen, alsook 

de politieke, diplomatische en juridische discussies die hierrond plaatsvinden. In volgende deel 

van dit hoofdstuk wordt wat dieper ingegaan op de verwevenheid tussen politiek en 

geschiedenis in het onafhankelijke Oekraïne in de periode 1991-2004. 

 

2.2. De verwevenheid van geschiedenis en politiek in Oekraïne in de 

periode 1991-2005 
 

In dit stuk zal besproken worden waarom de geschiedenis in Oekraïne zo politiek geladen is. 

Ook zal besproken worden op welke manier het ‘verdeelde’ verleden van Oekraïne leidde tot 

verschillende ideologische kampen en op welke manier historische politiek mee aan de basis 

ligt voor de breuklijn tussen Oost- en West-Oekraïne.  

In het postcommunistische Oekraïne is tot op heden nog nooit sprake geweest van één enkel 

nationale historisch narratief (Portnov 2013:247). Toch was dit reeds voor het onafhankelijk 

worden van Oekraïne een politiek thema. Ten tijde van Michail Gorbačëvs perestrojka was de 

eventuele rehabilitatie van UPA en OUN reeds een topic in de politiek (Shevel 2011: 147-148). 

Na het onafhankelijk worden van Oekraïne in 1991 zagen de twee kampen die hieruit 

ontstonden, de nationalisten en de communisten, het historisch geheugen als een van de 

voornaamste slagvelden voor de strijd voor de toekomst van de natie en de staat (Shevel 2011: 

148). De situatie is vandaag de dag onveranderd. 

Tatiana Zhurzhenko (2011: 598) ziet vier redenen waarom het collectieve en historische 

geheugen een politiek slagveld is geworden in postcommunistisch Oekraïne. Ten eerste hebben 

verschillende regio’s van het huidige Oekraïne zich onder het bewind van tal van verschillende 
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mogendheden bevonden. Sommige delen maakten deel uit van enerzijds het Habsburgse Rijk, 

anderzijds van het Russische Imperium (Zhurzhenko 2011: 598). Tijdens het interbellum 

maakten sommige delen van het huidige Oekraïne deel uit van Polen, Roemenië, 

Tsjechoslowakije en Hongarije, terwijl een groot deel van het Oekraïens grondgebied reeds was 

omgevormd tot de Oekraïense Socialistische Sovjet Republiek. Oekraïners in het westen 

hebben de Sovjet-heerschappij en WOII compleet anders ervaren dan hun landgenoten in het 

centrum en oosten van Oekraïne (Zhurzhenko 2011: 598). De tweede reden die Zhurzhenko 

(2011: 598) aanhaalt is het feit dat de postcommunistische Oekraïense elite het nationale 

geheugen wil zuiveren van buitenlandse mythes, voornamelijk Russische. Een groot deel van 

de bevolking identificeert zich echter nog met de Oost-Slavische en Orthodoxe civilisatie en 

ziet de Oekraïense geschiedenis niet als een eeuwige strijd tegen het Russische imperialisme 

(Zhurzhenko 2011: 598). Ten derde is er na de val van het communisme een soort competitie 

ontstaan tussen verschillende minderheden over wie het grootste slachtoffer was van het 

communistisch regime. Deze narratieven gaan in tegen het monopolie van het slachtofferschap 

van de etnische Oekraïners (Zhurzhenko 2011: 598). Ten slotte moet Oekraïne in haar streven 

naar aanvaarding als Westerse en Europese democratie, omgaan met haar Sovjetverleden. 

Hiervoor moeten, onder andere, de schuldigen van de misdaden die begaan zijn onder het 

regime openlijk veroordeeld worden. Gezien een aanzienlijk deel van de Oekraïense bevolking 

zich nog steeds identificeert met het Sovjetverleden, worden zulke kwesties sterk gepolitiseerd 

(Zhurzehenko 2011: 598). 

Kas’janov (Kasianov 2015a: 196) stelt vast dat Oekraïne te maken heeft met een ‘verdeeld 

geheugen’. Deze verdeling bestaat uit twee dimensies: regionaal en ideologisch. De regionale 

dimensie heeft te maken met het verschillende historische en culturele nalatenschap in de 

verschillende regio’s van Oekraïne (Kasianov 2015a: 196). Ideologisch gezien stelt Kas’janov 

(Kasianov 2015a: 196) vast dat verschillende politieke actoren, alsook media en educatieve 

instanties, verschillende voorstellingen van het verleden erop nahouden. Op regionaal vlak kan 

men vaststellen dat het oosten en het westen van Oekraïne op een andere manier naar hun 

Sovjetverleden kijken. In feite zou men nog een derde dimensie kunnen toevoegen op basis van 

generatieverschillen. Zo is er vandaag de dag in Oekraïne al een generatie opgegroeid die al 

maar weinig meer afweet van het Oekraïense Sovjetverleden. Olena Nikolayenko deed in 2008 

onderzoek naar de mate waarin Sovjetnostalgie leeft onder de bevolking van Oekraïne. In 

Oekraïne stond 62.3% van de bevolking positief tegenover het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, 

37.3% zag het als iets negatief (Nikolayenko 2008: 248). Binnen Oekraïne waren hieromtrent 

echter sterke regionale verschillen. In West-Oekraïne, meer bepaald Lviv, werd het uiteenvallen 
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van de Sovjet-Unie door 91.8% van de bevolking als positief ervaren. In het centrum, meer 

bepaald Kyïv, deelde 64.4% van de bevolking deze mening. In Donec’k, Oost-Oekraïne, 

beschouwde slechts 31.4% van de bevolking het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als iets 

positief (Nikolayenko 2008: 248). Deze gegevens correleerden met de mate waarin de 

bevolking trots was op Oekraïne. In Lviv was 72.3% van de bevolking trots inwoner te zijn van 

Oekraïne. In Donec’k was dit slechts 29.4%, al was 50.7% wel een beetje trots om Oekraïner 

te zijn (Nikolayenko 2008: 255). In het oosten van Oekraïne, voornamelijk onder de etnisch-

Russische populatie, worden de termen ‘Oekraïne’ en ‘Oekraïens’ vaak in verband gebracht 

met de Russische periferie, terwijl in het westen van Oekraïne een sterk nationaal gevoel heerst 

(Karácsony, Kocsis, Kovály, Molnár & Póti 2014: 102). Karásconi et al. (2014: 102) stelt dat 

de oorsprong van dit verschil in nationaal bewustzijn begint bij de geschiedenis van Kyïv-Rus’ 

en de interpretatie hiervan.  

In 2006 onderscheidde Taras Kuzio vier historiografische scholen4 in Oekraïne op basis van 

de manier waarop over Kyïv-Rus’ werd geschreven (Kuzio 2006: 407). Twee van de vier 

scholen zijn echter gemarginaliseerd in Oekraïne, meer bepaald de Russofiele en Sovjetofiele 

scholen. Dit komt omdat enerzijds de Sovjetofiele school de Sovjet-Unie liefst nieuw leven zou 

inblazen (Kuzio 2006: 408). De Russofiele school beschouwt de Oekraïners dan weer niet als 

een aparte etnische groep (Kuzio 2006: 408). Beide scholen zien Rusland ook als de leider van 

de Oost-Slavische naties. Om deze redenen zouden beiden scholen ongeschikt zijn als basis 

voor de onafhankelijke Oekraïense staat (Kuzio 2006: 408). De Oekraïnofiele school is de 

dominante school in Oekraïne (Kuzio 2006: 411). Deze school ziet Kyïv-Rus’ als het eerste 

Oekraïense koninkrijk en verwerpen de thesis dat Rusland de Oost-Slavische volkeren moet 

leiden, alsook de thesis dat Oekraïne en Rusland onlosmakelijk verbonden zijn (Kuzio 2006: 

412-413). Deze school vindt voornamelijk aanhangers in het westen en het centrum van 

Oekraïne, waar nationaaldemocratische partijen, die gelinkt zijn aan deze school, hun grootste 

aantal stemmen verwerven (Kuzio 2006: 411). Zowel in het Westen als in Rusland stelt Kuzio 

(2006: 411) vast dat deze school vaak als nationalistisch wordt omschreven. De laatste school 

die Kuzio onderscheidt is de Oost-Slavische school. Deze ziet Kyïv-Rus’ niet als een proto-

Oekraïense staat en plaatst zichzelf tussen de Oekraïnofiele en Russofiele scholen (Kuzio 2006: 

413). In tegenstelling tot de Oekraïnofiele school willen ze geen breuk met Rusland, maar 

hebben ze eerder een toekomst voor ogen waarin de verschillen tussen Rusland en Oekraïne 

                                                           
4 Kuzio (2006: 407) verwijst hiermee eerder naar een set ideeën en gedachten dan naar een coherente groep 

historici. 
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langzaam zullen verdwijnen vanwege hun linguïstische, culturele en historische banden (Kuzio 

2006: 414).  

Op politiek vlak is het de Oekraïnofiele school die de staatsnarratief en educatie bepaalt 

(Kuzio 2005a: 35-36). Deze school is ook eerder anti-Russisch en ziet het Sovjetverleden als 

zeer negatief. Het Russisch wordt door deze school ook gezien als een vreemde taal (Kuzio 

2005a: 34). De Oost-Slavische school daarentegen ziet het Russisch niet als een vreemde taal 

en hoewel ze ook kritisch zijn over bepaalde aspecten van het Sovjetverleden, ervaren ze deze 

periode niet als negatief. Ze zijn wel loyaal aan de Oekraïense staat, maar neigen op cultureel 

vlak toch eerder richting Rusland (Kuzio 2005a: 34). Tijdens de presidentsverkiezingen van 

2004 werd de Oekraïnofiele school vertegenwoordigd door Viktor Juščenko, die voornamelijk 

in het westen van Oekraïne populair was. De Oost-Slavische school werd vertegenwoordigd 

door Viktor Janukovyč en zijn Partij van de Regio’s, wiens electoraat voornamelijk uit het 

oosten en zuidoosten van Oekraïne komt (Kuzio 2005a: 38).  

Deze verschillende visies op de geschiedenis zijn een van de voornaamste oorzaken van de 

tegenstellingen tussen Oost- en West-Oekraïne. Dit wordt tevens aangetoond in de studie van 

Ararat en Alexandr Osipian, die concluderen dat het Oekraïense electoraat bij het stemmen 

meer belang hecht aan de visie van een bepaalde partij op het verleden dan aan de 

partijprogramma’s of de taalkwestie (Osipian & Osipian 2012: 616-617, 624). Ze (2012: 624) 

merken op dat de breuklijn tussen het oosten en westen van Oekraïne traditioneel verklaard 

wordt door de linguïstische verschillen tussen beide regio’s: het Oekraïens-sprekend westen 

tegenover het Russischtalige oosten. In 2005 werd in Donec’k via een enquête navraag gedaan 

over welke factoren een rol hadden gespeeld bij hun stemkeuze (Osipian & Osipian 2012: 624). 

Belangrijk detail is dat er geen antwoordmogelijkheden werden aangeboden. Slechts 7% stelde 

dat de status van het Russisch belangrijk was geweest (Osipian & Osipian 2012: 624). Osipian 

en Osipian (2012: 624) concluderen dan ook dat de taalkwestie in het Oosten van Oekraïne niet 

inherent belangrijk is voor de bevolking, maar dat deze kwestie eerder van buitenaf door politici 

wordt voorgesteld als een probleem. Een ander onderzoek van 2005 toont aan dat het historisch 

geheugen van groot belang is in de Oost-West tegenstelling in Oekraïne. Deze keer werd aan 

mensen in heel Oekraïne gevraagd wat volgens hen de tegenstellingen tussen de bevolking van 

West- en Oost-Oekraïne veroorzaakten (Osipian & Osipian 2012: 626). Politieke factoren 

werden gezien als de voornaamste factoren. Psychologische factoren en historisch geheugen, 

die nauw samenhangen, waren respectievelijk de tweede en derde meest invloedrijke factoren 

die de tegenstellingen tussen Oost en West bewerkstelligen (Osipian & Osipian 2012: 626). 

Voornamelijk in het zuiden en het oosten was de bevolking gefrustreerd over de manier waarop 
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de officiële versie van de geschiedenis, zoals die door de staat werd gepropageerd, de visie van 

het oosten en zuiden van Oekraïne op de geschiedenis niet incorporeerde. Ze vinden ook dat de 

rol van het zuiden en het oosten in de totstandkoming van het moderne Oekraïne 

geminimaliseerd wordt (Osipian & Osipian 2012: 626). Om die reden noemen Osipian en 

Osipian (2012: 626) de Partij van de Regio’s ook wel de partij van de “gefrustreerde en 

onderdrukte regio’s”. De conclusie die Ararat en Alexandr Osipian (2012: 616-617) uit hun 

onderzoek trekken is dat de Oekraïense bevolking voor een groot deel kiest voor een bepaalde 

partij vanwege de visie op de geschiedenis die de partij aanhangt. Het politieke programma 

speelt een minder grote rol, aangezien de partijprogramma’s van de verschillende politieke 

praktijken in de periode 2004-2010 weinig verschilden (Osipian & Osipian 2012: 616-617).  

Het creëren van één nationaal historisch narratief is, zoals hierboven is gebleken, een uiterst 

moeilijke opdracht. Een van de voornaamste reden hiervoor is het feit dat verschillende regio’s 

van Oekraïne bepaalde historische fases op een andere manier hebben ervaren en hier op een 

andere manier op terugkijken. Dit leidde tot de evolutie van twee historiografische scholen, de 

Oekraïnofiele en de Oost-Slavische. Deze tegenstelling is ook te zien op regionaal en politiek 

vlak. In het westen en het centrum van Oekraïne is eerder nationalistisch gezind en steunt de 

Oekraïnofiele visie op de Oekraïense geschiedenis. Viktor Juščenko is hier de politieke 

component van. Delen van Oost-Oekraïne verwerpen de Oekraïnofiele visie op de geschiedenis 

en scharen zich eerder achter de pro-Russische Oost-Slavische historiografie, die wordt 

gerepresenteerd door Viktor Janukovyč, al moet wel gezegd worden dat deze zich in feite voor 

2005 amper bezighield met ideologische onderwerpen. Het onderzoek van Ararat en Alexandr 

Osipian toont ook aan dat de verschillende visies op de Oekraïense geschiedenis een rol spelen 

in het stemgedrag en de tegenstellingen tussen Oost- en West-Oekraïne.  
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3. De herdenking en politisering van de Holodomor voor 

Juščenko  
 

Nu we de verwevenheid tussen politiek en geschiedenis in Oekraïne in het algemeen hebben 

besproken, zal gekeken worden naar de manier waarop een bepaald aspect van deze 

geschiedenis, meer bepaald de Holodomor, werd herdacht en gepolitiseerd in Oekraïne. 

Vooraleerst zal wel gekeken worden naar de oorsprong van de herdenkingscultuur rond de 

Holodomor, die ontstond in de Oekraïense diaspora in Noord-Amerika. 

 

3.1. De herdenking van de Holodomor buiten Oekraïne: de rol van de 

Oekraïense diaspora 
 

Ten tijde van de Sovjet-Unie was niet enkel het publiekelijk bespreken van de Holodomor, maar 

ook zelfs het praten over de gebeurtenissen van 1932-1933 in familiale kring een relatief 

riskante aangelegenheid (Kasianov 2008: 203). Wanneer men in familiale kring over de 

Holodomor sprak, bestond het risico immers dat de kinderen dit gingen horen en hierover 

gingen spreken op school. Op deze manier zou het dan weer ter ore van andere ouders kunnen 

komen, wat negatieve gevolgen kon hebben voor de volwassen leden van het gezin (Kasianov 

2008: 203). Ook de mate waarin wetenschappelijk onderzoek gevoerd werd naar de Holodomor 

was, zeker binnen de Sovjet-Unie, zeer gering. Enerzijds is dit te wijten aan het feit dat de 

Holodomor in de Sovjet-Unie een staatsgeheim was en de Sovjet-Unie onderzoek naar de 

Holodomor onmogelijk maakte (Marples 2007; Moore 2012: 368). Anderzijds was er ook de 

problematiek van het beperkt toegankelijke bronnenmateriaal en het feit dat de Oekraïense 

bevolking onder Sovjetheerschappij meerdere verschrikkingen had moeten doorstaan, 

waardoor ze niet focuste op een bepaalde gebeurtenis (Sysyn 1999: 185).  

Toch was het niet zo dat er helemaal geen aandacht was voor de Holodomor, al kwam deze 

aandacht aanvankelijk wel voornamelijk uit het buitenland. De Oekraïense diaspora speelde 

hierin een zeer belangrijke rol. Moore (2012: 386) stelt dat de aandacht die werd geschonken 

aan de Holodomor voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nagenoeg volledig te danken is 

aan inspanningen van de Oekraïense diaspora. Een eerste resultaat hiervan was een in de jaren 

50 gepubliceerd boekje over de Holodomor genaamd The Black Deeds of the Kremlin, 

opgesteld door overlevenden en intellectuelen uit de Oekraïense diaspora (Andriewsky 2015: 

18; Boriak 2001: 167).  
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Het duurde echter het tot het einde van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 vooraleer de 

Oekraïense diaspora de Holodomor op grote schaal ging populariseren (Sysyn 1999: 186). 

Sysyn (1999: 183) verklaart dit mede door het feit dat de Oekraïense diaspora allesbehalve een 

homogene gemeenschap was. De emigratie van Oekraïners naar het Westen verliep in een 

aantal fasen, die grofweg plaatsvonden tussen 1880 en 1950. Ook varieerden de redenen om te 

emigreren sterk tussen de verschillende fasen (Boryk 2011: 22). Vanwege de onderlinge 

socioculturele verschillen tussen de groepen van de Oekraïense diaspora was er weinig 

eensgezindheid tussen deze groepen en was er dus ook geen sprake van een collectieve identiteit 

(Boryk 2011: 22-23). Een tragische gebeurtenis als de Holodomor bood de verschillende 

groepen van de Oekraïense diaspora de kans om zich te verenigen rond het feit dat de gehele 

Oekraïense bevolking een groot onrecht was aangedaan (Boryk 2011: 20-21). Dit was een 

belangrijke stap in de creatie van een diaspora-identiteit, al wijst Sysyn (1999: 183) er ook wel 

op dat er onder de Oekraïense diaspora aanvankelijk ook nog groepen waren die de Sovjetversie 

van de hongersnood steunden. De Oekraïense diaspora legde ook de basis voor de verdere 

ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek naar de Holodomor in Noord-Amerika, waar de 

Oekraïense diaspora zich het sterkste profileerde. In 1972 werd aan de Harvard University het 

‘Ukrainian Research Institute’ opgericht, in 1976 volgde aan de universiteit van Alberta in 

Canada het ‘Canadian Institute for Ukrainian Studies’. Beide onderwijsinstellingen werden 

opgericht dankzij sterk lobbywerk en financiering door de Oekraïense diaspora (Sysyn 1999: 

187-188).  

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Holodomor in 1983, werden er in de loop van 

de jaren 80 verschillende initiatieven ondernomen onder invloed van de Oekraïense diaspora 

om de Holodomor meer bekendheid te geven bij het grote publiek (Grynevych 2007: 10). In 

zijn studie over de rol van de Oekraïense diaspora in het populariseren van de Holodomor 

bespreekt Frank Sysyn (1999: 189) de vier belangrijkste projecten. In 1984 kwam er de film 

The Harvest of Despair onder de productie van Slawko Nowytski en Yurij Luhovy. Vervolgens 

werden er ook een reeks conferenties georganiseerd en werd het verder wetenschappelijk 

onderzoek naar de Holodomor sterk gepromoot. Het voornaamste resultaat hiervan was het 

boek The Harvest of Sorrow van Robert Conquest, dat vandaag de dag nog steeds wordt gezien 

als de eerste grote mijlpaal in het onderzoek naar de Holodomor (Andriewsky 2015: 18). Ten 

slotte richtte men in de Verenigde Staten de Congrescommissie over de Oekraïense 

hongersnood op. Dit gebeurde opnieuw onder druk van de Oekraïense diaspora, al wijst Tatiana 

Zhurzhenko (2011: 600) erop dat deze beslissing van de Verenigde Staten ook gezien binnen 

de geopolitieke context, namelijk binnen de strijd van de Verenigde Staten tegen het 
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communisme. Dit is ook te zien aan de conclusie van de onderzoekscommissie. De commissie 

noemde de hongersnood een genocide, uitgevoerd door Stalin en degenen rond hem (Findings 

of the US Commission on the Ukraine Famine, 1988). In 1988 kreeg deze commissie ook een 

internationale opvolger, al was het resultaat hiervan iets minder positief voor de Oekraïense 

diaspora, aangezien niet elk lid van deze commissie akkoord ging met de genocidethesis (Sysyn 

1999: 195).  

