
 
 
Op de stadsmuur in de Russische stad Pskov staat 'geen oorlog' geprojecteerd. © Eigen foto 
 

‘Laat het Westen die stinkend 
rijke kliek rond Poetin 
aanpakken’, klinkt het in 
Nijmeegse zusterstad Pskov* 

* In de papieren versie was de titel: ‘De democratische droom van Pskov is al lang achterhaald’ 

Nijmegen is de enige stad in onze regio die banden heeft met een 
Russische zusterstad: Pskov. Journalist Rob Jaspers heeft veel 
contact met de inwoners, en ziet dat het verzet daar tegen Poetin  juist 
alleen maar groeit. 
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De wereld staat op zijn kop door de wrede inval van het Russisch leger in 

Oekraïne. De manschappen van Poetin hebben lak aan alles. Ze 

bombarderen burgerdoelen, verwoesten complete wijken. De Rus staat nu 

te boek als een gevaar voor ons allen. Zeker na de dreiging met 

kernwapens door de dictator in Moskou. 

Ooit, begin jaren 90, reisde ik voor het eerst door Rusland. De stedenband 

van Nijmegen met Pskov (een stad van circa 200.000 inwoners, een paar 

honderd kilometer onder Sint Petersburg) lokte me vele malen naar de 

Pskovse regio. Het was in de perestrojka-tijd. Veel Russen hadden zich van 

de oude communistische wereld afgekeerd. Ze zochten verbinding met het 

westen. 

Politici die zich kritisch opstelden werden steeds 
sneller aan de kant geschoven, ook in Pskov 
Ik trok als journalist door talloze wijken in Pskov, sprak met vele tientallen 

stadsbewoners. En telkens bleek dat ze stonden te springen om kennis van 

ons. Hoe organiseerden wij de vrije wereld, was de vraag. 

 

Ik kon aan de slag bij de regionale Pskovse krant. Kon alles schrijven wat ik 

wilde. Ook kritische verhalen over de gouverneur van Pskov die illegaal in 

olie handelde. Als eerste Nederlandse krant kon De Gelderlander zelfs 

geregeld eigen verhalen, vertaald, in de Russische krant afdrukken. Vaak 

kozen we beladen thema’s. De Russen waren er nieuwsgierig naar. 

Honderden Nijmegenaren reisden af 

Ik herinner me vele machtig mooie momenten. De nieuwsgierigheid van de 

Pskovieten verraste me enorm. Enkele honderden Nijmegenaren reisden in 

enkele decennia af naar Pskov. Mensen uit het onderwijs, de cultuursector, 

kunstenaars, ondernemers, artsen, studenten en scholieren. Er was een 

enorme uitwisseling van ervaringen. Ook reisden veel Pskovieten af naar 

Nijmegen. 

 



Maar stap voor stap is de Russische wereld veranderd. Vrije pers is allang 

geen gemeengoed meer in Rusland. En ook de vrijheid van denken bij 

burgers is aan banden gelegd. De droom die sommigen hadden van een 

meer democratische samenleving is allang passé. Politici die zich kritisch 

opstelden werden steeds sneller aan de kant geschoven, ook in Pskov. 

 

Ik was alweer veertien jaar geleden voor het laatst in Pskov. Maar de inval 

in Oekraïne heeft mijn nieuwsgierigheid naar de stad en de mensen weer 

opgewekt. Zeker ook toen ik hoorde dat militaire brigades uit de regio 

Pskov als eersten op Kyiv afstormden. Angstaanjagende verhalen 

passeerden. 

 
De skyline van Pskov. 

Het verzet groeit 

Ik probeerde te achterhalen hoe de Pskoviet tegenover de inval staat. Ik 

werd verrast. Ook in Pskov werd direct tegen Poetin gedemonstreerd. 

Bescheiden aantallen mensen stonden bij demonstraties. Maar mensen 

lieten zich wel degelijk op straat zien met protestleuzen tegen Poetin. Ook 



durfden enkele digitale media zich negatief uit te spreken over de militaire 

inval. En ja, net als elders in Rusland werden die critici direct aangepakt. 

Soms zelfs opgepakt, en de media werden vaak even stil gelegd. Ook de 

communicatie via sociale media werd fors gehinderd. Facebook 

bijvoorbeeld functioneert er nauwelijks nog. 

 

Maar toch zet het verzet zich in de stad door. Elke dag weer. In het hart van 

de stad verschenen ’s avonds zelfs al verlichte kreten op muren: geen 

oorlog. 

 

Politici van de kleine oppositiepartij Yakablo durfden het zelfs aan een 

voorstel in te dienen tegen Poetin. De inval van hef leger in Oekraïne werd 

veroordeeld. En dit terwijl woorden als oorlog en invasie al snel verboden 

werden. Gebruik ervan kan inmiddels een jarenlange celstraf opleveren. 

 

Maar sommigen zijn creatief. Zo gebruikte de Pskoviet Shlosberg een 

schilderij uit 1871 als middel om kritiek te leveren. Op een schilderij van 

Vasely Vereshcag wordt een berg schedels afgebeeld als de ‘apotheose 

van oorlog’. Hij toonde dit werk op Twitter, als reactie op de waanzinnige 

acties van Poetin. 



 
Anti-oorlog protesten in Pskov © Eigen foto 

In contacten met mensen die ik al vele jaren niet gesproken had, kreeg ik 

vooral terug: stop deze oorlog. Poetin wordt als een schurk gezien. Maar ik 

hoorde ook de ellende van de gewone Rus. De razendsnel stijgende 

prijzen, het plotselinge gebrek aan westerse medicijnen, de roebel die niks 

meer waard is. ,,Hoe nu nog rond te komen van een pensioen van 150 euro 

per maand? Laat het Westen die stinkend rijke kliek rond Poetin 

aanpakken, maar voorkom dat de gewone Rus die ook lijdt onder de 

repressie van Poetin helemaal klem komt te zitten”,  kreeg ik te horen. 

 

Ja, hoe antwoord je hierop terug? Ik schetste de dramatische gevolgen van 

de bommenterreur van Poetin op Oekraïense steden en dorpen. In de hoop 

op begrip van de arme Pskoviet. En die kwam: er wordt in Pskov nog 

steeds gedemonstreerd tegen de schurk Poetin. Door enkelen slechts, 

maar toch. Ik vind ze bijzondere lefgozers. 

 