 

3.2. De herdenking van de Holodomor in Oekraïne: 1950-2004 
 

In het begin van de jaren 80 werd de narratief van de diaspora als het ware geëxporteerd naar 

Oekraïne (Zhurzhenko 2014: 221). Voordien was de Holodomor, zoals hierboven reeds 

vermeld, taboe in de Oekraïense Sovjetrepubliek. Toch was het niet zo dat de leiding van de 

Oekraïense SSR de realisaties van de Oekraïense diaspora. Vanaf de uitgave van The Black 

Deeds of the Kremlin hield het ministerie van buitenlandse zaken van de Oekraïense SSR het 

Centraal Comité van de Communistische Partij van Oekraïne op de hoogte van de verschillende 

activiteiten en publicaties van de diaspora, alsook van het feit dat in de Verenigde Staten steeds 

meer politici de Holodomor interpreteerden als genocide (Vasylyev 2008: 257-258). Op 

publiekelijk vlak bleef de hongersnood echter onderbelicht en werd enkel vermeld in werken 

uit de ‘samvydav’5 en in de contrapropaganda van de Communistische Partij van Oekraïne 

(Kasianov 2008: 203). Tegen de jaren 80 bereikte het Centrale Comité in Oekraïne ook het 

nieuws dat verschillende groepen van de Oekraïense diaspora volop bezig waren met het 

voorbereiden van de 50ste verjaardag van de Holodomor (Vasylyev 2008: 261). De leiding van 

de Oekraïense Sovjetrepubliek realiseerde zich dat het zelf moest overgaan tot actie.  

Als antwoord op de Congrescommissie over de Holodomor besloot de leiding zelf een 

onderzoekscommissie in te stellen. (Vasylyev 2008: 261)6. In 1987 erkende de Communistische 

Partij van Oekraïne het feit dat de hongersnood weldegelijk had plaatsgevonden (Zhurzhenko 

2011: 601). In de jaren 80 werd de Holodomor voor het eerst echt het onderwerp van publieke 

discussies in Oekraïne (Zhurzhenko 2011: 601). Politieke schrijvers in Oekraïne, geïnspireerd 

door de acties en resultaten van de Oekraïense diaspora in Noord-Amerika, zorgden ervoor dat 

het onderwerp gepopulariseerd werd (Kasianov 2008: 203-204). Aangezien het onderwerp van 

                                                           
5 De Oekraïense variant van samizdat. 
6 Een interessant lid van deze commissie was Stanislav Kul’čyts’kyj. Vandaag is hij een fervent voorstander van 

de genocidethesis. Voor de val van het communisme werkte hij echter mee aan contrapropaganda voor de Sovjet-

Unie (Vasylyev 2008: 261; Zhurzhenko 2011: 601).  
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de Holodomor steeds meer aandacht kreeg, werd het vanaf eind jaren 80 ook ingezet om te 

onderstrepen dat Oekraïne recht had op soevereiniteit. Kas’janov (Kasianov 2008: 207) stelt 

dat hierdoor de Holodomor ook steeds meer een politiek thema werd. De Holodomor werd dan 

ook een vaststaand thema bij elk publiek optreden van opponenten van de Sovjet-Unie 

(Kasianov 2008: 207). Zo werd het een centraal thema in de retoriek van Narodnyj Ruch, een 

organisatie die stond voor democratische hervormingen in Oekraïne (Zhurzhenko 2011: 601). 

Maatschappelijke organisaties zoals Memorial, journalisten en amateurhistorici gingen een 

actieve rol spelen in het herdenken van de Holodomor. Zij zetten zich onder andere in voor het 

identificeren van massagraven en het plaatsen van gedenkplaatjes bij de graven van de 

overledenen (Zhurzhenko 2011: 601). Ook werden herdenkingsmomenten ingelast en begon 

men met het systematisch verzamelen van getuigenissen van overlevenden van de Holodomor. 

Als dusdanig werd de Holodomor meer en meer op massale schaal herdacht (Kasianov 2008: 

206-207).  

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de Holodomor ook officieel geïncorporeerd in 

de nationale mythe van de nieuwe onafhankelijke staat Oekraïne (Zhurzhenko 2011: 602). Zo 

werd de Holodomor in schoolboeken als genocide behandeld, werd in 1993 een Holodomor-

postzegel op de markt gebracht en werden er in Kyïv en andere regio’s in Oekraïne monumenten 

opgericht (Riabchuk 2008: 4). 1993 was het jaar van de 60ste verjaardag van de Holodomor. De 

eerste president van het onafhankelijke Oekraïne, Leonid Kravčuk, hielp persoonlijk bij het 

organiseren van activiteiten ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Holodomor (Kasianov 

2008: 208). Hij verklaarde ook publiekelijk dat hij de Holodomor als genocide beschouwde 

(Andriewsky 2015: 20). Dit deed hij tijdens een speech op een internationale conferentie in 

Kyïv naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Holodomor (Zhurzhenko 2011: 602). 

Verder was het ook tijdens zijn presidentschap dat de Holodomor voor het eerst officieel 

herdacht werd (Zhurzhenko 2011: 599). In 1993 werden er enkele dagen van rouw en 

herdenking van de slachtoffers van de hongersnood georganiseerd (Kasianov 2008: 209). Het 

grootste deel van de herdenkingspraktijken rond de Holodomor kwam er echter op initiatief van 

burgerlijke organisaties en nationaal democraten.  

De post-Sovjet elite was in deze periode nog zeer terughoudend tegenover de herdenking 

van de Holodomor (Riabchuk 2008: 4). Dit was merkbaar bij de hierboven genoemde dagen 

van rouw voor de slachtoffers van de hongersnood. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 

tijdens deze dagen een groot podiumspektakel zou worden georganiseerd en dat er een proces 

zou worden opgestart tegen de schuldigen van de hongersnood voor een volkstribunaal. 

Vanwege een gebrek aan enthousiasme bij de officiële autoriteiten kwam van beide plannen 
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echter niets in huis (Kasianov 2008: 209). Ook stelt Riabchuk (2008: 4) dat de 

postcommunistische elite niet actief participeerde aan de herdenkingspraktijken en ze soms zelf 

saboteerde. Ze weigerden ook substantiële financiële steun te verlenen voor deze praktijken 

(Riabchuk 2008: 4). 

Kravčuk is in deze context een zeer interessant figuur. Van 1980 tot 1988 was hij immers 

hoofd van het Departement van Agitatie en Propaganda van het Centraal Comité van de 

Communistische Partij van Oekraïne, in 1989 werd hij hoofd van het Departement Ideologie 

(Kasianov 2008: 199). Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Holodomor ondersteunde 

de Oekraïense diaspora in Noord-Amerika een aantal projecten die de Holodomor bij het grote 

publiek bekend moesten maken (cf. supra). Kravčuk was in zijn hoedanigheid als hoofd van het 

departement Agitatie en Propaganda dan ook zeer nauw betrokken bij de contrapropaganda dat 

de Communistische Partij van Oekraïne voerde tegen deze initiatieven (Kasianov 2008: 199). 

Men kan ook vragen stellen bij de intenties die Kravčuk had bij het publiekelijk promoten van 

de herdenkingen van de Holodomor. Zo wijst Kasianov (2008: 208-209) op het feit dat de 60ste 

verjaardag van de Holodomor een jaar voor de verkiezingen van 1994 viel. Het is dus ook niet 

onwaarschijnlijk dat Kravčuk zo nadrukkelijk deelnam aan de activiteiten rond deze verjaardag 

vanuit electorale overwegingen (Kasianov 2008: 209).  

In 1994 kwam Leonid Kučma aan de macht. Kučma poogde pro-Europese en pro-Russische 

narratieven met elkaar te combineren. Ook poogde hij zowel het deel van de Oekraïense elite 

die nog sterk Sovjet-gezind was als anti-communistische nationalisten te vriend te houden 

(Zhurzhenko 2011: 598). Hierbij moet echter wel vermeld worden dat Kučma op vlak van 

historische gebeurtenissen niet echt geïnteresseerd was in noties als waarheid en gerechtigheid. 

Zijn beleid wordt dan ook gezien als zeer pragmatisch en gericht op stabiliteit en vrede 

(Zhurzhenko 2011: 598). Aanvankelijk bestede de nieuwe president weinig aandacht aan de 

Holodomor, aangezien onder Kučma ideologie veel minder belangrijk was geworden (Kasianov 

2008: 209). Ook het verzamelen van getuigenissen, waarmee men nog voor de 

onafhankelijkheid van Oekraïne was begonnen, verminderde sterk. Dit kan grotendeels 

verklaard worden door het feit dat Kučma tijdens zijn presidentschap Rusland te vriend wou 

houden (Kudela-Świątek 2017: 47). Toch ondernam Kučma een aantal belangrijke stappen in 

het institutionaliseringsproces van de herdenking van de Holodomor. In 1998 stelde Kučma een 

officiële herdenkingsdag in (Hulnick 2009: 63). Aanvankelijk noemde deze de Dag van 

Herdenking van de Slachtoffers van de Hongersnoden in Oekraïne en zou deze dag jaarlijks op 

de laatste zaterdag van november gevierd worden (Klymenko 2016: 351). In datzelfde jaar 

weidde Kučma in Kyïv ook een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de 



 

23 
 

Holodomor in. Dit monument zou tot 2008 het belangrijkste Holodomormonument blijven 

(Bellezza 2015: 240-241). In 2000 werd de naam van de herdenkingsdag veranderd naar de Dag 

van de Herdenking van de Slachtoffers van de Holodomor en Politieke Repressie (Klymenko 

2016: 351). In 2002 ondertekende Kučma een decreet waarin alle commemoratieve praktijken 

rond de Holodomor opgesomd werden (Kasianov 2008: 209-210). Hierdoor nam Kučma het 

initiatief voor de herdenkingen af van de oppositie (Kasianov 2008: 210). Verder maakte 

Kučma in 2002 ook al plannen voor de constructie van een memorialcomplex in Kyïv gewijd 

aan de Holodomor. Vanwege langdurige discussies en tal van bureaucratische beslommeringen 

zou het echter wel tot 2008 duren vooraleer dit complex er kwam (Kasianov 2008: 210). 

Net zoals 1993, de 60ste verjaardag van de Holodomor, een belangrijk jaar was in het 

institutionaliseringsproces van de Holodomor-herdenkingen, was ook 2003, de 70ste verjaardag 

van de Holodomor, een belangrijk jaar. Naar aanleiding van deze 70ste verjaardag werd in het 

Oekraïens parlement een zitting gehouden omtrent de hongersnood (Klymenko 2016: 351). In 

2003 ondernam de Oekraïense staat ook pogingen om ook internationaal de Holodomor te laten 

erkennen als genocide (Kasianov 2008: 209; Kuzio 2017: 297). In 2001 had Kučma ook al 

publiekelijk verklaard dat hij de Holodomor als genocide beschouwde, en dat er onder het 

Sovjetbewind 10 miljoen Oekraïners waren omgekomen ten gevolge van honger, oorlog en 

opsluiting in de gulags (Kuzio 2017: 297). De poging tot het bereiken van internationale 

erkenning van de Holodomor als genocide slaagde echter niet in haar opzet. Op de 58ste sessie 

van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelden 36 landen wel een gezamenlijke 

verklaring op waarin ze de Holodomor wel erkennen als een tragedie, maar waarin het woord 

genocide niet gebruikt wordt (Kasianov 2008: 213).  

Ondanks het feit dat onder zijn beleid de institutionalisering van de herdenking van de 

Holodomor steeds verder ging, moet men het beleid van Kučma rond de Holodomor vooral als 

pragmatisch beschouwen (Zhurzhenko 2011: 602). Zhurzhenko (2011: 602) merkt op dat 

Kučma het vaak door de vingers zag wanneer lokale autoriteiten de herdenkingspraktijken 

negeerden. Net zoals dit onder bij Kravčuk het geval was, zien we ook onder Kučma een 

opmerkelijke toename in het aantal politieke activiteiten omtrent de herdenking van de 

Holodomor in de periode vlak voor de verkiezingen.  

 

 

 



 

24 
 

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat Kučma, die bekend stond als een zeer pragmatisch en 

zelfs opportunistisch politicus, het thema van de Holodomor gebruikte om stemmen te winnen 

bij de volgende verkiezingen. Ook had Kučma in deze periode zowel op nationaal als 

internationaal vlak schade geleden vanwege de ‘Tapegate’ en ‘Kolchuga’ affaires. Mykola 

Riabchuk (2008: 4-5) acht het dan ook niet onwaarschijnlijk dat Kučma zich meer en meer ging 

bezighouden met het promoten van de idee van Oekraïne en haar bevolking als 

‘slachtoffernatie’ om zo in binnen- en buitenland sympathie op te wekken. 
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4. Politieke context 
 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar het politieke klimaat waarin Juščenko’s 

Holodomorbeleid plaatsvond. Om een volledig beeld van de politieke context te scheppen, zal 

eerst ingegaan worden op de verkiezingen en de daaropvolgend Oranje Revolutie van 2004, die 

leidden tot Juščenko’s presidentschap. Vervolgens zal een kort overzicht van de belangrijkste 

gebeurtenissen en conflicten die plaatsvonden tijdens dit presidentschap. Tot slot gaan we 

dieper in op Juščenko’s historisch beleid in het algemeen. 

 

4.1. De Oranje Revolutie 
 

Het presidentschap van Juščenko’s voorganger, Leonid Kučma, was gevuld met schandalen en 

politieke crisissen. Corruptie was een wijdverspreid fenomeen onder zijn heerschappij, iets wat 

ook de Oekraïense bevolking niet ontging. In 1994, het jaar waarin Kučma president werd, werd 

in Oekraïne een opiniepeiling gehouden naar welke sociale groep de bevolking als machtigste 

beschouwde. 33.9 procent van de ondervraagden vond dat georganiseerde misdaadgroepen en 

maffia het meeste macht hadden in Oekraïne. In 2004, na 10 jaar Kučma-heerschappij, was dit 

percentage gestegen naar 40.2 procent (Kuzio 2010: 288). Kučma’s Oekraïne werd dan ook 

beschouwd als een semi-democratie of een competitief-autoritaire staat (Katchanovski 2008: 

358). Er werden wel parlementaire en presidentiële verkiezingen gehouden, maar met de hulp 

van oligarchen slaagde Kučma erin deze te manipuleren in zijn voordeel (Katchanovski 2008: 

358).  

Nadat Kučma er niet in slaagde het parlement te laten akkoord gaan met wijzigingen in de 

grondwet die hem langer aan de macht zouden houden, duidde hij Viktor Janukovyč, zijn 

premier en leider van de Partij van de Regio’s, aan als zijn opvolger (Kuzio 2005b: 30). Velen 

zagen dit dan ook als een poging van de georganiseerde misdaad om hun macht binnen de 

regering en andere hooggeplaatste organisaties te bestendigen (Kuzio 2010: 288). Drie partijen 

vormden de oppositie. In de eerste plaats was er Juščenko’s ‘Ons Oekraïne’ blok. Een ander 

belangrijk gezicht van de Oranje Revolutie was Julija Tymošenko en het Blok Julija 

Tymošenko, gebouwd rond haar Bat’kivščyna-partij. Ten slotte maakte ook de Socialistische 

Partij van Oekraïne, onder leiding van Aleksandr Moroz, deel uit van de zogenaamde Oranje-

coalitie (Kuzio 2005b: 32).De Communistische Partij van Oekraïne was wel bereid samen te 

werken met de Socialisten en eventueel zelfs met het Blok Julija Tymošenko. Samenwerking 

met Juščenko’s Ons Oekraïne zagen ze echter niet zitten. Illustrerend voor deze vijandigheid 
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tegenover Juščenko’s partij is het feit dat ze hem en zijn partij ‘našisti’ noemden, afkomstig van 

‘Naša Ukraïna’ (Ons Oekraïne) en verwijzend naar de nazi’s (Kuzio 2005b: 32). 

De druppel die de emmer der frustraties deed overlopen was de verkiezingsfraude tijdens de 

presidentiële verkiezingen van 2004 (Karatnycky 2005: 35). Tijdens deze verkiezingen werden 

medewerkers van tal van staatsorganisaties gedwongen te stemmen op en campagne te voeren 

voor Janukovyč, die gesteund werd door Kučma en een groot aantal oligarchen (Katchanovski 

2008: 358). Ambtenaren werden ingeschakeld om te knoeien met het elektronische systeem dat 

de stemmen telde in de tweede ronde van de verkiezingen en de opkomst in de regio’s rond 

Donec’k en Luhans’k werden op een artificiële manier verhoogd. Dankzij deze maatregelen 

kwam Janukovyč dan ook als winnaar uit de bus na de tweede ronde van de 

presidentsverkiezingen (Katchanovski 2008: 358). Een deel van de Oekraïense bevolking 

kwam op straat, niet enkel in Kyïv maar ook in andere delen van het land. Met deze protesten 

wouden ze het resultaat van de verkiezingen laten wijzigen. Het was een nieuw soort protest, 

waarbij de protesteerders geëntertaind werden door rockmuziek, er werden gratis tenten 

voorzien en er werd zelfs zakgeld uitgedeeld aan de protesteerders (Lane 2008: 527).  

Volgens Lane (2008: 527) zagen velen de Oranje Revolutie als het moment waarop Oekraïne 

zich definitief naar het Westen keerde en haar Sovjetverleden de rug toe keerde. Toch mag men 

de Oranje Revolutie niet beschouwen als een revolte waarin de gehele Oekraïense bevolking 

Janukovyč weg wou. Zo toont Lane (2008: 531) aan dat aanvankelijk 40.7% van de Oekraïense 

bevolking de revolutie steunde en dat 26.8% tegen de revolutie was. Na een jaar was slechts 

29% van de bevolking voor de revolutie, 38.7% was tegen (Lane 2008: 531). De protesteerders 

kregen wat ze wouden en dus werd er opnieuw gestemd op 26 december 2004 (Copsey 2005: 

105). Deze keer haalde Juščenko het met 51.99% van de stemmen tegenover 44.19% voor 

Janukovyč. Janukovyč probeerde nog in beroep te gaan tegen de uitslag van de tweede ronde, 

maar gaf het uiteindelijk op 1 januari 2005 op, waardoor Juščenko uiteindelijk toch president 

werd (Copsey 2005: 105). Tijdens deze verkiezingen werd de breuklijn tussen het oosten en het 

westen van Oekraïne opnieuw duidelijk. Wanneer we kijken naar het stemgedrag in de 

verschillende regio’s, valt het op dat de oostelijke en zuidelijke regio’s sterk pro-Janukovyč 

waren, voornamelijk in de oblasts Donec’k en Luhans’k en de Autonome Republiek van de 

Krim (Bijlage 1) (Paniotto z.d.: 22-23). 
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De woekerende corruptie onder Kučma en andere wanpraktijken van diens beleid leidde tot 

ongenoegen bij de bevolking van Oekraïne, in het bijzonder in het westen van het land. 

Verkiezingsfraude vanuit het kamp van Janukovyč tijdens de presidentiële verkiezingen van 

2004 leidde ertoe dat de bevolking massaal op straat kwam in wat vandaag bekend staat als de 

Oranje Revolutie. De tweede stemronde werd opnieuw gedaan, onder druk van de protesten, en 

ditmaal kwam Juščenko als winnaar uit de bus. Aanvankelijk leek het alsof Oekraïne eindelijk 

resoluut voor het ‘westerse’ pad had gekozen, maar amper een jaar later bleek de steun voor de 

Oranje Revolutie al veel minder. Verder in dit hoofdstuk zal Juščenko’s presidentschap 

besproken worden. Een overzicht van de belangrijkste politieke conflicten tijdens zijn 

presidentschap zal aantonen waarom velen hun vertrouwen in de Oranje Revolutie al snel 

verloren.  

 

4.2. Juščenko’s presidentschap 
 

Op 23 januari 2005 werd Viktor Juščenko officieel ingezworen als president van Oekraïne. 

Julija Tymošenko, Juščenko’s belangrijkste bondgenote, wordt op 4 februari 2005 aangesteld 

als premier. De regering bestond voornamelijk uit leden van Juščenko’s Ons Oekraïne. Voorts 

zaten ook enkele leden van de Socialistische Partij in de coalitie, alsook een lid van de Partij 

van de Industriëlen en Ondernemers van Oekraïne (Europees Parlement 2005). Ook in het 

parlement waren Juščenko en zijn bondgenoten sinds de verkiezingen van 2002 het best 

vertegenwoordigd (Central’na Vyborča Komisija 2002). De nieuwe regering was een 

reformistische, prowesterse regering, waarvan aanvankelijk gedacht werd dat ze sterk 

gemotiveerd was om de hoge verwachtingen die Juščenko tijdens zijn campagne had gecreëerd 

te kunnen inlossen. Theodor Tudoroiu (2007: 329) merkt op dat echter al meteen bleek dat 

Juščenko’s plannen moeilijk te verwezenlijken waren. Juščenko’s programma omvatte de 

volgende doelstellingen: het creëren van 5 miljoen jobs, het verhogen van de pensioenen, 

onmiddellijke betaling van achterstallige lonen, het verlagen van de belastingen, corruptie en 

misdaad bestrijden, de daling in de populatie omkeren, spiritualiteit promoten, de 

inkomstenkloof tussen stad en platteland verkleinen, het afschaffen van de dienstplicht in 2010 

en een eerlijke, transparante buitenlandse politiek, met de focus op goede relaties met Europa 

én Rusland (Tudoroiu 2007: 329). Nathaniel Copsey (2005: 100) noemde Juščenko’s 

programma ietwat naïef, aangezien zijn doelstelling in feite onmogelijk te verwezenlijken 

waren binnen de vijf jaar van zijn presidentiële termijn. Een jaar na de revolutie was de 

teleurstelling bij de bevolking dan ook groot. Zoals hierboven reeds werd aangetoond daalde 
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het percentage van de bevolking dat de Oranje Revolutie steunde van 40.7% naar 29% (Lane 

2008: 531). Voormalige aanhangers van Juščenko waren teleurgesteld in het feit dat hij de 

beloofde hervormingen niet heeft doorgevoerd (Beehner 2005). Opvallend is ook dat, ondanks 

de vele hervormingen die beloofd waren, sinds de onafhankelijkheid nooit eerder zo weinig 

wetsvoorstellen waren ingediend door een nieuwe president en eerste minister (Tudoroiu 2007: 

329).  

Het repressieve en selectieve karakter van de verschillende staatsinstellingen zoals dat onder 

Kučma was bleef bestaan. Zo werden er duizenden strafzaken geopend tegen leden van de 

oppositie (Tudoroiu 2007: 329-330). Tudoroiu (2007: 330) ziet als verklaring hiervoor het feit 

dat Juščenko en zijn nabije omgeving altijd nauwe banden had met het Kučma-regime. Als 

premier van Kučma had Juščenko mede een verklaring ondertekend die de mensen die tegen 

Kučma protesteerden vanwege de Gongadze-affaire fascisten (Tudoroiu 2007: 330). Andere 

belangrijke figuren binnen de ‘Oranje coalitie’, zoals Julija Tymošenko, Petro Porošenko en 

Oleksandr Zinčenko, hadden ook allemaal op een of andere manier een band met het vorige 

regime. Tymošenko had tussen 1998 en 2000 in het parlement een pro-Kučma fractie geleid. 

Porošenko was een van de medeoprichters van de Partij van de Regio’s, Zinčenko was dan weer 

het hoofd van een van de pro-Kučma Tv-zenders (Tudoroiu 2007: 330). Veel eensgezindheid 

heerste er ook niet binnen de ‘Oranje coalitie’. Juščenko en Tymošenko worden door Taras 

Kuzio beiden gezien als nationaal-democraten, zij het wel van een verschillend ‘type’. Kuzio 

(2013: 238) ziet Juščenko als een pragmatische nationaal-democraat, Tymošenko als een 

ideologische nationaal-democraat. Het pragmatische kamp van Juščenko zag er geen erg in 

compromissen te sluiten met het kamp van Kučma of Janukovyč. Het bondgenootschap tussen 

Juščenko en Tymošenko kwam enkel tot stand dankzij de crisis van 2004 (Kuzio 2013: 239). 

De aanhoudende vijandigheid tussen Tymošenko en Porošenko toonde aan dat de ‘Oranje 

coalitie’ nooit echt een samenhangend blok is geweest (BBC 2005a). Na aanhoudende berichten 

omtrent corruptie in de hogere politieke kringen zette Juščenko Tymošenko in september 2005 

af als premier (Beehner 2005). De rivaliteit tussen Tymošenko en Juščenko zou nog de gehele 

regeerperiode van die laatste een terugkomend element zijn.  

Jurij Jechanurov werd tijdelijk aangesteld als eerste minister. Hij bleef dit ook tot de 

parlementsverkiezingen van maart 2006. Viktor Janukovyč’ Partij van de Regio’s kwam als 

winnaar naar voren uit deze verkiezingen met 32,14% van de stemmen (International 

Republican Institute (IRI) 2006: 19). Het Blok Julija Tymošenko werd de tweede grootste partij 

en haalde dus meer stemmen dan Juščenko’s Ons Oekraïne Blok (IRI 2006: 19). Opnieuw was 

de Oost-West breuklijn duidelijk zichtbaar (Bijlage 2). Geen enkele partij behaalde echter 
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genoeg stemmen om de premier te kiezen, dus moest er een coalitie gevormd worden. 

Aanvankelijk zou er een coalitie gevormd worden tussen Ons Oekraïne, Blok Julija Tymošenko 

en de Socialistische Partij en zou Julija Tymošenko opnieuw premier worden. De Partij van de 

Regio’s blokkeerde de stemming in het Oekraïens parlement over deze coalitie (European 

Country of Origin Information Network (ECOIN) 2006: 1). De Socialistische Partij besloot 

uiteindelijk over te gaan naar het kamp van de Partij van de Regio’s, waardoor de ‘Oranje 

coalitie’ viel. Oleksandr Moroz, leider van de Socialistische Partij, werd verkozen tot voorzitter 

van het parlement (ECOIN 2006: 1). Janukovyč werd naar voren gedragen als premier en, tot 

de verbazing van zijn aanhangers, ging Juščenko hiermee akkoord (Havrylyshyn 2017: 118). 

Er wordt zelfs beweert dat Juščenko dit deed omdat hij nog liever zijn oude rivaal aan de macht 

zag komen dan opnieuw Tymošenko, met wie de relatie tegen die tijd volledig vertroebeld was 

geworden (Feifer 2010). Janukovyč had Juščenko beloofd de hervormingen die waren beloofd 

tijdens de Oranje Revolutie door te voeren, iets wat Juščenko ietwat naïef geloofde 

(Havrylyshyn 2017: 118). Tegen 2007 begon het bij Juščenko te dagen dat Janukovyč zich niet 

aan het akkoord ging houden en dus ontbond hij het parlement en riep vervoegde verkiezingen 

uit (Havrylyshyn 2017: 119).  

De vervroegde verkiezingen hadden niet het resultaat waar Juščenko waarschijnlijk op 

gehoopt had. Janukovyč kon nog steeds rekenen op grote steun uit de Russischtalige gebieden 

in het oosten en zuiden van het land (Bijlage 3) (Tudoroiu 2007: 331). Juščenko en zijn vroegere 

bondgenoten konden wel nog rekenen op de steun van de bevolking in het westen van Oekraïne, 

maar door hun onderlinge verdeeldheid konden ze het tij niet keren (Tudoroiu 2007: 331). De 

Partij van de Regio’s haalde opnieuw het meeste stemmen, maar ook Blok Julija Tymošenko 

deed een uitstekende zaak. Ze haalde niet enkel 30,71% van de stemmen, tegenover 22,29% 

van de stemmen in 2006, maar slaagde er ook in om een aanzienlijk aantal stemmen in het 

oosten van Oekraïne te halen. Blok Julija Tymošenko behaalde ook bijna dubbel zoveel 

stemmen als Juščenko’s Ons Oekraïne. Ons Oekraïne en Blok Julija Tymošenko besloten wel 

opnieuw een coalitie te vormen, waardoor Tymošenko opnieuw premier werd (Harding 2007). 

In oktober 2008 wou Juščenko het parlement opnieuw ontbinden en dus nieuwe verkiezingen 

uitroepen, maar deze keer tevergeefs .In 2009 maakte Juščenko bekend dat hij opnieuw 

kandidaat zou zijn in de presidentsverkiezingen van 2010. Deze draaiden uit op een regelrecht 

fiasco voor Juščenko. Janukovyč haalde het met 48.95% van de stemmen nipt van Tymošenko 

met 45.47% van de stemmen. Juščenko zelf haalde slechts 5.45% van de stemmen (Central’na 

Vyborča Komisija 2010). Ook bij deze verkiezingen waren duidelijke geografische verschillen 

in het stempatroon waar te nemen (Bijlage 4).  
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We kunnen concluderen dat Juščenko’s presidentschap op politiek vlak allesbehalve stabiel 

was. Na de Oranje Revolutie waren de verwachtingen over Juščenko nochtans hoog, mogelijk 

te hoog. Een aantal beloftes die hij maakte kun hij niet nakomen. Zo werd de corruptie 

onvoldoende aangepakt en slaagde Juščenko er niet in een handelsovereenkomst of een 

associatieverdrag met de EU te tekenen (Havrylyshyn 2017: 137). Een ander doel was het 

creëren van eenheid tussen Oost- en West-Oekraïne. Een strategie werd hiervoor echter 

onvoldoende uitgewerkt en naarmate de tijd verstreek werd het Oranje Regime in het oosten 

meer en meer als vijandig beschouwd (Havrylyshyn 2017: 137). Een ander opvallend kenmerk 

van Juščenko’s presidentschap is pragmatisme. De relaties tussen Juščenko en Tymošenko en 

Janukovyč zijn hiervoor illustratief. De vijandigheid die was ontstaan tussen deze drie 

sleutelfiguren van de Oekraïense politiek zorgde ervoor dat het land meermaals in een politieke 

crisis werd gesleurd. Toch waren er ook positieve verwezenlijkingen. Zo was er onder Juščenko 

een grote mediavrijheid en werd Oekraïne lid van de Wereldhandelsorganisatie (Havrylyshyn 

2017: 136). Ook zette Juščenko sterk in op de Oekraïense cultuur en bepaalde aspecten uit de 

Oekraïense geschiedenis, wat in volgend hoofdstuk besproken zal worden. In het volgende 

onderdeel van deze paper zal Juščenko’s historisch beleid besproken worden.  

 

4.3. Juščenko’s historische politiek 
 

Een van de doelen die Juščenko tijdens zijn presidentschap wou bereiken was de consolidatie 

van een nieuw, op socio-politiek vlak verenigd Oekraïne (Narvselius 2012: 469). Volgens 

sociologe Irina Bekeshkina was beschouwde Juščenko het vormen van één Oekraïense natie als 

zijn belangrijkste taak. Deze natie moest gevormd werden op basis van haar verleden (Feifer 

2010). Kas’janov (Kasianov 2015a: 193) stelt dat deze sterke focus op het verleden te maken 

had met het feit dat er in Juščenko’s omgeving zich enkele ideologisch actieve leden van de 

diaspora bevonden, alsook radicalen van de nationaaldemocratische intelligentsia die vonden 

dat de status van de Oekraïners als natie ‘verheven’ moest worden7. Juščenko en zijn entourage 

waren er van overtuigd dat het gebrek aan een nationaal georiënteerd beleid op historisch vlak 

de oorzaak was voor het gebrek aan morele en politieke eenheid in Oekraïne (Kasianov 2015a: 

193). Hij zag ook in dat het gebruiken van de geschiedenis als politiek thema hem veel 

voordelen kon opleveren (Yurchuk 2011: 135). 

                                                           
7 In die periode werden etnische Oekraïners vaak geassocieerd met politiek, sociaal en cultureel 

gemarginaliseerde groepen, zoals de boeren (Kasianov 2015a: 208-209).  



 

31 
 

 Centraal binnen Juščenko’s historisch beleid stonden twee historische gebeurtenissen. De 

eerste was de hongersnood van 1932-1933, de Holodomor, die Juščenko interpreteerde als een 

genocide van het Oekraïense volk. Het historisch beleid rond de herdenking van de Holodomor 

zal in de volgende hoofdstukken uitvoerig besproken worden. In dit hoofdstuk zal ik het kort 

hebben over de tweede pijler van Juščenko’s historisch beleid, namelijk de rehabilitatie van de 

leiders van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (Orhanisacija Ukraïns’kych 

Nacionalistiv, OUN) en het Oekraïens Opstandelingenleger (Ukraïns’ka Povstans’ka Armija, 

UPA) ten tijde van de Tweede Wereldoorlog (Katchanovski 2010: 973). Vele historici 

verwijten OUN en UPA ervan gecollaboreerd te hebben met de Nazi’s (Katchanovski 2010: 

973). Juščenko stelde dat OUN en UPA als thema van zijn historisch beleid konden dienen als 

referentiepunten waaraan de hele Oekraïense natie zich kon identificeren (Yurchuk 2011: 139). 

Wanneer het over OUN en UPA ging werd vooral benadrukt dat het ging om strijders voor de 

Oekraïense onafhankelijkheid (Törnquist-Plewa & Yurchuk 2017: 6). Op bevel van Juščenko 

heeft een van de inlichtingendiensten van Oekraïne, de Služba Bezpeky Ukraïny (SBU) kosten 

noch moeite gespaard de OUN te ontdoen van haar ‘fascistisch’ imago en haar medewerking in 

Nazimisdaden te bagatelliseren (Himka 2013: 430)8. Het hoogtepunt van deze campagne kwam 

er in 2010 toen Juščenko, helemaal op het einde van zijn presidentschap, postuum de titel van 

‘Held van Oekraïne’ aan Stepan Bandera gaf, de leider van OUN (Katchanovski 2010: 974). 

Ook Roman Šuchevyč, de leider van UPA, kreeg, reeds in 2007, deze titel (Himka 2013: 430; 

Kasianov 2015b: 154).  

Deze interpretatie van de feiten werd ook toen al sterk gecontesteerd. De tegenstanders van 

Juščenko, en dan voornamelijk de Partij van de Regio’s en haar bondgenoten van de 

Communistische Partij, zagen zijn historisch beleid als nationalistisch en als offensief 

tegenover de Russische bevolking van Oekraïne (Kasianov 2015b: 152). Wanneer het over de 

Tweede Wereldoorlog ging, verwees de Partij van de Regio’s naar het glorieuze verleden, 

terwijl OUN en UPA vaak werden geassocieerd met het fascisme (Kasianov 2015b: 152). 

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2004 werd de ‘anti-fascisme’ retoriek van de Partij van 

de Regio’s ook zichtbaar in het straatbeeld. In het oosten van Oekraïne, waar de Partij van de 

Regio’s haar electorale basis had, werden foto’s van Juščenko in combinatie met swastika’s en 

andere Nazi-symboliek (Riabchuk 2016: 81). Het ‘nazi-bashen’, zoals Riabchuk (2016: 81) dit 

fenomeen omschrijft, van Juščenko door Janukovyč en zijn Partij van de Regio’s stopte niet na 

de verkiezingen, maar bleef aanhouden gedurende Juščenko’s volledige presidentschap en zelfs 

                                                           
8 Himka (2013: 430) beweert dat er voor het bereiken van dit doel zelfs valse documenten werden gepubliceerd 

door de SBU. 
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later, iets wat ook hartelijk onthaald werd in het Kremlin. De kritiek op Juščenko’s beleid kwam 

echter niet enkel vanuit het binnenland, ook andere landen wezen op het feit dat OUN en UPA 

hadden gecollaboreerd met de Nazi’s en tevens verantwoordelijk waren voor massamoorden 

(Katchanovski 2010: 974). Zo uitten ook de Europese Unie, Rusland en Polen kritiek op de 

heroïsering van OUN en UPA (Katchanovski 2010: 974). De Sejm, de Poolse landdag, 

verklaarde op 15 juli 2009 dat ze de acties van OUN en UPA in Polen als anti-pools beschouwen 

en dat deze acties kenmerken van etnische zuivering en genocide (Sejm Rzeczpospolitej 

Polskiej 2009). Hiermee verwijzen ze naar de massamoorden in Volyn’ van 1943.  

Naast de herdenking van de Holodomor waren de rehabilitatie en heroïsering van OUN en 

UPA de belangrijkste elementen van Juščenko’s historische politiek. Het doel van dit beleid 

was het verenigen van Oekraïne op sociaal-politiek vlak, iets wat Juščenko zag als een van zijn 

belangrijkste ‘missies’. Juščenko zag beide organisaties en hun leden als helden die het 

vaderland probeerden te bevrijden van de bezetter. Zowel in binnen- als buitenland kwam 

hierop echter heel wat kritiek, gezien het feit dat beide organisaties en hun leden aanvankelijk 

collaboreerden met de Nazi’s en volgens sommigen zelfs schuldig zijn aan etnische zuivering 

en genocide.  
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5. Juščenko’s Holodomorbeleid 
 

In dit hoofdstuk zal Juščenko’s Holodomorbeleid in al haar aspecten besproken en geanalyseerd 

worden. In de eerste plaats zullen de motivatie voor dit beleid en de doelstellingen hiervan 

besproken worden. Hierna zal ingegaan worden op Juščenko’s Holodomordiscours. Vervolgens 

zullen de verschillende deelaspecten van Juščenko’s beleid rond de Holodomor besproken 

worden. Na deze bespreking zal ik kijken naar de manier waarop dit beleid werd ontvangen. 

Vooraleer wordt overgegaan tot een synthese van de aspecten van het Holodomorbeleid zal ik 

kijken naar de mate waarin Juščenko’s Holodomorbeleid continuïteit kende.  

 

5.1. Motivatie en doelstellingen 
 

Zoals hierboven reeds vermeld is, manipuleren machtshebbers de geschiedenis om op die 

manier hun machtspositie te consolideren (Bernhard & Kubik 2014: 4). We kunnen dus stellen 

dat een van Juščenko’s primaire doelen van zijn Holodomorbeleid het bestendigen van zijn 

machtspositie was. Zijn Holodomorbeleid moest zich dus vertalen in het behalen van meer 

stemmen bij de verkiezingen en bijgevolg een volgende ambtstermijn. Om hun macht te 

consolideren, creëren machtshebbers een nationale mythe op basis van het verleden om op die 

manier de natie en staat te consolideren (Havel 2005: 645). Deze nationale mythe moet dus ook 

sociale stabiliteit met zich meebrengen (Havel 2005: 667). Om sociale stabiliteit te creëren in 

Oekraïne, poogde Juščenko de breuklijn tussen Oost- en West-Oekraïne te dichten door middel 

van zijn historische politiek, waarvan het beleid rond de Holodomor het centrale element was 

(Zhurzhenko 2011: 603). De bedoeling was de bevolking van beide regio’s te verenigen rond 

de genocidethesis. Een ander doel van het Holodomorbeleid van Juščenko was het overtuigen 

van de rest van de wereld dat de Holodomor een genocide was (Olszański 2008: 1).  

Over de reden waarom Juščenko zo veel aandacht schonk aan de Holodomor bestaat wat 

discussie. Riabchuk (2008: 6) gaat niet akkoord met de stelling dat Juščenko de Holodomor 

gebruikte om zijn macht te bestendigen. Volgens hem was streefde Juščenko met zijn 

Holodomorbeleid naar historische correctheid en gerechtigheid en was dit beleid dus gebaseerd 

op morele principes (Riabchuk 2008: 6). Hier zal zeker en vast wel een grond van waarheid 

inzitten. Zo was Juščenko afkomstig uit Sums’ka oblast’, een regio die zwaar getroffen werd 

door de Holodomor. Familieleden van Juščenko hadden dan ook zwaar geleden onder de 

Holodomor. Het is niet onwaarschijnlijk dat Juščenko hierdoor een soort persoonlijke voeling 

had met de Holodomor. Kas’janov stelt zich kritisch op tegenover deze interpretatie. Volgens 
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hem verschilde Juščenko’s Holodomorbeleid en historische politiek in het algemeen niet van 

historische politiek in andere landen, waar het verleden ook gebruikt wordt om binnen- en 

buitenlandse politieke debatten (Kas’ianov 2010: 42). In 2007-2008 kende het 

Holodomorbeleid , zoals we verder nog zullen zien, haar hoogtepunt. Dit is niet toevallig. In 

2008 was de 75ste verjaardag van de Holodomor. Ook Juščenko’s voorgangers hadden 

voornamelijk op de vooravonden van verjaardagen van de Holodomor aandacht besteed aan de 

hongersnood, en deze ‘traditie’ wijzigde niet onder Juščenko. Anderzijds bevond de Oekraïense 

politiek zich in deze periode in een diepe crisis. Juščenko gebruikte de Holodomor in deze 

periode ook om opponenten in een slecht daglicht te plaatsen en politieke geschillen met 

opponenten te beslechten (Kasianov 2010: 638). Zhurzhenko (2007: 3) wijst er dan weer op dat 

de internationale erkenningscampagne niet enkel tot doel had de idee van de Holodomor als 

genocide ook internationaal te verspreiden. Het was een manier om te tonen dat Oekraïne het 

pad van het westen had gekozen en zo de kansen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO 

en EU te doen toenemen (Zhurzhenko 2007: 3). Dit was naar het model van de Centraal- en 

Oost-Europese landen die in 2004 waren toegetreden tot de EU. Deze landen ondergingen allen 

een proces van decommunisatie als onderdeel van een succesvolle democratische transitie 

(Zhurzhenko 2014: 228). 

Enerzijds kan men dus stellen dat Juščenko dermate veel aandacht schonk aan de Holodomor 

op basis van morele principes. Anderzijds moet echter ook gewezen op de instrumentele manier 

waarop de Holodomor gebruikt werd om politieke doeleinden te bereiken. De voornaamste 

doelstelling van het beleid was consolideren van de gehele Oekraïense samenleving op basis 

van een slachtoffernarratief en een voorstelling van de Oekraïense staat als post-genocidale 

samenleving. Om de hele Oekraïense natie te consolideren, moest dit beleid er ook voor zorgen 

dat de breuklijn tussen Oost- en West Oekraïne gedicht werd. Verder had het beleid ook zuiver 

politieke doeleinden zoals machtsbestendiging en internationale erkenning van de Holodomor 

om zo toe te treden tot de Westerse internationale orde.  
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5.2. Juščenko’s Holodomordiscours  
 

In dit onderdeel zal Juščenko’s Holodomornarratief bekeken worden. Hiervoor zal ik mij 

baseren op enkele speeches van en artikels geschreven door Juščenko. Ook zal besproken 

worden op welke vlakken Juščenko’s Holodomornarratief al dan niet strookt met de historische 

realiteit zoals die beschreven is door historici. 

Het centrale element van Juščenko’s Holodomor-narratief was dat hij consistent verwees 

naar de Holodomor als een genocide van het Oekraïense volk. In een artikel dat hij heeft 

geschreven voor The Wall Street Journal beargumenteerde hij deze interpretatie door te 

verwijzen naar de VN Genocideconventie van 1948 (Juščenko 2007). Juščenko was van mening 

dat de Holodomor gezien kan worden als een daad met de bedoeling een etnische groep, 

gedeeltelijk of geheel, uit te roeien. Ook wees hij erop dat de Holodomor een perfect voorbeeld 

is van het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden aan een groep met als doel de fysieke 

vernietiging van deze groep (Juščenko 2007). Het belangrijkste element van de definitie van 

genocide is, zoals hierboven reeds vermeld is, de intentionaliteit. Juščenko legt de 

intentionaliteit uit door te verwijzen naar een uitspraak van Stalin (DELFI 2008). Deze zou 

gezegd hebben dat het nationale vraagstuk een boerenvraagstuk is, waarmee hij bedoelde dat 

het uitroeien van de Oekraïense boerenbevolking het nationale probleem in Oekraïne zou 

oplossen. Voor Juščenko was het dus duidelijk dat de Holodomor een doel had, en dat doel was 

de uitroeiing van het Oekraïense volk. Op regelmatige basis deed Juščenko in zijn speeches en 

artikels ook een oproep aan de internationale gemeenschap om de Holodomor te erkennen als 

genocide (Juščenko 2007; Yushchenko 2007). 

Gekleurd taalgebruik was schering en inslag in Juščenko’s speeches over de Holodomor. Zo 

noemde hij de Holodomor in 2008 nog een van de grootste humanitaire rampen ter wereld, 

uitgevoerd door het totalitaire communistische regime (Interfax 2008). Hij noemde de 

hongersnood in Oekraïne zelfs de zwaarste hongersnood uit de geschiedenis (Interfax 2008). 

Opmerkelijk is ook dat hij het Oekraïne ten tijde van de Holodomor vergeleek met een getto 

(Interfax 2008). Hiermee verwees hij naar het feit dat de grenzen van Oekraïne gesloten waren; 

niemand kon binnen of buiten. Tijdens zijn speech op het Mychajlivs’ka plein in Kyïv naar 

aanleiding van herdenking van de slachtoffers van de Holodomor in 2007 voegde Juščenko hier 

nog fijntjes aan toe dat deze getto’s er al lang voor Hitler’s getto’s waren (Yushchenko 2007). 

Hij stelde zelfs dat de misdaden van het Bolsjewisme vergelijkbaar zijn met die van het 

Nazisme en Hitlerisme (Yushchenko 2007).  
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Deze vergelijking, in combinatie met het feit dat Juščenko de Holodomor als genocide en een 

van de grootste humanitaire rampen in de geschiedenis van de mensheid beschouwde, zijn 

sterke volgens Tadeusz A. Olszański (2008: 4) aanwijzingen dat Juščenko de Holodomor 

beschouwde als een ‘Oekraïense Holocaust’, die zeker kan wedijveren met de ‘originele’ 

Holocaust .  

Juščenko schatte het aantal slachtoffers van de Holodomor tussen de 7 en de 10 miljoen. 

Hierbij benadrukte hij ook dat ongeveer een derde van de slachtoffers kinderen waren (Juščenko 

2007). Tijdens zijn speech van 2007 in Kyïv naar aanleiding van de herdenking van de 

slachtoffers van de Holodomor ging Juščenko nog wat dieper in op de aard van de slachtoffers. 

In de eerste plaats werd benadrukt dat de slachtoffers onschuldig waren en werden ze zelfs met 

martelaars vergeleken (Yushchenko 2007). Verder merkte Juščenko ook op dat het overgrote 

deel van de slachtoffers boeren waren, die de ruggengraat van de natie vormden(Yushchenko 

2007). Tijdens zijn speech maakte Juščenko ook de opmerking dat de sociale en politieke 

‘troebelingen’ van in 2007 een gevolg waren van de angst die gezaaid was geweest ten tijden 

van de Holodomor (Yushchenko 2007). Het linken van de Holodomor aan de heersende politiek 

en sociale situatie zou ook vaak terugkomen in de parlementaire discussies rond de 

Holodomorwet (cf. infra). Ondanks het feit dat Juščenko de Holodomor beschouwde als een 

genocide van het Oekraïense volk, erkende hij dat ten tijde van de Holodomor ook slachtoffers 

van andere nationaliteiten en etniciteiten zijn gevallen. Zo wijst hij erop dat het voornamelijk 

Russen zijn gestorven tijdens de hongersnood van 1932-1933, alsook Joden, Polen, Tataren en 

“honderden andere nationaliteiten” (Yushchenko 2007). 

Over de schuldigen was Juščenko vrij duidelijk. De schuldigen waren de autoriteiten van de 

Sovjet-Unie, en dan vooral Stalin. In zijn artikel in The Wall Street Journal zei Juščenko dat de 

hedendaagse Russen geen blaam treft (Juščenko 2007). Het feit dat hij ook naar de Sovjet-Unie 

en Stalin ook vaak verwees als het communistische regime, zoals onder meer tijdens zijn speech 

in Kyïv in 2007, was dan weer wel problematisch. Zo was er in Oekraïne nog steeds een 

Communistische Partij, en hoewel deze misschien niet zo veel stemmen meer kreeg, heerste er 

voornamelijk in het oosten van Oekraïne nog steeds een zeker Sovjet-nostalgie (cf. supra). 

Juščenko’s narratief bevat een aantal discutabele elementen. Vooraleerst is het feit dat hij de 

Holodomor een genocide noemt al sterk voor discussie vatbaar, al is het wel zo dat de 

genocidethesis ook in wetenschappelijke kringen overheerst. Problematisch is dat het bijzonder 

moeilijk is om aan te tonen of er weldegelijk een intentie was om het Oekraïense volk uit te 

moorden. Er zijn bij wijze van spreken net zoveel argumenten die de intentionaliteit en 

gerichtheid bevestigen als argumenten die dit tegenspreken. Juščenko echter stelt dat zij die 
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verklaringen zoeken voor Stalin’s misdaden en de genocidethesis als dusdanig tegenspreken 

apologeten van het Stalinistische regime noemt (Yushchenko 2007). Op vlak van het aantal 

slachtoffers zijn de uitspraken van Juščenko niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. 

Verschillende onderzoeken hebben reeds aangetoond dat het aantal slachtoffers tussen de 2.6 

en de 5 miljoen ligt. Juščenko heeft het echter over 10 miljoen slachtoffers, een cijfer dat door 

geen enkele serieuze studie kan worden gestaafd. Wel erkent hij, net als zowat alle historici die 

met het onderwerp bezig zijn, dat ook andere volkeren slachtoffer zijn geworden van de 

hongersnood.  

Het meest discutabele element van Juščenko’s Holodomor-narratief is het feit dat hij 

verbanden legt tussen de Holodomor en de Holocaust. Toch zijn er ook enkele historici die deze 

vergelijking maken. Zo noemde Adrian Karatnycky (1983: 22) de Holodomor “een Holocaust 

die het Westen vergeten is”. Kul’chyts’kyi (2015: 94) merkt op dat deze gebeurtenissen zich 

afspeelden binnen een verschillende ideologische context. Ook de redenen die Stalin en Hitler 

hadden voor het uitroeien van respectievelijk Oekraïners en, onder andere, Joden zijn 

verschillend (Kul’chyts’kyi 2015: 94). Hij ziet de Holodomor eerder als een terreur-genocide, 

terwijl de Holocaust gericht was op de totale vernietiging van de Joden was (Kul’chyts’kyi 

2015: 95-96).  

 

5.3. De institutionalisering van de genocidethesis: het wettelijke aspect 

van Juščenko’s Holodomorbeleid 
 

Nu we duidelijk hebben gemaakt op welke manier Juščenko naar de Holodomor verwijst en 

deze gebeurtenis beschrijft, zal gekeken worden naar de manier waarop hij deze visie 

institutionaliseerde. In de eerste plaats zullen we in dit onderdeel kijken naar het wettelijke 

aspect van Juščenko’s Holodomorbeleid. 

De belangrijkste verwezenlijking van Juščenko op vlak van historisch beleid was de 

Holodomorwet van 2006 (Pro Holodomor 1932-1933 rokiv v Ukraïni. Zakon ot 28.11.2006 

№ 376-V). Kas’janov (2016a: 32) ziet deze wet zelfs als de belangrijkste en bekendste 

herdenkingswet in de Oekraïense geschiedenis. Herdenkingswetten zijn wetten die bepalen hoe 

een bepaalde historische gebeurtenis in de openbare ruimte behandeld moet worden (Kas’janov 

2016a: 28). Legislatieve praktijken met betrekking tot het herdenken van een bepaalde 

historische gebeurtenis kan men onderverdelen in twee categorieën. Enerzijds zijn er de 

legislatieve handelingen die bepaalde herdenkingspraktijken en -rituelen vastleggen (Kas’janov 

2016a: 29). Dit type legislatieve praktijken toont meestal aan dat er een soort van publieke 
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consensus heerst over de behandelde historische gebeurtenis. Dit type betreft meestal geen 

wetten, maar eerder declaraties, resoluties en dergelijke meer (Kas’janov 2016a: 29). Het 

tweede type zijn wetten die bepaalde restricties opleggen en het overtreden van deze restricties 

bestraffen (Kas’janov 2016a: 29). Het feit dat dit soort wetten in gebruik moeten worden 

genomen, toont aan dat er binnen de maatschappij waarin de wet in voegen is geen 

eensgezindheid is over de historische gebeurtenis (Kas’janov 2016a: 29).  

Kas’janov (2016a: 29) stelt dat het ontwikkelen, aannemen en implementeren van zulke 

wetten een belangrijke symbolische daad is en het de groep die aan de macht is in staat stelt 

haar politieke positie te onderstrepen. Toch is het niet louter een symbolische daad en mag de 

kracht van herdenkingswetten al zeker niet onderschat worden. Zo stelt Lina Klymenko (2016: 

342) dat de Holodomorwet van 2006 een van de belangrijkste stappen in het Oekraïens 

natievormingsproces was. Door middel van de wet werd een nationaal trauma gecreëerd dat 

door de machtshebbers gebruikt werd om de Oekraïense natie te consolideren (Klymenko 2016: 

342). Herdenkingswetten zijn echter ook vaak zeer controversieel. In Frankrijk, een land dat 

bekend staat om zijn vele herdenkingswetten, richtten in 2005 een groep historici de groep 

Liberté pour l’Histoire op om tegen herdenkingswetten te strijden (Appleton 2013). Pierre Nora, 

hoofd van de organisatie, is van menig dat de politisering van termen als genocide ervoor heeft 

gezorgd dat deze termen, die vroeger goed afgebakend waren, een deel van hun waarde hebben 

verloren (Appleton 2013). Hij is zelfs van menig dat historici deze termen steeds vaker uit de 

weg gaan vanwege de sterke ideologische en politieke lading die ze hebben gekregen (Appleton 

2013). In zeker mate kunnen herdenkingswetten de ‘vrijheid’ van historici dus beperken. 

Grażyna Baranowska en Anna Wójcik (2017) gaan hier tegenin en zien twee gevallen van 

herdenkingswetten waarbij het volgens hen te verantwoorden valt het discours van historici aan 

banden te leggen. Ten eerste wijzen ze op wetten die het ontkennen of bagatelliseren van 

genocides bestraffen. Deze wetten kunnen gezien worden als maatregelen tegen racisme en 

antisemitisme (Baranowska & Wójcik 2017). Anderzijds kunnen wetten die het propageren van 

bepaalde totalitaire ideologieën verbieden net een positief effect hebben op de vrije 

meningsuiting (Baranowska & Wójcik 2017). 

Aan de Holodomorwet van 2006 ging echter een hele reeks decreten vooraf, welke 

Kas’janov in zijn artikel ‘The Great Famine of 1932-1933 (Holodomor) and the Politics of 

History in Contemporary Ukraine’ (2010) beschrijft. Reeds in juli 2005 vaardigde Juščenko 

een decreet uit waarin hij vroeg naar een politieke en juridische evaluatie van de Holodomor 

(Kasianov 2010: 626). In november van datzelfde jaar vaardigde hij nogmaals een decreet uit, 

ditmaal om de regering te vragen de voorbereidingen voor de 75ste verjaardag van de 
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Holodomor, in 2008, te versnellen (Kasianov 2010: 626). Later diezelfde maand volgde een 

nieuw decreet, waarin werd gesteld dat de Holodomor op een gepaste manier herdacht moest 

worden (Kasianov 2010: 626). Wegens de parlementaire verkiezingen verdween de Holodomor 

na dit decreet een jaar van het politieke agenda (Kasianov 2010: 626). In 2006 kwam de 

Holodomor opnieuw op het agenda. Gezien de strijd tussen Juščenko en zijn aanhangers in het 

parlement tegen de regering, onder leiding van Janukovyč, en de leiding van het parlement, 

werd de Holodomor nu volop ingezet als wapen in het politieke conflict (Kasianov 2010: 627). 

In een decreet dat op 12 oktober 2006 werd uitgevaardigd door Juščenko kreeg het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het verspreiden van informatie over de Holodomor in 

het buitenland (Kasianov 2010: 627). Later werd door Juščenko, in samenwerking met het door 

hem opgerichte Instituut voor Nationaal Geheugen, een rondetafelgesprek georganiseerd 

waarin opnieuw werd opgeroepen tot een juridische en politieke beoordeling van de Holodomor 

(Kasianov 2010: 627). Zowel Juščenko als de andere participanten stelden dat het de taak was 

van de Oekraïense politici de Holodomor te erkennen als genocide (Kasianov 2010: 627). 

Voornamelijk de politici van de zwaarst getroffen regio’s, het centrum, zuiden en oosten, 

moesten zich hiervoor inspannen (Kasianov 2010: 627).  

Op 2 november diende Juščenko een eerste wetsontwerp in. Artikel 1 van dit wetsontwerp 

verklaarde dat de Holodomor een genocide was (Kasianov 2012). Artikel 2 stelde dat het 

ontkennen van de Holodomor een schande ten opzichte van de miljoenen overledenen was en 

verboden moest zijn (Kulchytsky 2006). Juščenko’s wetsontwerp kreeg de steun van Blok Julija 

Tymošenko en Ons Oekraïne, alsook van het Instituut voor Nationaal Geheugen en haar 

voorzitter, Ihor Juchnovs’kyj. Deze laatste gaf het parlement ook een overzicht van hoe de 

Holodomor volgens hem was verlopen en hoe deze geïnterpreteerd moest worden (Klymenko 

2016: 352). Kas’janov (Kasianov 2012) merkt op dat op dat moment niemand nog twijfelde aan 

het feit dat de Holodomor had plaatsgevonden. Er waren reeds herdenkingsdagen voor de 

slachtoffers van de Holodomor en in de Oekraïense scholen waren lessen over de hongersnood 

reeds geïncorporeerd in het curriculum (Kasianov 2012). Het doel van het wetsontwerp was het 

in diskrediet brengen van de oppositiepartijen, aangezien Juščenko wist dat ze hiermee niet 

akkoord zouden kunnen gaan. Kas’ianov (2010: 37) ziet Juščenko’s wetsontwerp dan ook als 

een provocatie. De communisten, die op dat moment samen met de Partij van de Regio’s en de 

Socialistische Partij in de anti-crisis coalitie zaten, waren sterk tegen de genocidale interpretatie 

van de Holodomor. Om de Communistische Partij te vriend te houden, diende ook de Partij van 

de Regio’s een wetsvoorstel in (Kulchytsky 2006). De partij gebruikte als argument dat de 

hongersnood niet enkel in Oekraïne had plaatsgevonden, maar ook in de Volga-regio, Kuban, 
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en ander gebieden (Klymenko 2016: 352). Ze kantten zich tegen het feit dat deze wet het lijden 

van de Oekraïners zou onderscheiden van het lijden van de Kazachen, Russen en andere 

volkeren en stelden dat de hongersnood geen etnische dimensie kende (Klymenko 2016: 352). 

De Communistische Partij was ervan overtuigd dat de wet om bovengenoemde redenen zou 

leiden tot confrontaties binnen de Oekraïense samenleving en de relaties met Rusland zou 

beschadigen (Klymenko 2016: 352). De Socialistische Partij kantte zich ook tegen Juščenko’s 

voorstel en haalden min of meer dezelfde argumenten aan (Klymenko 2016: 352). Het 

wetsontwerp van de Partij van de Regio’s kwam grotendeels overeen met het wetsontwerp dat 

Juščenko had ingediend, maar de verschillen waren van cruciaal belang. Artikel 1 van het 

wetsontwerp van de Partij van de Regio’s sprak niet van een genocide, wel van een nationale 

tragedie van het Oekraïense volk (Kulchytsky 2006). Artikel 2 van het wetsontwerp van de 

Partij van de Regio’s luidt bijna exact hetzelfde als Artikel 2 van Juščenko’s wetsvoorstel, 

alleen was er hier geen sprake van een verbod op het ontkennen van de Holodomor (Kulchytsky 

2006).  

De stemming van 28 november 2006 over de Holodomorwet leidde tot een furieus debat in 

het parlement waarbij het oorspronkelijke doel van de wet, namelijk het eren van de slachtoffers 

van de Holodomor, op het achterplan verzeild raakte (Kas’ianov 2010: 37). Het kamp van 

Juščenko probeerde de Holodomor te linken aan de moeilijke situatie waarin Oekraïne zich in 

2006 bevond (Kasianov 2010: 628). Juščenko, Ons Oekraïne en Blok Julija Tymošenko 

verweten hun tegenstanders ook dat ze amoreel waren (Kas’janov 2016a: 33). De Partij van de 

Regio’s en de Communistische Partij verweten Juščenko en zijn aanhangers er dan weer van de 

Holodomor te gebruiken om politieke druk te kunnen zetten op hun tegenstanders (Kasianov 

2010: 628). De Socialistische Partij zag Juščenko’s oorspronkelijke wetsvoorstel als een poging 

om een dictatuur te creëren in Oekraïne (Kas’janov 2016a: 33-34). Oleksandr Moroz, hoofd 

van de Socialistische Partij en voorzitter van het parlement, kon Juščenko overhalen om enkele 

aanpassingen te doen in het originele voorstel (Klymenko 2016: 352).  

Het derde wetsontwerp, een compromis tussen enerzijds het Juščenko-kamp en anderzijds 

de Socialistische Partij, bleek het goede te zijn. Op 28 november 2006, nadat de andere twee 

wetsontwerpen onvoldoende stemmen hadden gekregen, werd de wet aangenomen (Verchovna 

Rada 2006). De tekst van de Holodomorwet begint met een eerbetoon aan de miljoenen 

Oekraïense slachtoffers en aan de overlevenden van de Holodomor (Verchovna Rada 2006). 

Door ook te verwijzen naar de overlevenden van de Holodomor creëert de Holodomorwet als 

het ware een link tussen de directe slachtoffers van de Holodomor en de Oekraïense bevolking 

van vandaag (Klymenko 2016: 345). Vervolgens wijst de wet op het feit dat de Sovjet-Unie de 
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Holodomor jarenlang in de doofpot heeft gestopt en dat de Sovjet-Unie schuldig was aan het 

doden van miljoenen mensen en het vernietigen van de sociale fundamenten van de Oekraïense 

bevolking, alsook haar spirituele en etnische identiteit (Verchovna Rada 2006). Het aanduiden 

van de schuldigen in de wet is volgens Klymenko (2016: 348) zeer vaag. Ze vermoedt dat dit 

bewust is: door geen exacte personen in de wet aan te duiden als schuldigen, moet ook niet 

vermeld worden dat ook Oekraïners meegedaan hebben aan de uitvoering van de door de Stalin 

georganiseerde hongersnood (Klymenko 2016: 348). Dat de gedeeltelijke Oekraïense 

verantwoordelijkheid doodgezwegen werd, is te zien in het feit dat het woord communisme niet 

voorkomt in de wet. Moest dit wel zo geweest zijn, zou men de link kunnen leggen met de 

Communistische Partij, die op dat moment in de meerderheidscoalitie van het parlement zat 

(Klymenko 2016: 348-349).  

Een eerste fundamenteel verschil met het wetsontwerp van Juščenko is dat er erkend wordt 

dat niet enkel de Oekraïners geleden hebben onder de hongersnood, maar ook andere volkeren 

van de Sovjet-Unie (Verchovna Rada 2006). Artikel 1 van de wet luidde nog steeds dat de 

Holodomor van 1932-1933 een genocide van het Oekraïense volk is (Verchovna Rada 2006). 

Toch komt het niet exact overeen met Juščenko’s voorstel. In Juščenko’s wetsontwerp werd de 

Holodomor omschreven als een genocide van de Oekraïense natie (nacija). In de 3de versie, het 

compromis, werd het woord natie vervangen door volk (narod), aangezien het woord natie 

(nacija) enkel etnische Oekraïners impliceert. De reden hiervoor was dat in de Oekraïense 

grondwet de Oekraïense bevolking niet enkel Oekraïners omvat, maar ook inwoners van 

Oekraïne met andere etnische groepen (nacional’nosti) (Klymenko 2016: 353). Hierdoor ligt de 

focus minder op het slachtofferschap van Oekraïners als etnische groep. De wet is dus in zekere 

mate ietwat ambigu. Enerzijds wordt toegegeven dat ook andere volkeren onder de 

hongersnood geleden hebben. Tegelijk wordt, door de Holodomor een genocide te noemen, 

sterk gealludeerd op de exclusieve gerichtheid op het etnische Oekraïners. Het tweede artikel 

stelt dat het ontkennen van de Holodomor onwettig is (Verchovna Rada 2006). Artikel 3 

vermeldt enkele instructies voor nationale en regionale overheden. In de eerste plaats moeten 

de overheden actief deelnemen aan het staatsbeleid dat het Oekraïense nationaal geheugen wil 

herstellen (Verchovna Rada 2006). Ten tweede moeten de lokale overheden onderzoek naar de 

Holodomor promoten en moet informatie over de Holodomor verspreid worden in binnen- en 

buitenland. Ook wordt hen in de Holodomorwet (Verchovna Rada 2006) opgedragen 

monumenten ter ere van de slachtoffers te bouwen. Om het onderzoek naar de Holodomor te 

ondersteunen, moeten ook de noodzakelijke archieven beschikbaar gesteld worden en moet 

nieuwe informatie over de Holodomor ook systematisch opgeslagen worden (Verchovna Rada 
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2006). Artikel 4 stelt dat de Oekraïense staatskas jaarlijks een deel van het budget moet voorzien 

voor verder onderzoek naar de Holodomor en de herdenking van de slachtoffers (Verchovna 

Rada 2006). In Artikel 5 krijgt het kabinet van ministers de opdracht het Instituut voor Nationaal 

Geheugen financieel te ondersteunen in haar taak het nationaal geheugen te reconstrueren en te 

vrijwaren (Verchovna Rada 2006). Ook stelt de wet dat er tegen de 75ste verjaardag van de 

Holodomor in 2008 een monument ter ere van de slachtoffers van de Holodomor moet komen 

in Kyïv (Verchovna Rada 2006). De geamendeerde versie van Juščenko’s wetsontwerp haalde 

een nipte meerderheid in het parlement. 233 van de 450 parlementsleden stemden voor. De 

stemmen kwamen voornamelijk van parlementsleden van de toen reeds uiteengevallen Oranje 

Coalitie. Geen enkel lid van de Communistische Partij ging akkoord met de wet en slechts twee 

leden van de Partij van de Regio’s stemde voor de wet (Klymenko 2016: 353).  

Juščenko was er nu in geslaagd de Holodomor officieel te laten erkennen als genocide, 

alsook het ontkennen van de Holodomor strafbaar te maken. Toch wou hij nog een stap verder 

gaan. Reeds in 2006 wouden leden van Blok Julija Tymošenko de Holodomorwet amenderen 

en het ontkennen van het genocidale karakter strafbaar maken. Vanaf 2007 sloot ook Juščenko 

zich aan bij deze missie (Kas’janov 2016a: 34). Dit is zeer opvallend, aangezien tot op de dag 

van vandaag nog steeds geen eensgezindheid heerst onder historici over het genocidale karakter 

van de hongersnood. Ook het ontkennen van de Holocaust zou volgens dit wetsvoorstel 

strafbaar worden (Kas’janov 2016a: 34). Hiermee verwees Juščenko naar gelijkwaardige 

wetten in Europa, die het ontkennen van de Holocaust verbieden (Kas’janov 2016a: 34). 

Klymenko (2016: 347-348) merkt op dat de vergelijking met Holocaust-ontkenningswetten in 

Europa in feite geen steek houdt. Deze wetten verbieden immers enkel het ontkennen van de 

Holocaust als historisch feit, niet het ontkennen van het genocidale karakter van de Holocaust. 

Het feit dat het criminaliseren van het ontkennen van de Holocaust ook opgenomen was in het 

wetsvoorstel was zeker niet enkel gebaseerd op Juščenko’s morele principes. Eerder zag hij dit 

als een manier om zijn wetsvoorstel extra kracht bij te geven (Kas’janov 2016a: 34). Het 

wetsvoorstel kan enerzijds gezien worden als een soort van verstrenging van de wet van 2006. 

Anderzijds ziet Kas’ianov (2010: 38) het als een soort waarschuwing voor lokale 

functionarissen in het oosten van Oekraïne, waar er weinig enthousiasme was voor het 

voorbereiden van de 75ste verjaardag van de Holodomor in 2008 (Kas’ianov 2010: 38). Ook kan 

men het zien als een poging van Juščenko om de tegenstanders van de genocidethesis, zoals de 

Partij van de Regio’s en de Communistische Partij, het zwijgen op te leggen (Boryk 2011: 54). 

Indien de wet goedgekeurd zou geworden zijn, zou de Partij van de Regio’s immers 

strafrechtelijk vervolgbaar kunnen geweest zijn (Izvestija 2007). Een opmerkelijk element aan 
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het nieuwe wetsvoorstel van Juščenko was de nota die hieraan werd toegevoegd. Deze stelde 

dat het strafbaar maken van het ontkennen van het genocidale karakter van de Holodomor een 

positieve invloed zou hebben op de interetnische harmonie in Oekraïne (Kasianov 2010: 631). 

Op welke manier deze wetswijziging een positieve invloed zou hebben op de interetnische 

harmonie wordt echter niet verduidelijkt in de nota (Kasianov 2010: 631). Juščenko 

bestempelde de wetswijziging als dringend, maar toch werd de bespreking in het parlement van 

de wetswijziging door Moroz, de voorzitter van het parlement, pas ingepast in het agenda in 

mei 2007 (Kas’janov 2016a: 36). Op 1 april ontbond Juščenko echter het parlement. Nadat het 

in oktober duidelijk werd dat er opnieuw een pro-presidentiele coalitie de meerderheid zou 

vormen in het parlement, zette Juščenko zijn wetsontwerp opnieuw op het agenda (Kas’janov 

2016a: 36-37). Ook nu ging deze gepaard met een nota, waarin ditmaal gesteld werd dat het 

ontkennen van het genocidale karakter van de Holodomor gevaarlijk en schadelijk zou kunnen 

zijn voor personen, de maatschappij en de staat (Kasianov 2010: 633) Opnieuw werd echter 

niet duidelijk gemaakt op welke manier dit schadelijk zou zijn voor bovenvermelde actoren. De 

tekst van het wetsontwerp op zich was ook ietwat ambigu. Enerzijds waren er passages die het 

ontkennen van de Holodomor en de Holocaust als historische feiten strafbaar zou maken, andere 

passages hadden het dan weer over de ontkenning van het genocidale karakter (Kasianov 2010: 

633). In 2008 kwam het wetsvoorstel nogmaals naar voren. Ditmaal wou men ook het 

verspreiden van materiaal dat de genocidethesis tegensprak bestraffen met gevangenisstraffen 

tot 3 jaar (Kasianov 2010: 633). Uiteindelijk werd Juščenko’s wetvoorstel nooit goedgekeurd 

en werd het tegenspreken van de genocidethesis niet strafbaar gemaakt (Klymenko 2016: 348).  

In 2010 kwam de Holodomorwet opnieuw op het agenda, nadat een lid van de Partij van de 

Regio’s stelde dat het incorrect was de Holodomor als genocide te bestempelen (Kas’janov 

2016a: 37). Het pro-presidentiele kamp kwam met een tegenvoorstel, dat opnieuw gecounterd 

werd door de Partij van de Regio’s, die de verwijzing naar de daden van de Sovjet-Unie als 

‘misdaden van het totalitaire regime’ wou verwijderen uit de Holodomorwet (Kas’janov 2016a: 

37). Geen van de drie voorstellen werd echter goedgekeurd, iets wat door Kas’janov (2016a: 

37) verklaard wordt door een soort van moeheid rond het thema van de Holodomor die tegen 

dan heerste onder de leden van het parlement.  

De Holodomorwet van 2006 was waarschijnlijk Juščenko’s belangrijkste verwezenlijking 

op vlak van zijn Holodomorbeleid. De wet verklaarde dat de Holodomor officieel als genocide 

en stelde dat het ontkennen van de Holodomor als historisch feit strafbaar was. Toch moeten 

we concluderen dat Juščenko niet volledig zijn zin kreeg. Door de wijziging van het woord 

natie in het woord volk, wordt het etnische aspect van de Holodomor minder benadrukt. Verder 
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moest hij ook een toegeving doen in de zin dat in de wet ook werd vermeld dat andere volkeren 

ook hadden geleden onder de hongersnood van 1932-1933. Juščenko’s doel was ook het 

ontkennen van het genocidale karakter van de Holodomor strafbaar te maken. Hier slaagde hij 

echter niet in, al bleef zijn partij, Ons Oekraïne, wel pogingen doen om dit op te nemen in de 

wet. Om de slaagkansen te verhogen, werd ook de strafbaarheid van het ontkennen van de 

Holocaust toegevoegd aan het wetsvoorstel, opnieuw zonder succes. Toch bleven pogingen 

ondernomen om het ontkennen van de genocide strafbaar te maken, voornamelijk om op deze 

manier politieke opponenten in een slecht daglicht te plaatsen. De parlementaire discussies rond 

het wettelijke aspect van Juščenko’s Holodomorbeleid weerspiegelden gedeeltelijk de politieke 

situatie in Oekraïne. Op vlak van Holodomorbeleid bestond het pro-presidentiële kamp uit Ons 

Oekraïne, Blok Julija Tymošenko en de Socialistische Partij. Vooral de houding van de 

Socialistische Partij is opmerkelijk, gezien deze in 2006 reeds waren toegetreden tot een coalitie 

onder leiding van de Partij van de Regio’s. Toch koos de partij in het Holodomordebat voor het 

‘genocidekamp’. De tegenstellingen tussen Juščenko en Janukovyč waren ook duidelijk 

zichtbaar in dit debat, de tegenstellingen tussen Juščenko en Tymošenko minder. 

 

5.4. Het monumentale aspect van Juščenko’s Holodomorbeleid 
 

In dit stuk zal de manier waarop Juščenko’s historische politiek rond de Holodomor zich 

manifesteerde in het monumentale landschap besproken worden. In de eerste plaats zal ik kijken 

naar de rol van monumenten in historische politiek. Vervolgens zal de herdenking van de 

slachtoffers van de Holodomor door middel van monumenten besproken worden. Dit wordt ook 

gekaderd binnen de algemene evoluties op monumentaal vlak in Oekraïne ten tijde van 

Juščenko’s presidentschap. Hierbij zal wat dieper ingegaan worden op de twee belangrijkste 

monumenten voor de slachtoffers van de Holodomor, met name het memorialcomplex in Kyïv 

en het monument in Charkiv. Dit zal voornamelijk gebeuren op basis van Tatiana Zhurzhenko’s 

artikel Commemorating the famine as genocide: the contested meanings of Holodomor 

memorials in Ukraine (2014).  

Het herinneren van de doden door middel van monumenten lijkt op het eerste zicht iets dat 

van alle tijden is. Mitchell (2003: 456) wijst er echter op dat het herdenken van de overledenen 

van tragedies op grootschalige wijze een 19e-eeuwse uitvinding is. Vandaag de dag is het 

bouwen van monumenten sterk gepolitiseerd. De opkomst van grootschalige herdenkingen en 

monumenten loopt ongeveer gelijk met de opkomst van natiestaten (Mitchell 2003: 456). Derek 

H. Alderman en Owen J. Dwyer (2009: 54) ziet publieke herdenking, dat onder andere door 
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middel van monumenten kan gebeuren, als een arena waarin groepen met verschillende 

interpretaties van het verleden met elkaar in conflict gaan. Daarom is het ook zo dat wanneer 

een nieuwe ideologie aan de macht komt dit meestal gepaard gaat met een verandering in het 

monumentale landschap van een land (Alderman & Dwyer 2009: 55). Iain Hay, Andrew 

Hughes en Mark Tutton (2004: 204) omschrijven monumenten als volgt:  

 
Memorials and monuments are political constructions, recalling and representing histories selectively, 

drawing popular attention to specific events and people and obliterating or obscuring other. (Hay, Hughes 

& Tutton 2004: 204) 

 

Monumenten zijn dus instrumenteel in het onthouden en herdenken van bepaalde historische 

gebeurtenissen en veranderen als het ware tegelijkertijd de geschiedenis vanwege hun selectief 

karakter (Hay, Hughes & Tutton 2004: 204). Het selectieve karakter van monumenten leidt 

ertoe dat interpretaties van het verleden die verschillen van de interpretaties die gepropageerd 

worden verborgen worden gehouden (Bellentani & Panico 2016: 37). Een gevolg van de 

selectiviteit van monumenten is dat ze ook subjectief zijn (Wiersma 2009: 18). Monumenten 

worden ook vaak gebruikt om een nationalistische interpretatie van het verleden te legitimeren 

(Alderman 2015: 55). De politieke elite van een land gebruikt monumenten ook om de 

legitimiteit van hun machtspositie te onderstrepen (Bellentani & Pannico 2016: 37).  

Om te kijken naar de evolutie van het monumentale aspect van de historische politiek rond 

de Holodomor heb ik gebruikt gemaakt van de website www.holodomor-monuments.org. Deze 

website bevat een database van Holodomormonumenten in 16 oblasts van Oekraïne en in de 

hoofdstad Kyïv. Deze database werd opgesteld in opdracht van het Oekraïense Instituut voor 

Nationaal Geheugen, opgericht door Juščenko (cf. infra). De website zelf werd opgericht door 

het Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre.9 Op de website wordt vermeld dat 

de meeste monumenten in de database spontaan zijn opgericht en niet gefinancierd werden door 

de staat, maar wel door lokale verenigingen.10 Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat 

Juščenko een decreet had uitgevaardigd dat stelde dat lokale overheden nieuwe memorials voor 

de Holodomor moesten oprichten (Zhurzhenko 2014: 230). Het overgrote deel van deze 

monumenten zijn simpele houten kruisen of gedenkstenen. Het eerste monument ter 

nagedachtenis van de slachtoffers van de Holodomor werd niet in Oekraïne opgericht, maar wel 

in Canada in 1983 (Ogijenko z.d.). Dit is niet zo verbazingwekkend gezien het toenmalige 

politieke klimaat in Oekraïne: ten tijde van de Sovjet-Unie werd de Holodomor immers 

                                                           
9 www.holodomor-monuments.org. Geraadpleegd op 10/05/2018. 
10 Ibid.  

http://www.holodomor-monuments.org/
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doodgezwegen (Sysyn 1999: 183). De aandacht die voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 

aan de Holodomor werd geschonken kwam voornamelijk vanuit Canada, waar een aanzienlijke 

Oekraïense diaspora woonde (Moore 2011: 368). Enkele jaren later, in 1989, wordt in Charkiv 

het eerste monument in Oekraïne voor de slachtoffers van de Holodomor opgericht (Ogijenko, 

z.d.). In de loop van de jaren ‘90 neemt het aantal monumenten voor de slachtoffers van de 

Holodomor gestaag toe. De oprichting van deze monumenten was meestal het resultaat van 

lokale groepen (Zhurzhenko 2014: 228). In 1993 wordt op het Mychajlivs’ka plein in Kyïv ook 

een memorial opgericht (zie bijlage 5). Dit monument zou gedurende 15 jaar de belangrijkste 

plaats zijn voor herdenkingen van de Holodomor (Zhurzhenko 2014: 229).  

Onder Juščenko is er een aanzienlijke toename in het aantal monumenten gewijd aan de 

Holodomor zichtbaar. De database die werd opgesteld door het Instituut voor het Nationaal 

Geheugen bevat 430 monumenten.11 Bij 357 van deze monumenten wordt ook het jaartal waarin 

het monument werd opgericht vermeld. Van de monumenten waarvan het oprichtingsjaar 

gekend is, zijn er 270, oftewel 75.63%, opgericht tijdens Juščenko’s presidentschap. Het 

overgrote deel hiervan werd opgericht in 2007 of 2008. Dit kan verklaard worden door het feit 

dat 2008 de 75ste verjaardag van de Holodomor was en Juščenko dit jaar had uitgeroepen als 

het jaar van de herdenking van de Holodomor, iets waar hij persoonlijk veel waarde aan hechtte 

(Zhurzhenko 2011: 602). Om te kijken of er regionale verschillen zijn in het aantal 

monumenten, heb ik de oblasts van dewelke de Holodomormonumenten geattesteerd zijn in de 

database opgedeeld in twee: de westelijke12 en de oostelijke oblasts13. Deze verdeling werd 

gemaakt op basis van de resultaten van de presidentiële verkiezingen van 2004: de regio’s 

waarin voornamelijk op Juščenko werd gestemd zijn de westelijke en de centrale regio’s, de 

regio’s waarin voornamelijk op Janukovyč gestemd werd zijn de oostelijke en de zuidelijke 

regio’s.14 Van de westelijke oblasts werden 210 monumenten geattesteerd. Van 173 van deze 

monumenten is het jaartal van oprichting bekend. Hiervan werden er 114 (65.89%) opgericht 

onder Juščenko. Voor Juščenko’s presidentschap werden reeds 59 (34.10%) van de 

monumenten opgericht. In de oostelijke oblasts werden 184 monumenten opgericht waarvan 

het jaartal vermeld is in de database en 220 in totaal. Tijdens Juščenko’s presidentschap werden 

                                                           
11 Ibid.  
12 Deze omvatten Chmel’nyc’ka Oblast’, Žytomyrs’ka Oblast’, Černihivs’ka Oblast’, Vinnyc’ka Oblast’, Kiïvs’ka 

Oblast’, Sums’ka Oblast’, Čerkas’ka Oblast’, Kirovohrads’ka Oblast’ en de stad Kyïv. 
13 Deze omvatten Odes’ka Oblast’, Mykolaïvs’ka Oblast’, Dnipropetrovs’ka Oblast’, Charkivs’ka Oblast’, 

Luhans’ka Oblast’, Donec’ka Oblast’, Zaporižs’ka Oblast’ en Cherson’ska Oblast’.  
14 Ik ben er mij van bewust dat de Oost-West scheiding die hier gemaakt wordt voorbijgaat aan de reële 

complexiteit van de Oost-West scheiding in Oekraïne. Gezien deze complexiteit koos ik voor dit onderzoek voor 

een Oost-West scheiding op basis van het stempatroon van de Oekraïense bevolking in 2004 (Bijlage 1). Voor een 

meer gedetailleerde analyse van de Oost-West scheiding in Oekraïne is in dit werk helaas geen ruimte. 
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156 (84.78%) van deze monumenten opgericht, slechts 28 (15.21%) werden vroeger opgericht. 

Zhurzhenko (2011: 603) biedt een verklaring voor het feit dat er onder Juščenko’s 

presidentschap meer monumenten in het oosten werden opgericht. Ze stelt dat Juščenko’s 

Holodomorbeleid voornamelijk gericht was op het oosten en het zuiden van Oekraïne, 

aangezien hij deze regio’s als gedenationaliseerd zag vanwege Sovjetpropaganda (Zhurzhenko 

2011: 603). Het is echter wel moeilijk te bepalen of deze toenamen te wijten is aan een 

toenemende acceptatie van de genocidethesis in het oosten en een toenemende sociale 

betrokkenheid bij de herdenking van de Holodomor, of dat dit louter een gevolg is van het 

gedwee opvolgen van de presidentiële richtlijnen.  

Twee monumenten gewijd aan de slachtoffers van de Holodomor verdienen bijzondere 

aandacht. In de eerste plaats is er het Nationale Museum “Memorial van het geheugen van de 

slachtoffers van de holodomors15 in Oekraïne”.16 De memorial bestaat uit twee delen. Enerzijds 

is er de Sviča Pam’jati (Bijlage 6).17 Hierbij hoort ook het standbeeld van een jong meisje met 

oren van tarwe in haar handen, genaamd Hirka Pam’jat’ Dytynstva (Bijlage 7).18 Het tweede 

deel bestaat uit een ondergronds museum in de Zal Pam’jati19, dat in 2009 de deuren opende, 

een jaar na de opening van het memorialcomplex. De Sviča Pam’jati is een 32m hoge toren, 

met vanboven een gouden kaars, die symbool staat voor de eeuwige herdenking van de 

Holodomor en de eeuwigheid van het Oekraïense volk. De buitenkant is versierd met 

kruistekens van verschillende formaten, die symbool staan voor zowel de kinderen als de 

volwassenen die slachtoffer zijn geworden van de hongersnoden (Zhurzhenko 2014: 233). 

Verder bevinden er zich ook nog vier grotere kruisen op de wanden van het monument. Drie 

van deze kruisen staan symbool voor de hongersnoden van 1921-1922, 1932-1933 en 1946-

1947, het vierde kruis voor de slachtoffers van alle drie de hongersnoden (Zhurzhenko 2014: 

233). Het standbeeld van het jonge meisje staat dan weer symbool voor de kinderen die 

overleden zijn tijdens de Holodomor (Ogijenko z.d.). De monumenten zijn sterk symbolisch en 

figuratief, wat gelijkloopt met de toen heersende smaak van de Oekraïense bevolking 

(Zhurzhenko 2014: 233). Het gebruik van een groot aantal kruistekens, gecombineerd met de 

beelden van engelen die aan de ingang van het complex staan, geeft het hele complex een ietwat 

                                                           
15 Het gebruik van het meervoud, holodomors, in plaats van het enkelvoud is geen toeval. Het memorialcomplex 

is niet enkel gewijd aan de slachtoffers van de hongersnood van 1932-1933, maar ook aan de slachtoffers van de 

hongersnoden van 1921-1922 en 1946-1947. 
16 Sinds 2015 werd de naam gewijzigd naar Nationaal Museum “Memorial voor de slachtoffers van de 

Holodomor”. 
17 De Kaars van het Geheugen. 
18 Een Bittere Herinnering aan de Kindertijd.  
19 De Zaal van het Geheugen. 
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religieus karakter (Ogijenko z.d.). Het museum, dat zich onder de Sviča Pam’jati bevindt, heeft 

ook een bijna sacraal karakter (Zhurzhenko 2014: 234). Vitaly Ogienko (z.d.) beschouwt de 

Holodomor-cultus als een geseculariseerde religie, waarin het memorialcomplex dienst doet als 

tempel (Ogijenko z.d.). In het museum bevinden zich ook getuigenissen van slachtoffers, zij 

het enkel Oekraïense slachtoffers, wat illustratief is voor Juščenko’s Holodomorbeleid 

(Zhurzhenko 2014: 234). Het originele plan was ook om het huidige museum, dat wat aan de 

kleine kant is, te vervangen door een groter, apart museum. Tot op heden is dit aparte museum 

er echter nog niet.20 Hoewel het complex pas in 2008, naar aanleiding van de 75ste verjaardag 

van de Holodomor, geopend werd, was er reeds enkele jaren een plan voor de bouw van het 

complex. Zoals hierboven al werd aangetoond, was het Kučma die de plannen voor de bouw 

hat geïnitieerd (cf. supra). Nog voor het presidentschap van Juščenko werd er een competitie 

gehouden om te bepalen welke architecten de constructie van het complex mochten leiden. 

Nadat Juščenko president wees deze echter meteen de plannen van de architecten af 

(Zhurzhenko 2014: 232). In 2006 werd een nieuwe competitie gehouden die gewonnen werd 

door Anatolij Hajdamaka, een lid van Ons Oekraïne en goede vriend van Juščenko (Zhurzhenko 

2014: 323).21 Hajdamaka kon zijn ideeën echter nooit ten volle doorzetten vanwege de grote 

bemoeienis in het project door Juščenko zelf (Zhurzhenko 2014: 323). 

Ook de plaats van het complex is illustratief voor Juščenko’s historisch beleid. De memorial 

bevindt zich op de Pečers’k heuvels, midden in het oude deel van Kyïv. Het complex staat 

tussen het Kyïvo-Pečers’kyj Klooster en het Graf van de Onbekende Soldaat en de Eeuwige 

Vlam. De gouden kaars op de Sviča Pam’jati lijkt sterk op de gouden koepels van het klooster, 

wat volgens Zhurzhenko (2014: 233) bedoeld was om de continuïteit van de Oekraïense 

geschiedenis te benadrukken. Op deze manier wordt de Holodomor gelinkt aan een ander 

gecontesteerd onderdeel van de Oekraïense geschiedenis, Kyïv-Rus’, en wordt deze 

geschiedenis scherp onderscheden van de Sovjetgeschiedenis.  

De kostprijs van het hele complex bedroeg ongeveer 785 miljoen hryvnja, wat overeenkomt 

met ongeveer 75 miljoen euro (UNIAN 2009). Deze kostprijs is toch opmerkelijk hoog gezien 

de in die periode nakende financiële crisis. Het complex werd volledig gefinancierd door de 

staat. Dit staat in contrast met Yad Vashem en het monument voor de slachtoffers van 9/11 in 

New-York, die beide grotendeels gefinancierd werden door private donaties (Zhurzhenko 2014: 

                                                           
20 http://memorialholodomor.org.ua/eng/about/history/. Geraadpleegd op 15/05/2018. Het project voor het aparte 

museum werd in 2016 wel opnieuw leven ingeblazen door huidig Oekraïens president Petro Porošenko. 
21 Haidamaka was tevens de architect van WOII memorial in Kyïv en een Holodomor-memorial in Juščenko’s 

geboortedorp (Zhurzhenko 2014: 323). 

http://memorialholodomor.org.ua/eng/about/history/
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235). Dit toont aan dat Juščenko en de Oekraïense staat een stevige greep wouden hebben op 

het nationale geheugen van Oekraïne. Dit was dan ook het voornaamste punt van kritiek op het 

complex. Politieke tegenstanders van Juščenko wezen maar al te graag op de hoge kostprijs in 

vergelijking met het budget van de staatskas dat werd toegewezen aan sociale zekerheid 

(Zhurzhenko 2014: 235). De Oekraïense krant Segodnja, die bekend stond kritisch te zijn 

tegenover Juščenko en zijn beleid, wees er maar al te graag op dat de kosten voor het 

memorialcomplex veel hoger lagen dan die van de Holocaustmemorial in Berlijn, dat ‘slechts’ 

20 miljoen euro kostte (Segodnya 2008). Een andere kritiek kwam er op het feit dat er een 

gebrek was aan publieke discussie over het esthetische aspect van de memorial. Zhurzhenko 

(2014: 235) ziet dit vooral als een gevolg van tijdsnoot en een over-fixatie op verjaardagen door 

de staat. 

Het tweede belangrijke Holodomormonument bevindt zich in Charkiv. Charkiv is in deze 

context een zeer interessante stad. Het was een tijdlang de hoofdstad van de voormalige 

Oekraïense Sovjetrepubliek en een bastion van de Partij van de Regio’s, ondanks het feit dat 

deze partij tegen de genocidale interpretatie van de hongersnood was en dat Charkiv een van 

de zwaarst getroffen regio’s was (Zhurzhenko 2011: 611). Om deze redenen schonk Juščenko 

in het kader van zijn historisch beleid speciale aandacht aan Charkiv (Zhurzhenko 2011: 611). 

De regionale administratie werd geleid door Arsen Avakov, lid van Ons Oekraïne. De 

oblastraad en stadsraad bestonden echter overwegend uit leden van de Partij van de Regio’s, 

wat voor een conflictueuze situatie zorgde (Zhurzhenko 2011: 611). Avakov was voorstander 

van een plan om een groots monument ter ere van de slachtoffers van de Holodomor, maar dit 

plan stootte echter op veel verzet vanuit de oblast- en stadsraad (Zhurzhenko 2011: 611). Vooral 

de plaats waar het monument zou moeten komen was een voer voor discussie. De regionale 

administratie stelde voor het monument in het stadscentrum van Charkiv op te richten. De 

burgemeester van Charkiv, Mychajlo Dobkin, lid van de Partij van de Regio’s, was tegen dit 

plan en stelde voor het monument op het platteland te bouwen (Zhurzhenko 2011: 611). Ook 

de president zelf speelde een rol in deze discussie, en vanuit Kyïv werd voorgesteld het 

monument in het Komsomol Park te bouwen (Zhurzhenko 2014: 237). Dit plan ging echter niet 

door, maar in 2007 werd de naam van het park wel veranderd in ‘het Park van het Geheugen’ 

(Zhurzhenko 2014: 237). De stadsraad was aanvankelijk weldegelijk van plan om op deze plaats 

ook een monument voor de Holodomor te bouwen. De letterlijke verwoording van dit plan was 

wel opmerkelijk. Zo werden de woorden Holodomor en genocide niet gebruikt, maar spraken 

ze van een ‘monument ter nagedachtenis van de tragische gebeurtenissen in de Oekraïense 

geschiedenis en de slachtoffers van totalitaire regimes’ (Zhurzhenko 2014: 237). Uiteindelijk 
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werd besloten het monument te bouwen in de buitenwijken van Charkiv aan de autosnelweg 

naar Moskou (Zhurzhenko 2014: 237-238). De burgemeester van Charkiv zag dit als een 

overwinning, maar ook het pro-presidentiële kamp gaf een positieve draai aan deze beslissing. 

Het feit dat het monument op de grens tussen stad en platteland kwam te staan beschouwden 

zij als symbolisch voor het feit dat de Oekraïense bevolking die vanop het platteland naar de 

steden vluchtten vanwege de hongersnood de toegang tot deze steden werden geweigerd 

(Zhurzhenko 2014: 238). Anderen redeneerden dan weer dat, gezien de plaatsing, het 

monument Russen die naar Oekraïne kwamen aan de Holodomor zouden doen herinneren 

(Zhurzhenko 2014: 238).  

Nog meer dan het monument in Kyïv was het monument in Charkiv gebouwd volgens de 

Sovjet-traditie van monumentale, populistische en nationalistische kunst (Zhurzhenko 2014: 

240). Het monument is 6 meter hoog en beeld een gezin met twee kinderen af, waardoor 

benadrukt wordt dat de Holodomor het gezin als fundament van de natie raakte. De vrouw staat 

symbool voor conflict en gebed, de kinderen staan symbool voor hoop en toekomst, terwijl de 

man strijdlustig in de richting van Moskou kijkt (Zhurzhenko 2014: 240).  

De toename in het aantal monumenten voor de slachtoffers van de Holodomor vond plaats 

op een moment waarop in Oekraïne een monumentenoorlog woedde (Kasianov 2015b: 154). 

Juščenko had de opdracht gegeven over te gaan tot het vernietigen van monumenten die gewijd 

waren aan de personen betrokken bij de organisatie en uitvoering van de Holodomor (Kasianov 

2015b: 154). Anderzijds werden er in het westen van het land in de periode 2007-2010 niet 

minder dan 40 monumenten voor leden van OUN en UPA opgericht. Dit beleid werd niet goed 

ontvangen in Oost-Oekraïne. In Luhans’k en Simferopol’ werden, als tegenreactie, 

monumenten opgericht voor de slachtoffers van Oekraïens-nationalistische terreur (Kasianov 

2015b: 154). In het centrum van het land was vandalisme tegen Sovjetmonumenten dan weer 

schering en inslag (Kasianov 2015b: 154). 

Juščenko’s Holodomorbeleid zorgde voor een aanzienlijke toename in het aantal 

monumenten voor de slachtoffers van de Holodomor in Oekraïne, voornamelijk in het oosten, 

de regio van Oekraïne waar Juščenko het meeste aandacht aan schonk. De plaatsing en kostprijs 

van het memorialcomplex in Kyïv toont aan dat de Holodomor een centrale plaats had gekregen 

in de Oekraïense nationale mythe. De discussies rond de bouw van het monument in Charkiv 

tonen dan weer aan dat er in het oosten van Oekraïne duidelijk verzet was tegen de door 

Juščenko gepropageerde genocidale interpretatie van de Holodomor. 
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5.5. Het internationale aspect van Juščenko’s Holodomorbeleid 
 

In dit hoofdstuk bestudeer ik Juščenko’s buitenlands Holodomorbeleid. Eerst omschrijf en 

analyseer ik Juščenko’s streven naar internationale erkenning van de Holodomor als genocide. 

Vervolgens wordt de manier waarop Rusland hierop reageerde omschreven.  

 

5.5.1. Internationale erkenningscampagne 
 

Juščenko’s Holodomorbeleid beperkte zich niet tot het binnenland. Nadat in 2006 de 

Holodomor officieel als genocide was erkend in Oekraïne zelf, kreeg het Oekraïense Ministerie 

van Buitenlandse Zaken de opdracht ervoor te zorgen dat de Holodomor ook in het buitenland 

erkend zou worden als genocide (Andriewsky 2015: 21). De wereld moest overtuigd worden 

van het feit dat de Oekraïense natie slachtoffer was geweest van de grootste genocide uit de 

geschiedenis (Olszański 2008: 1). Een comité dat werd opgericht om het behalen van deze 

doelstelling te ondersteunen werd geleid door Juščenko zelf (Kasianov 2010: 41). Juščenko was 

echter niet de eerste Oekraïense president die bij de internationale gemeenschap ging pleiten 

voor erkenning van de Holodomor als genocide. Onder Kučma, meer bepaald in 2003, werden 

hiertoe al pogingen ondernomen (Kasianov 2010: 622). Dit leidde tot een gemeenschappelijke 

verklaring door de VN-delegaties van 25 landen, waaronder Rusland, waarin de Holodomor 

omschreven wordt als een nationale tragedie. De Holodomor werd dus niet erkend als genocide. 

Opmerkelijk is dat in de tekst vermeld wordt dat er 7 tot 10 miljoen slachtoffers zijn gevallen 

ten tijde van de Holodomor, wat niet strookt met de wetenschappelijke bevindingen (cf. supra) 

(The Ukrainian Weekly 2009: 5).  

De Australische Senaat erkende de Holodomor in 2003 wel als genocide, net als Hongarije 

(Shandra 2015). Tien jaar eerder, in 1993 , had Estland als eerste land ter wereld in een 

verklaring naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Holodomor “het communistische 

genocidebeleid in Oekraïne” veroordeeld (Shandra 2015). In de eerste plaats was de 

internationale campagne van Juščenko gericht op de Verenigde Naties en de Europese Unie. 

Tegen 2008, wanneer Juščenko’s Holodomorbeleid een hoogtepunt aan intensiteit bereikte, 

hadden ook Canada, Litouwen, Georgië, Polen, Peru, Paraguay, Ecuador, Colombia, Mexico, 

Letland, het Huis van Volksvertegenwoordigers van het Congres in de Verenigde Staten en de 

Heilige Stoel de Holodomor erkend als genocide (Olszański 2008: 4).22 In vele landen bleef het 

                                                           
22 Het laatste land dat de Holodomor als genocide erkende was Portugal, dat deze uitspraak deed op 03/03/2017. 

Zie http://memorialholodomor.org.ua/eng/holodomor/genocide/act. Geraadpleegd op 05/04/2018. 

http://memorialholodomor.org.ua/eng/holodomor/genocide/act


 

52 
 

ook niet bij het formeel erkennen van de Holodomor als genocide. In november 2008, naar 

aanleiding van de 75ste verjaardag van de Holodomor, vonden over de hele wereld, van De 

Verenigde Staten en Groot-Brittannië tot Oezbekistan en Vaticaanstad 

herdenkingsplechtigheden plaats (The Ukrainian Weekly 2009: 5-8). De Internationale 

Holodomor-herdenkingsfakkel is een van de internationale herdenkingsactiviteiten die 

plaatsvonden in 2008. Deze fakkel vertrok in Australië en reisde via 33 landen uiteindelijk af 

naar Oekraïne (The Ukrainian Weekly 2009: 8). Hier werd de vlam van de fakkel gebruikt om 

een ‘eeuwig vuur’ aan te steken in het Holodomor-memorialcomplex in Kyïv (The Ukrainian 

Weekly 2009: 8). Het Instituut voor Nationaal Geheugen ondersteunde de internationale 

campagne. In 2007 publiceerde het Instituut een Engelstalige, informationele brochure over de 

Holodomor, waarin kort de oorzaken, verloop en de schuldigen van de hongersnood werden 

geschetst (Alekseyenko, Byk, Datsyshyn, Hrytsutenko, Mysiv & Voroshylo 2007). Hierin 

wordt letterlijk vermeld dat het doel van het boekje het internationale bewustzijn over de 

Holodomor te doen toenemen (Alekseyenko et al. 2007). In 2008 bracht het instituut nog een 

brochure uit, dat ditmaal een meer gedetailleerd overzicht van de Holodomor gaf (Verstiuk, 

Tylishchak & Yukhnovsky 2008).  

Toch was de internationale campagne geen al te groot succes. Zo erkende het Europees 

Parlement de Holodomor niet als genocide, maar ‘gewoon’ als misdaad tegen het Oekraïense 

volk en tegen de mensheid in het algemeen (Europees Parlement 2008). Ook de Organisatie 

voor Veiligheid en Samenwerking in Europa beperkte zich tot het erkennen van de Holodomor 

als een “massale hongersnood veroorzaakt door het doelbewuste beleid van het Stalinistische 

regime” (Organisation for Security and Co-operation in Europe 2008). Israël verzette zich sterk 

tegen de Holodomorrethoriek van Juščenko. Die laatste overdreef het aantal slachtoffers in 

dergelijke mate, dat volgens Juščenko’s discours de Holodomor qua slachtoffers ‘erger’ was 

dan de Holocaust (Kasianov 2015a: 209, noot 15). Dit ging in tegen de Israëlische idee dat de 

Holocaust uniek is in de geschiedenis (Kasianov 2015a: 209, noot 15).  

De internationale campagne kan geplaatst worden binnen een context waarin de 

internationale gemeenschap in toenemende mate gevoelig werd voor misdaden tegen de 

mensheid, wat een gevolg was van de globalisering van de herdenking van de Holocaust 

(Zhurzhenko 2014: 227). Juščenko zag het Holocaustherdenkingsmodel als ideaal paradigma 

voor de herdenking van de Holodomor in binnen- en buitenland (Zhurzhenko 2014: 227). Het 

doel van Juščenko’s historisch beleid in het buitenland was het Westen ervan overtuigen dat 

Oekraïne voor de ‘westerse’ weg had gekozen en op deze manier de kansen van Oekraïne om 

toe te treden tot de EU en de NAVO te doen toenemen (Zhurzhenko 2012: 129). De Centraal- 
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en Oost-Europese landen die in 2004 toegetreden waren tot de EU ondergingen allemaal een 

proces van decommunisatie als onderdeel van een succesvolle democratische transitie, iets wat 

Juščenko en zijn bondgenoten ook voor Oekraïne als noodzakelijk zagen (Zhurzhenko 2014: 

228).  

 

5.5.2. De Russische tegenreactie 
 

Het Oekraïense streven naar internationale erkenning van de Holodomor als genocide zette de 

relaties tussen Oekraïne en Rusland onder druk, iets waar de Partij voor de Regio’s Juščenko 

ook voor hadden gewaarschuwd en bekritiseerd (Zhurzhenko 2011: 629). Hoewel Juščenko 

nooit heeft gezegd dat hij Rusland verantwoordelijk achtte voor de hongersnood, werd dit wel 

zo geïnterpreteerd door Rusland (Kasianov 2010: 41). Wel was het zo dat sommige Oekraïense 

politici, journalisten en nationalistische groeperingen binnen deze context vaak verwezen naar 

Rusland als de opvolger van de Sovjet-Unie en eisten soms zelfs verontschuldigingen van 

Rusland voor de Holodomor (Zhurzhenko 2011: 129; Kappeler 2014: 114). Rusland, dat ook 

door de Baltische Staten beschuldigd werd van genocide, zag Juščenko’s Holodomorbeleid, en 

dan vooral de buitenlandse component hiervan, als een bedreiging (Zhurzhenko 2011: 129-

130).  

Op 14 november 2008, vlak voor de 75ste verjaardag van de Holodomor, stuurde toenmalig 

Russisch president Dmitrij Medvedev zijn Oekraïense collega een brief naar aanleiding van 

Juščenko’s streven naar internationale erkenning. Hierin doet Medvedev het Russische 

standpunt ten aanzien van de Holodomor uit de doeken. Hij ziet de Holodomor als een “zware 

pagina uit de gemeenschappelijke geschiedenis van Rusland en Oekraïne” (Medvedev 2008). 

Dat Rusland de genocidethesis niet aanvaard, wordt ook duidelijk in de spelling en het 

taalgebruik in de brief. Zo wordt Holodomor consistent met een kleine letter in plaats van met 

een hoofdletter, spreekt Medvedev over de “zogenaamde holodomor”, wat ook telkens tussen 

aanhalingstekens wordt geplaatst. Hij verwijt Juščenko ervan niet geïnteresseerd te zijn in 

historische correctheid en het geven van politieke richtlijnen aan historici, iets wat volgens 

Medvedev niet in Rusland gebeurde. Hij merkt op dat ook andere volkeren, zoals Russen en 

Kazachen en dat Juščenko consistent het aantal slachtoffers overdrijft. Medvedev ging dan ook 

niet in op de uitnodiging van Juščenko om aanwezig te zijn op de herdenkingsdag van de 75ste 

verjaardag van de Holodomor in Kyïv (Kasianov 2015a: 199).  
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Deze brief was echter slechts een van de fases van een informatiecampagne die Rusland in 

2007 was gestart als reactie op Juščenko’s Holodomorbeleid (Kasianov 2015b: 153). Andreas 

Kappeler (2014: 114) stelt dat de discussies tussen beide landen over de Holodomor uitmondde 

in een ‘oorlog voor het geheugen’. In Russische media werd de officiële Oekraïense visie op de 

Holodomor scherp bekritiseerd (Kappeler 2014: 114). De door de staat gecontroleerde tv-

zenders in Rusland maakten melding van het sterk opkomend nationalisme in Oekraïne. In lijn 

met het beleid van het verdedigen van landgenoten in het buitenland kwam ‘de strijd tegen het 

Oekraïens nationalisme’ opnieuw, net zoals vroeger in de Oekraïense Sovjetrepubliek, op het 

voorplan van de staatspropaganda (Kasianov 2015b: 153). Vanwege het feit dat vele Russische 

tv-zenders het televisielandschap in het oosten en zuiden van Oekraïne bereikte de anti-

nationalistische propaganda ook de Oost- en Zuid-Oekraïense bevolking (Kasianov 2015b: 

153). Rusland werd wel in een positie gedwongen waarin het de Holodomor niet kon negeren. 

In de staatsarchieven van Rusland werden snel documenten gedeclassificeerd, zei het wel enkel 

documenten die de genocidethesis tegenspraken (Zhurzhenko 2011: 630). Zowel in Rusland 

zelf als in Oekraïne, via de Partij ven de Regio’s, werden lezingen en conferenties georganiseerd 

waarop de genocidethesis werd tegengesproken (Zhurzhenko 2011: 630-632).  

Het Russisch historisch beleid, dat zich in die jaar meer en meer begon te focussen op de 

overwinning van de Sovjettroepen tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog, waaide tevens over 

naar Oost-Oekraïne, waar lokale overheden ook meer aandacht begonnen te schenken aan deze 

gebeurtenis (Kasianov 2015b: 153). Oost-Oekraïne was een makkelijk doelwit gezien de lokale 

sterkte van de Partij van de Regio’s, die zelf ook een anti-nationalistische retoriek hanteerde en 

die Ruslands standpunt over de Holodomor deelde (Zhurzhenko 2011: 616). Ook groepering 

met extremere visies op de Holodomor konden op steun van Rusland rekenen. Enkele pro-

Russische organisaties, die de Holodomor zagen als een hongersnood met natuurlijke oorzaken, 

werden gesteund door onder andere het Russkij Mir fonds en het Russische consulaat 

(Zhurzhenko 2011: 619).  

Het conflict draaide ook uit op een diplomatische oorlog tussen beide landen (Kravchenko 

2015: 103). De pogingen van Oekraïne om de Holodomor als genocide te laten erkennen door 

internationale organisaties zoals UNESCO, de Parlementaire Vergadering van de Raad van 

Europa en de Verenigde Naties werden stuk voor stuk geblokkeerd door Rusland (Kasianov 

2015b: 153).  
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5.6. Politisering van het Holodomoronderzoek en -onderwijs 
 

Het laatste aspect van Juščenko’s historische politiek rond de Holodomor dat in dit werk 

besproken zal worden is de manier waarop dit beleid het onderzoek naar de Holodomor stuurde. 

Ook zal kort ingegaan worden op veranderingen op vlak van educatie over de Holodomor.  

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van Juščenko’s historisch beleid was het 

Instituut voor Nationaal geheugen, dat in 2006 werd opgericht, naar het Poolse model, door de 

president. Het Instituut kende echter een slechte start: de verschillende initiatiefnemers van het 

Instituut, zowel gouvernementeel als maatschappelijk, kenden vele onenigheden. Ook ontbrak 

er een duidelijk plan over de afbakening van de bezigheden van het instituut (Kasianov 2010: 

44, noot 21). Het Instituut was een gouvernementele instelling, en was daardoor onderhevig 

aan de politieke cultuur van het land. Dit was problematisch gezien het feit dat er binnen de 

Oekraïense politieke cultuur geen eenheid was over welke visie op de geschiedenis van 

Oekraïne (Kas’janov 2016b). Als hoofd voor het Instituut koos Juščenko voor Ihor 

Juchnovs’kyj. Juchnovs’kyj had deze aanstelling voornamelijk te danken aan zijn politieke 

overtuigingen. Hij stond bekend als zeer nationalistisch en was lid van Ons Oekraïne. Van 

opleiding was hij echter geen historicus, maar natuurkundige (Katchanovski 2010: 943). Het 

instituut kreeg als opdracht het onderzoek naar de Oekraïense geschiedenis, met speciale focus 

op de gebeurtenissen van de 20ste eeuw, en het verspreiden van haar bevindingen (Andriewsky 

2015: 21-22).  

Het belangrijkste project van het Instituut ten tijde van Juščenko was de samenstelling van 

het Nationale Boek der Herinneringen (Nacional’na Knyha Pam’jati) naar aanleiding van de 

75ste verjaardag van de Holodomor. De 17 regio’s in het huidige Oekraïne die getroffen werden 

door de Holodomor kregen de opdracht krantenartikelen over de Holodomor, officiële 

documenten, ooggetuigenverslagen en foto’s te verzamelen, alsook het opstellen van een lijst 

met de namen van de slachtoffers (Andriewsky 2015: 22).  

De 17 regio’s kregen elk een afzonderlijk hoofdstuk in het boek, dat ook nog een algemeen 

hoofdstuk en een hoofdstuk gewijd aan de slachtoffers van de stad Kyïv bevatte. Ieder 

hoofdstuk werd ingeleid door historici afkomstig uit de in dat hoofdstuk behandelde regio 

(Andriewsky 2015: 22). Juščenko zelf schreef de inleiding voor het algemene hoofdstuk 

(Andriewsky 2015: 22). Andriewsky (2015: 22) merkt op dat het boek, gezien de omvang van 

het project, in een verbazingwekkend tempo is samengesteld.  
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John-Paul Himka schreef in 2013 een recensie over het boek in het algemeen, alsook 

specifiek over het hoofdstuk van de stad Kyïv. Een eerste punt van kritiek dat hij geeft op het 

boek is het feit dat de inleidende studies nagenoeg volledig gebaseerd zijn op Oekraïense 

werken over de Holodomor, waardoor belangrijke Westerse werken genegeerd werden (Himka 

2013: 413). Ook de ooggetuigenverslagen die in het boek zijn opgenomen worden bekritiseerd. 

De oudste verslagen dateren van de jaren ’80 en waren verzameld door James E. Mace, een van 

de eerste voorstanders van de genocidethesis. Een aanzienlijk deel van de ooggetuigenverslagen 

werden echter in 2007 en 2008 verzameld. In deze periode werd de visie van de staat op de 

Holodomor reeds sterk gepropageerd in Oekraïne, waardoor het niet onlogisch is dat dit het 

geheugen van de ooggetuigen beïnvloedde, wat dan weer tot gevolg had dat deze 

ooggetuigenverslagen de heersende, officiële versie van de feiten ondersteunden (Himka 2013: 

413). Ook de vraagstelling tijdens de interviews verliep volgens een vooropgesteld patroon, 

waardoor er binnen de antwoorden ook een grote uniformiteit was (Kas’janov 2010: 251 ). Het 

doel van het boek was het legitimeren van de genocidethesis. Ooggetuigen die dit tegenspraken 

werden aangepast door de auteurs. Himka (2013: 422) geeft een voorbeeld uit het boek waarbij 

de auteur vermeld dat een bepaalde dame duidelijk geïndoctrineerd was door Sovjetpropaganda, 

aangezien ze stelde dat de hongersnood veroorzaakt was door een slechte oogst.  

Een ander interessant onderzoeksproject werd geleid door de Služba Bezpeky Ukraïny 

(SBU), de Oekraïense veiligheidsdienst. Deze had van Juščenko de opdracht gekregen Stalins 

misdaden te onderzoeken (Kravchenko 2015: 103). Dit was ter voorbereiding van een zaak aan 

het Hof van Beroep van Kyïv in 2010, dat Stalin veroordeelde voor zijn misdaden (Kravchenko 

2015: 103). Volodymyr Kravchenko (2015: 103) nuanceert deze hele gebeurtenis door het 

proces te omschrijven als een “politieke farce” aan de vooravond van de verkiezingen. In dit 

onderzoek kwam de SBU ook tot de conclusie dat Oekraïne, ten gevolge van de Holodomor, 

een populatieverlies van 10 miljoen mensen had geleden (Andriewsky 2015: 28, noot 13). Zoals 

hierboven reeds vermeld is, was dit ook het aantal slachtoffers dat Juščenko aanhaalde tijdens 

zijn speeches. Het onderzoek van de SBU was echter iets genuanceerder. Ze hadden het hier 

immers over ‘slechts’ 3.9 miljoen directe slachtoffers en 6.1 miljoen slachtoffers ten gevolge 

van een daling in het geboortecijfer (Andriewsky 2015: 28, noot 13). Dit cijfer blijft echter aan 

de hoge kant en wordt door onder andere Wolowyna en Vallin tegengesproken (cf. supra). De 

resultaten van het onderzoek van de SBU hadden ook een antisemitisch kantje. De SBU 

publiceerde een lijst met daarop de 19 namen van personen die de dienst schuldig achtte voor 

de Holodomor. Stalin stond op nummer 1, voor het overige stonden onder andere Genrich 

Jagoda en Lev Mironov (Himka 2013: 432). In feite waren de namen zowel bij historici als bij 
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het gewone volk reeds bekend. Dit ziet Kas’janov (2010: 72) als symptomatisch voor het 

bureaucratische karakter dat het onderzoek had gekregen. De SBU plaatste echter ook hun 

geboortenamen op de lijst. Jagoda’s geboortenaam was Enoch Geršonovič Ijeguda, Mironovs 

familienaam was oorspronkelijk Kagan. Op deze manier werd hun Joodse afkomst in de verf 

gezet (Himka 2013: 432). Opvallend is dat de lijst voor 40% uit namen van mensen met Joodse 

origine, het overige deel waren voornamelijk Letten (Himka 2013: 432). Personen zoals Vlas 

Čubar en Hryhorij Petrovs’kyj, Oekraïners waarvan het tevens algemeen bekend was dat zij 

verantwoordelijkheid droegen voor de Holodomor, waren afwezig op de lijst (Himka 2013: 

432).  

Juščenko’s interpretatie van de Holodomor werd ook in het Oekraïense onderwijssysteem 

geïncorporeerd. Onder Juščenko kwam de Holodomor, en de genocidale interpretatie hiervan, 

terecht in het officiële curriculum, ook in het hogere onderwijs en de militaire scholen 

(Andriewsky 2015: 21). In scholen werden herdenkingsplaatsen voor de slachtoffers van de 

Holodomor ingericht (Kasianov 2010: 634). Ook werden er wedstrijden uitgeschreven rond 

papers over de Holodomor. Deze papers moesten gaan over een bepaald Holodomormonument, 

het dorp van de leerling ten tijde van de Holodomor, de Holodomor in de folklore en dergelijke 

meer (Kasianov 2010: 634, noot 44). Leerkrachten in het oosten van Oekraïne uitten wel hun 

bezorgdheid over de manier waarop de Holodomor in het curriculum werd geïncorporeerd. Ze 

vonden dat de feiten te zwart-wit werden voorgesteld en dat de narratief intolerant was ten 

opzichte van de Russischtalige populatie, aangezien in de tekstboeken werd geïmpliceerd dat 

het de Russen waren die verantwoordelijk waren voor de Holodomor (Dietsch 2007: 152). Felix 

Wemheuer (2009: 50) merkt ook op dat er geen melding werd gedaan van de Oekraïners die 

verantwoordelijk waren voor de Holodomor. 

We kunnen concluderen dat de Oekraïense Staat een stevige greep wou houden op het 

onderzoek naar de Holodomor. Door middel van het oprichten van het Instituut voor Nationaal 

Geheugen en het laten uitvoeren van onderzoek door andere staatsorganisaties, zoals de SBU, 

werd het onderzoek naar de Holodomor ook duidelijk gestuurd. De onderzoeken moesten 

immers het genocidale karakter van de Holodomor. Deze sturing nam soms absurde dimensies 

aan en werden dan ook niet zelden met kritiek onthaald. Kas’janov (Kasianov 2010: 634, noot 

44) geeft hiervan een mooi voorbeeld. Indien het aantal slachtoffers van de Holodomor dat door 

bepaalde regio’s werd geregistreerd te laag was, kregen ze op brutale wijze van de president de 

opdracht hiervan werk te maken en ervoor te zorgen dat deze aantallen hoger lagen. Een 

onderzoeker, van wie Kas’janov de naam niet noemt maar waarvan hij wel stelt dat het een zeer 

gerespecteerd man was, maakte de vergelijking tussen dit beleid en de Holodomor. Juščenko 
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eiste het behalen van bepaalde quota van slachtoffers, wat hem deed denken aan het feit dat een 

van de voornaamste oorzaken van de Holodomor tevens het behalen van quota’s was, zij het 

wel graanquota’s in dit geval (Kasianov 2010: 634, noot 44).  

 

5.7. De perceptie van de Oekraïense bevolking over Juščenko’s 

Holodomorbeleid 
 

 

Tot hier toe werden de belangrijkste componenten van Juščenko’s Holodomorbeleid besproken. 

In dit stuk zal besproken worden in welke mate Juščenko zijn visie op de Holodomor heeft 

kunnen overbrengen naar de Oekraïense bevolking. Dit zal gebeuren op basis van sociologische 

onderzoeken en enquêtes. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de regionale verschillen in de 

aanvaarding van Juščenko’s Holodomorbeleid. In deze context zal ook gekeken worden naar 

de vormen van verzet van de lokale bevolking en autoriteiten tegen dit beleid. 

Juščenko’s Holodomorbeleid leidde snel tot een groter bewustzijn van de gebeurtenis bij de 

Oekraïense bevolking. Bij een navraag in 2003 bleek ‘slechts’ 75% van de ondervraagden de 

Holodomor te kennen, 13% beweerde dat ze er niets over wisten (Riabchuk 2008: 3). Tegen 

2006 wist 94% van de ondervraagden wat de Holodomor was (Riabchuk 2008: 3). Dit was 

echter slecht een deel van Juščenko’s doelstelling. Belangrijker voor hem was dat de genocidale 

interpretatie van de Holodomor aanvaard werd. In 2003 bleek slechts 40% van de Oekraïense 

bevolking de genocidethesis te steunen (Finkel 2010: 67). Dit aantal was in 2007 reeds 

aanzienlijk gestegen: 63% van de Oekraïense bevolking aanvaardde de genocidethesis in 2007 

(Finkel 2010: 67).  

Yaroslav Martiniyuk schreef in 2010, op basis van enquêtes uit 2009, een artikel over de 

attitudes van het Oekraïense volk tegenover de Holodomor. Deze statistieken schetsten een 

ander beeld: van alle ondervraagden (in totaal 2023) was slechts 47% akkoord met de 

genocidethesis, 30% was tegen (Martiniyuk 2010: 58). Van de ondervraagden die zichzelf als 

Oekraïners beschouwden, ging 52% akkoord met de genocidethesis. De ondervraagden die 

zichzelf als etnische Russen zagen, ging slechts 19% akkoord met de genocidethesis, 64% was 

tegen (Martiniyuk 2010: 58). Ook werd gekeken naar de mate van aanvaarding van de 

genocidethesis op basis van de regio’s waarin de ondervraagden woonden. In het centrum van 

Oekraïne aanvaardde 58% van de ondervraagden de genocidethesis (Martiniyuk 2010: 61). 

Steun voor de genocidethesis kwam vooral uit het westen. Hier aanvaardde 83% de 

genocidethesis. In het zuiden was de genocidethesis veel minder populair: slechts 28 ging er 

mee akkoord. Het oosten van Oekraïne was echter nog sterker gekant tegen de genocidethesis: 
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slechts 15% van de bevolking zag de Holodomor als een genocide (Martiniyuk 2010: 61). 

Kas’janov (Kasianov 2010: 641, noot 58) verklaart dit door te stellen dat Juščenko’s 

Holodomorbeleid primitief en bureaucratisch was en veel weghad van een zeer offensieve 

propagandacampagne. Hierdoor, in combinatie met het feit dat de Oekraïense bevolking weinig 

vertrouwen had in de autoriteiten, had het beleid voornamelijk een vervreemdend effect op de 

Oekraïense bevolking (Kasianov 2010: 640, noot 57 & 641, noot 58). Er kan dus geconcludeerd 

worden dat Juščenko er niet is in geslaagd de gehele bevolking van Oekraïne te verenigen op 

basis van een ‘slachtoffernarratief’ van de Holodomor.  

De lage mate van steun voor de genocidethesis in het oosten was ook zichtbaar in de manier 

waarop lokale autoriteiten omgingen met Juščenko’s beleid. Een speciale taak in de uitvoering 

van dit beleid was weggelegd voor de lokale autoriteiten in de oostelijke oblasts. De president 

zag het herdenken van de Holodomor als genocide immers als een taak die vooral uitgevoerd 

moest worden door de autoriteiten van deze regio’s, aangezien het deze regio’s waren die het 

zwaarst hadden geleden onder de Holodomor (Kasianov 2010: 627). In de realiteit draaide het 

anders uit. De veranderingen in het monumentale landschap in Oekraïne en de regionale 

verschillen hierin, die hierboven reeds werden beschreven, tonen aan dat de participatie in het 

West-Oekraïne sterker was dan in Oost-Oekraïne. Gezien het politieke klimaat is dit niet 

verbazingwekkend: de meest populaire partij in het oosten, de Partij van de Regio’s, was 

immers een groot tegenstander van de genocidethesis en van Juščenko’s Holodomorbeleid, iets 

wat aansloot bij de heersende attitudes van de bevolking in Oost-Oekraïne. Deze houding was 

ook zichtbaar in deze regio. Vaak negeerden de autoriteiten in het oosten de orders van Juščenko 

met betrekking tot het herdenken van de Holodomor (Kasianov 2010: 630). Zo stelt Zhurzhenko 

(2011: 612-613) dat de oblastraad van Charkiv de genocidethesis openlijk tegensprak. Ze 

kantten zich ook tegen lezingen over de Holodomor op scholen en universiteiten met als 

argument dat dit had kunnen leiden tot interetnische strubbelingen (Zhurzhenko 2011: 613). In 

sommige gevallen werden de instructies van de president zelfs gesaboteerd. Burgerinitiatieven 

met betrekking tot de herdenking van de Holodomor werden er niet zelden geblokkeerd door 

de autoriteiten (Kasianov 2010: 630). Ook de voorbereidingen voor de 75ste verjaardag van de 

Holodomor bleken niet bepaald een prioriteit voor de oostelijke autoriteiten, iets waar Juščenko 

zich sterk aan ergerde (Kas’ianov 2010: 38). De toenmalige burgemeester van Charkiv, Dobkin, 

weigerde zelfs in vele gevallen deel te nemen aan de officiële herdenkingen (Zhurzhenko 2011: 

617). 
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Juščenko’s Holodomorbeleid zorgde er zeker en vast voor dat nagenoeg de volledige 

Oekraïense bevolking wist wat de Holodomor was. Zijn genocidethesis vond echter enkel steun 

in het westen en het centrum van het land. Het oosten en het zuiden van het land verwerpen 

deze genocidethesis, wat ook te zien was aan het stemgedrag van de lokale bevolking, die 

voornamelijk op de Partij van de Regio’s stemde.  

 

5.8. (Dis)continuïteit van het beleid: Janukovyč’ Holodomorbeleid  
 

In dit stuk zal worden nagegaan in welke mate de verwezenlijkingen van Juščenko’s 

Holodomorbeleid zichtbaar bleven na zijn presidentschap. Meer bepaald zullen we ons 

verdiepen in de manier waarop Juščenko’s opvolger, Janukovyč de Holodomor benaderde 

tijdens zijn presidentschap.  

Meteen na zijn aantreden als president van Oekraïne voerde Janukovyč een zeer symbolische 

daad waaruit bleek dat hij zo snel mogelijk wou breken met Juščenko’s Holodomorbeleid: hij 

verwijderde op de presidentiële webpagina een link die verwees naar informatie over de 

Holodomor (Motyl 2010: 25). Op 26 april 2010 verklaarde Janukovyč aan de Parlementaire 

Vergadering van de Raad van Europa dat het fout was de Holodomor te zien als een genocide 

(Motyl 2010: 32). Opmerkelijk was ook dat de toenmalige Russische president na deze 

maatregelen wel een bezoek wou brengen aan het Holodomor-memorialcomplex in Kyïv, nadat 

hij dit twee jaar eerder had geweigerd (Motyl 2010: 32). Het tegenspreken van de 

genocidethesis had dan ook voornamelijk als doel de relaties met Rusland te herstellen 

(Kasianov 2015a: 202). De gehele staf van het Instituut voor het Nationale Geheugen werd 

vervangen onder Janukovyč (Andriewsky 2015: 23). De meest ingrijpende ingreep was hier de 

vervanging van het hoofd van het Instituut. Het voormalige hoofd, Ihor Juchnovs’kyj, werd 

vervangen door Valerij Soldatenko, lid van de communistische partij en tegenstander van de 

genocidethesis (Andriewsky 2015: 23).  

Toch moet men vaststellen dat Janukovyč in feite niet zoveel belang hechtte aan historische 

politiek als Juščenko. Janukovyč’ historisch beleid valt eerder te vergelijken met het historisch 

beleid van Kučma. Hij vermeed ideologisch geladen onderwerpen zo veel mogelijk en 

historische politiek was van secundair belang (Kasianov 2015a: 201). De desinteresse voor 

historische politiek van de kant van Janukovyč zorgde ervoor dat Juščenko’s Holodomorbeleid 

toch een zekere continuïteit kende (Kasianov 2015a: 202). Het Holodomorbeleid van Juščenko 

had de Holodomor dermate geïnstitutionaliseerd dat men deze niet meer kon negeren. 

Juščenko’s historische politiek rond de Holodomor had er ook voor gezorgd dat de Holodomor 
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een centrale plaats had gekregen in de Oekraïense nationale mythe, en deze situatie was 

onomkeerbaar. Het bijwonen van en deelnemen aan herdenkingsceremonies en stereotype 

vermeldingen van de Holodomor zitten sinds Juščenko verankerd in de presidentiële plichten 

(Kasianov 2015a: 202). Janukovyč brak tot op zeker niveau met het Holodomorbeleid van 

Juščenko, maar deze heeft de Holodomor dermate geïnstitutionaliseerd dat ik mij niet kan 

voorstellen dat in de voorzienbare toekomst zal gebroken worden met de herdenkingstradities 

en stereotype vermeldingen van de Holodomor.  

 

5.9. Synthese 
 

Nu we Juščenko’s historische politiek met betrekking tot de Holodomor en de verschillende 

aspecten hiervan uitvoerig hebben besproken, kunnen we een synthese maken van dit beleid op 

basis van de vijf karakteristieken van Havel (2005).  

Ten eerste was Juščenko’s historisch beleid rond de Holodomor zeer selectief. Zo werd er 

enkel nadruk gelegd op het slachtofferschap van het Oekraïense volk. Het feit dat ook 

Oekraïners hadden meegedaan aan de uitvoering van het Sovjetbeleid dat leidde tot miljoenen 

doden, werd consistent doodgezwegen. Dit komt sterk naar voren in de Holodomorwet van 

2006, alsook in de conclusie van het onderzoek dat door de SBU gevoerd werd naar de daders 

van de Holodomor. In geen van beide gevallen wordt gewag gemaakt van Oekraïners die actief 

met het Sovjetbeleid hadden meegewerkt. Andere elementen die de genocidethesis konden 

tegenspreken, werden zo min mogelijk besproken. Zo lag de focus voornamelijk op de 

Oekraïense slachtoffers van de hongersnood. Het feit dat de hongersnood van 1932-1933 ook 

in grote delen van het huidige Rusland en Kazachstan woedde werd wel vermeld in speeches, 

maar werd niet echt benadrukt. De Holodomorwet kan dus gezien worden als een exponent van 

de beperkingen van Juščenko’s macht. Hierin werd immers, onder druk van zijn politieke 

opponenten, vermeld dat ook andere volkeren slachtoffer waren geworden van de hongersnood. 

Wanneer we het hebben over selectiviteit, is het ook interessant te kijken naar Juščenko’s 

historische politiek in zijn geheel. Juščenko focuste enerzijds op de Holodomor, anderzijds op 

de geschiedenis van UPA en OUN. Dit historisch beleid focuste dus in de eerste plaats op de 

onderdrukking door het communistische regime en de slachtofferrol van het Oekraïense volk 

en focuste anderzijds op de ‘heroïsche’ strijd tegen deze onderdrukker.  

Ten tweede was Juščenko’s Holodomorbeleid ook sterk constructivistisch. Verder 

onderzoek naar de Holodomor werd sterk gepromoot. De staat ondersteunde dit onder meer 

door de oprichting van het Instituut voor Nationaal Geheugen en het Holodomormuseum. 
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Staatsorganisaties zoals de SBU kregen de opdracht om de Holodomor te onderzoeken. Ook 

studenten werden aangemoedigd de Holodomor te bestuderen. De onderzoeken moesten echter 

wel tot een vooraf bepaald resultaat leiden: het ondersteunen van de genocidethesis. Het 

oplijsten van het aantal slachtoffers van de Holodomor per regio voor het Nationale Boek der 

Herinneringen toont dit mooi aan. Indien men onvoldoende slachtoffers registreerde, werd 

gewoon gevraagd om ‘verder onderzoek’ te voeren met als doel dit aantal op te krikken.  

Ten derde is officieel geheugen mythopoëtisch. Het doel van Juščenko was niet de creatie 

van een waarheidsgetrouwe representatie van het verleden, maar eerder van een nationale 

mythe waarmee de gehele staat zich moest kunnen identificeren. Deze nationale mythe was 

gebaseerd op het slachtofferschap van het Oekraïense volk. Juščenko’s doel was de creatie van 

een post-genocidale samenleving. Als model hiervoor gebruikte hij Israël, het prototype van 

een post-genocidale samenleving. Dit wordt duidelijk door de verbanden die Juščenko legde 

tussen de Holodomor en de Holocaust. Op de vraag of de genocidale interpretatie van de 

Holodomor van Juščenko historisch correct is, is geen eenduidig antwoord te geven. Er zijn 

zeker en vast historici die deze visie ondersteunen. Anderzijds zijn er ook sterke argumenten 

tegen deze thesis, die door Juščenko zondermeer als onwaar werden afgeschilderd. Van 

bepaalde aspecten van Juščenko’s versie van de Holodomor kan men wel met zekerheid stellen 

dat deze niet stroken met de bevindingen van historici. Het meest opvallende aspect is het aantal 

slachtoffers, dat consistent werd overdreven door Juščenko. Hierdoor verklaarde Juščenko de 

Holodomor in feite een grotere misdaad dan de Holocaust, wat de nationale mythe gebaseerd 

op slachtofferschap nog sterker maakte.  

Op bepaalde vlakken was Juščenko’s Holodomor beleid incorporerend, al was dit niet altijd 

de bedoeling van Juščenko. De erkenning dat ook andere volkeren hadden geleden onder de 

hongersnood van 1932-1933 in de Holodomorwet van 2006 was een compromis dat Juščenko 

wel moest sluiten om de wet goedgekeurd te laten worden. Veel toegevingen wou Juščenko op 

vlak van historisch beleid echter wel niet doen. Zo wou hij interpretaties van de Holodomor die 

zijn interpretatie tegenspraken, zoals die van de Partij van de Regio’s, zelfs bij wet 

criminaliseren. Ten tijde van Juščenko’s presidentschap was een sterk contra-geheugen 

aanwezig in Oost-Oekraïne. Dit werd gekenmerkt door een hoge mate van Sovjetnostalgie en 

afkering tegenover de genocidethesis. Juščenko weigerde dit te incorporeren in het officiële 

geheugen. Deze keuze valt in zeker opzicht te verdedigen. Het zou immers sterk 

contradictorisch zijn de Oekraïense natie te consolideren op basis van slachtofferschap van 

communistische misdaden en tegelijkertijd communistische personages te verheerlijken. In 

plaats dit contra-geheugen te incorporeren, poogde Juščenko het te verwijderen uit de 
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samenleving. Monumenten gewijd aan communistische personages moesten verwijderd 

worden en figuren die gestreden hadden tegen het communistische regime, zoals Bandera, 

werden als helden omschreven. Dit leidde tot een situatie die men zou kunnen omschrijven als 

een geheugenconflict, wat sterk te zien was in het feit dat de autoriteiten in het oosten 

Juščenko’s instructies met betrekking tot het herdenken van de Holodomor vaak negeerden en 

zelfs saboteerden.  

De laatste karakteristiek van officieel regime dat onderscheiden werd door Havel was 

presentisme. Het doel van het officieel geheugen is dus dat dit bijdraagt tot de sociale orde en 

stabiliteit. Dit was ook het doel van Juščenko’s Holodomorbeleid: het creëren van meer eenheid 

tussen Oost- en West-Oekraïne en als dusdanig ook een stabielere samenleving creëren. Zoals 

hierboven werd aangetoond kan men zich wel vragen stellen bij de wijze waarop Juščenko dit 

doel wou bereiken. Zijn historisch beleid incorporeerde immers de in het oosten heersende 

attitudes en overtuigingen niet, waardoor dit deel van de bevolking op een zekere manier buiten 

de samenleving kwam te staan. De historische politiek rond de Holodomor werd in het oosten 

gepercipieerd als vijandig en discriminerend ten opzichte van de etnisch Russische en 

Russischtalige bevolking in Oost-Oekraïne. Deze opvatting werd gecultiveerd door zowel de 

Partij van de Regio’s en Rusland. Deze verweten Juščenko’s beleid ervan te nationalistisch te 

zijn en op die manier vijandigheid creëerde tussen beide bevolkingsgroepen. De 

verkiezingsresultaten van 2010 tonen aan dat Juščenko’s Holodomorbeleid uiteindelijk niet 

voor meer socio-politieke eenheid tussen Oost- en West-Oekraïne heeft kunnen zorgen. De 

breuklijn tussen beide regio’s was nog steeds duidelijk zichtbaar op de kaart van Oekraïne en 

was nagenoeg volledig identiek aan de breuklijn die weerspiegeld werd door de verkiezingen 

van 2004.  
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Conclusie 
 

Het eerste doel van dit onderzoek was het geven van een grondige contextualisering van 

Juščenko’s Holodomorbeleid. Hierbij werd in de eerste plaats de wetenschappelijke discussie 

rond de Holodomor als historisch feit bestudeerd. Sinds het wetenschappelijk historisch 

onderzoek naar de Holodomor op gang kwam in de jaren ’80 van de vorige eeuw, draaide de 

discussie voornamelijk over het al dan niet genocidale karakter van de hongersnood. Zowel de 

genocidale als niet-genocidale interpretatie kennen onder historici een aanzienlijke aanhang. 

Deze verschillende interpretaties worden veelal met legitieme argumenten onderbouwd.  

Ten tweede werd een analyse uitgevoerd van de manier waarop geschiedenis en politiek in 

Oekraïne tijdens de periode 1991-2005 verweven waren. Er werd vastgesteld dat Oekraïne sinds 

haar onafhankelijkheid nooit één historisch narratief het ideologische landschap gedomineerd 

heeft. West- en Centraal Oekraïne bevatten voornamelijk aanhangers van een Oekraïnofiele 

visie op de Oekraïense geschiedenis. Deze visie op de geschiedenis werd op politiek vlak 

voornamelijk vertegenwoordigd door Juščenko. In Zuid- en Oost-Oekraïne schaart de 

bevolking zich achter een pro-Russische en Sovjet-nostalgische visie op het verleden. 

Janukovyč is de politieke component van deze visie, al moet gezegd worden dat hij voor 2005 

weinig aandacht schonk aan historische kwesties.  

Vervolgens werd de manier waarop de Holodomor gepolitiseerd en herdacht werd vòòr 

Juščenko’s presidentschap onderzocht. De eerste twee Oekraïense presidenten, Kravčuk en 

Kučma, besteedden in hun beleid een eerder geringe mate van aandacht aan de Holodomor. 

Beide presidenten verklaarden wel dat de Holodomor als genocide gezien moest worden, maar 

voor het overige werd de geschiedenis van de Holodomor vooral pragmatisch benaderd. De 

politisering van de Holodomor was geen rode draad door het presidentschap van beide 

presidenten, maar was eerder iets dat gebeurde op de vooravond van herdenkingsdagen en 

verkiezingen. Dit wijst erop dat de Holodomor voornamelijk instrumenteel gebruikt werd om 

andere en belangrijkere politieke doeleinden, zoals het behalen van extra stemmen, te 

verwezenlijken.  

De politieke situatie waarin Juščenko’s Holodomorbeleid plaatsvond was zeer instabiel en 

conflictueus. Na de Oranje Revolutie van 2004 kwam Viktor Juščenko aan de macht in 

Oekraïne. Zijn presidentschap wordt gekenmerkt door tal van politieke conflicten en crisissen. 

Voornamelijk zijn relaties met Julija Tymošenko, die tijdens de Oranje Revolutie nog 

bondgenoot van Juščenko was, en Viktor Janukovyč waren rijk aan conflicten. Al snel verloor 

ook de bevolking het vertrouwen in haar president, wat uiteindelijk resulteerde in een bijzonder 
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laag aantal stemmen voor Juščenko bij de presidentiële verkiezingen van 2010. Ironisch genoeg 

werd ditmaal de tegenstander van de Oranje Revolutie, Janukovyč, verkozen tot president. Tot 

slot werd Juščenko’s Holodomorbeleid gekaderd binnen zijn algemeen historisch beleid, dat, 

naast de Holodomor, gedomineerd werd door de heroïsering van OUN en UPA en hun leden. 

Hierbij lag de focus op hun strijd tegen het communistische bewind. Juščenko’s beleid was in 

deze context zeer controversieel, gezien het feit dat de leden van OUN en UPA gecollaboreerd 

hadden met de Nazi’s en schuldig waren aan etnische zuiveringen in Polen.  

In dit onderzoek werd Juščenko’s Holodomorbeleid in al zijn aspecten beschreven. 

Juščenko’s Holodomordiscours werd gedomineerd door het benadrukken van het genocidale 

karakter van de Holodomor en het slachtofferschap van het Oekraïense volk. Hierbij werd het 

aantal slachtoffers consistent overdreven. Juščenko legde in zijn Holodomordiscours ook vaak 

de link met de Holocaust. De belangrijkste verwezenlijking van Juščenko’s Holodomorbeleid 

op wettelijk vlak was de Holodomorwet van 2006, waarmee de Holodomor officieel als 

genocide werd erkend door het Oekraïense parlement. Juščenko’s pogingen om het ontkennen 

van het genocidale karakter van de Holodomor te criminaliseren kenden geen succes. Op 

monumentaal vlak werd Juščenko’s Holodomorbeleid gekenmerkt door een sterke toename in 

het aantal monumenten gewijd aan de slachtoffers van de Holodomor in zowel Oost- als West-

Oekraïne. De voornaamste monumenten die tijdens zijn presidentschap gebouwd werden zijn 

het Holodomor-memorialcomplex in Kyïv en het Holodomormonument in Charkiv. Juščenko’s 

Holodomorbeleid kende ook een internationaal aspect. Tijdens een grootschalige internationale 

campagne van 2007-2008 probeerde Juščenko verschillende internationale instellingen te 

overtuigen de Holodomor als genocide te erkennen. Deze campagne kreeg veel kritiek vanuit 

Rusland, dat op zijn beurt een informatiecampagne startte met als doel de geloofwaardigheid 

van de genocidethesis te ondermijnen. Tot slot beïnvloedde Juščenko’s Holodomorbeleid ook 

het wetenschappelijke onderzoek naar de Holodomor als historisch feit. Om dit onderzoek 

vanuit de staat te controleren, werd het Instituut voor Nationaal Geheugen opgericht. De 

belangrijkste door de staat gestuurde onderzoeken naar de Holodomor waren het Nationale 

Boek der Herinneringen en het controversiële SBU-onderzoek. 

Juščenko’s Holodomorbeleid werd gekenmerkt door een grote mate aan selectiviteit. De 

nadruk werd gelegd op het slachtofferschap van het Oekraïense volk. Dat ook andere volkeren 

hadden geleden onder de hongersnood werd geminimaliseerd. Het feit dat ook Oekraïners 

deelnamen aan het Sovjetbeleid dat verantwoordelijk was voor miljoenen doden, werd 

vergeten. Het Holodomorbeleid van Juščenko was weinig incorporatief. Elementen uit het 

Sovjet-nostalgische contrageheugen dat sterk aanwezig was in het Oosten kenden geen plaats 
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in Juščenko’s nationalistische Holodomorbeleid. Verder is het ook duidelijk dat het weergeven 

van een historisch correcte benadering van de Holodomor niet van primair belang was voor 

Juščenko, wat geïllustreerd door onder meer de grote selectiviteit van het beleid en de 

consistente overdrijving van het aantal slachtoffers. 

De context waarin Juščenko’s Holodomorbeleid plaatsvond beïnvloedde de inhoud en 

verloop van dit beleid sterk. De wetenschappelijke discussie weerspiegelde zich ook op politiek 

vlak: Juščenko en zijn aanhangers propageerden de genocidethesis, Janukovyč en zijn 

aanhangers verwierpen deze versie. In zekere mate was Juščenko’s Holodomorbeleid een 

verderzetting van het Holodomorbeleid van zijn voorgangers. Ook zij hadden al openlijk 

verklaard dat ze de Holodomor als genocide beschouwden. Kučma had ook al plannen voor de 

bouw van een groot Holodomormonument in Kyïv en initieerde ook een internationale 

campagne om de Holodomor als genocide te laten erkennen. Juščenko’s voorgangers 

behandelden de herdenking van de Holodomor eerder pragmatisch en besteedden vooral vlak 

voor verkiezingen en verjaardagen van de Holodomor aandacht aan de Holodomor. Dit zien we 

ook terug in Juščenko’s Holodomorbeleid, dat zijn piek kende tijdens de politieke crisis van 

2007-2008 en op de vooravond van de 75ste verjaardag van de Holodomor. De politieke situatie 

in Oekraïne tijdens Juščenko’s presidentschap had een duidelijke invloed op de inhoud en 

verloop van diens Holodomorbeleid. Zo moest Juščenko met betrekking tot de Holodomorwet 

van 2006 noodgedwongen compromissen sluiten met betrekking tot de verwoording van deze 

wet om hem aanvaard te laten worden door het parlement. Het criminaliseren van de ontkenning 

van de genocidethesis lukte niet vanwege de grote vertegenwoordiging van de Partij van de 

Regio’s in het parlement. 

Een algemeen kenmerk van historische politiek is dat het steeds gericht op een bestendiging 

van de macht van de initiator van het historisch beleid. Dit was zeker het geval bij Juščenko’s 

Holodomorbeleid, wat te zien is aan het feit dat de Holodomor voornamelijk gepolitiseerd werd 

tijdens de politieke crisis van 2007-2008 en aan de vooravond van de 75ste verjaardag van de 

Holodomor. Niet zelden gebruikte Juščenko de Holodomor om zijn politieke opponenten, in de 

eerste plaats Janukovyč en zijn Partij van de Regio’s, in een slecht daglicht te plaatsen. Het 

tweede doel van Juščenko’s Holodomorbeleid was de consolidatie van de Oekraïense natie. De 

Holodomor kreeg onder zijn bewind een centrale plaats in de nationale mythe. Deze nationale 

mythe was gebaseerd op het slachtofferschap van het Oekraïense volk ten gevolge van de 

Holodomor als genocide van het Oekraïense volk door de Sovjet-Unie. Dit doel staat in nauw 

verband met het eerder gesproken doel van zijn Holodomorbeleid. Juščenko had gehoopt dat 

de bevolkingen van Oost- en West-Oekraïne zich rond deze nationale mythe zouden kunnen 
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verenigen en dat op deze manier de breuklijn tussen het oosten en het westen van het land zou 

gedicht worden. Hier zou Juščenko ook politiek gezien voordeel uit gehaald kunnen hebben. 

Het in dit werk aangehaalde onderzoek van Ararat en Alexandr Osipian toont immers aan dat 

Oekraïners bij het bepalen op welke kandidaten of partijen ze stemmen relatief veel belang 

hechten aan de manier waarop deze kandidaten het verleden voorstellen. Indien Juščenko erin 

zou geslaagd zijn over heel Oekraïne aanvaarding van de genocidethesis te creëren, had dit hem 

waarschijnlijk bij de presidentsverkiezingen van 2010 meer stemmen kunnen opleveren in het 

oosten van Oekraïne. Tot slot had Juščenko’s Holodomorbeleid ook tot doel erkenning te 

verkrijgen van de Holodomor als genocide op internationaal vlak. Vooral de erkenning door 

internationale organisaties was belangrijk. De internationale erkenning moest het Oekraïense 

streven naar toetreding tot de Westerse internationale orde ondersteunen, waardoor men kan 

concluderen dat ook dit doel politiek geladen was.  

Het voornaamste doel van Juščenko’s Holodomorbeleid, namelijk het behouden van de 

macht, werd niet bereikt en in 2010 werd hij opgevolgd door zijn rivaal Janukovyč. Het 

Holodomorbeleid leidde niet tot een hoger aantal stemmen voor Juščenko, al zeker niet in Oost-

Oekraïne, waar zijn historisch beleid zeer impopulair was. Het Holodomorbeleid was echter 

niet de voornaamste oorzaak van zijn desastreuze verlies in de presidentiële verkiezingen van 

2010. Reeds in 2006 verraadde hij de Oranje Revolutie door Janukovyč aan te stellen als 

premier. De door hem in 2005 gemaakte verkiezingsbeloften kon hij niet realiseren, wat hem 

bijzonder impopulair maakte. Juščenko’s Holodomorbeleid slaagde er tevens niet in de kloof 

tussen Oost- en West-Oekraïne te dichten en polariseerde de samenleving zelfs nog wat meer. 

Het officiële geheugen dat Juščenko propageerde en dat stelde dat de Holodomor genocide was, 

kon op weinig steun rekenen in het oosten, waar de bevolking ook bleef stemmen op de partij 

die de genocidethesis tegensprak. Juščenko’s Holodomorbeleid was in de eerste plaats uiterst 

selectief en benadrukte voornamelijk het slachtofferschap van etnische Oekraïners. De 

verantwoordelijkheid van Oekraïners in de uitvoering van het Sovjetbeleid werd 

doodgezwegen. Enkel de leiding van de Sovjet-Unie werd naar voren geschoven als schuldige. 

Anderzijds focuste Juščenko’s historisch beleid op de ‘heroïsche’ strijd tegen de Sovjet-

onderdrukkers. Het contrageheugen, dat voornamelijk onder de Russischtalige bevolking van 

Oost-Oekraïne sterk aanwezig was, werd gekenmerkt door een hoge mate aan Sovjetnostalgie. 

Dit werd niet geïncorporeerd in Juščenko’s historisch beleid, dat zelfs actief probeerde dit 

contrageheugen uit de maatschappij te verwijderen. In deze context is het dus niet 

verbazingwekkend dat de bevolking van Oost-Oekraïne Juščenko’s beleid als vijandig zag.  
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Internationale erkenning van de Holodomor als genocide werd slechts gedeeltelijk bekomen. 

Juščenko slaagde er wel in de Holodomor als genocide te laten erkennen door een aantal landen, 

maar noch de Verenigde Naties, noch de Europese Unie volgde het voorbeeld van deze landen, 

hoogstwaarschijnlijk om hun relaties met Rusland niet te beschadigen. Rusland was immers 

sterk gekant tegen de genocidethesis en lanceerde een grootschalige informatiecampagne om 

deze thesis tegen te spreken en de geloofwaardigheid ervan te ondermijnen. Wel dient gezegd 

te worden dat dankzij Juščenko’s internationale campagne ook in het buitenland veel aandacht 

werd besteed aan de 75ste verjaardag van de Holodomor. Ook op andere vlakken behaalde 

Juščenko met zijn historisch beleid rond de Holodomor bepaalde successen. In de eerste plaats 

werd onder zijn bewind de Holodomor officieel erkend door het Oekraïense parlement als 

genocide. Er was een aanzienlijke toename van het aantal monumenten gewijd aan de 

Holodomor in Oekraïne, voornamelijk in het oosten. Men kan stellen dat de Holodomor 

weldegelijk in sterke mate geïnstitutionaliseerd is. Het herdenken van de Holodomor is iets 

waaraan Juščenko’s opvolgers, ongeacht hun interpretatie van de Holodomor, niet meer kunnen 

ontsnappen. De Holodomor als historische gebeurtenis heeft dus zeker en vast een centrale 

plaats gekregen in de Oekraïense nationale mythe. De genocidale interpretatie bleef echter sterk 

betwist, voornamelijk in het oosten.  

Het verdient aanbeveling om bijkomend en geactualiseerd onderzoek te verrichten naar de 

wijze waarop de huidige president Viktor Porošenko de Holodomor politiseert. Zeker in de 

context van de aanhoudende crisis in Oekraïne lijkt dergelijk onderzoek mij interessant en 

onontbeerlijk. Zo’n onderzoek kan nog aan waarde winnen als het wordt afgezet tegenover de 

wijze waarop de separatisten in Oost-Oekraïne naar de Holodomor verwijzen. 
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