




ONZE TANYA (BIJNAAM I 

VOO.A MAIOAN) 
WAT ZOU JE WILLEN 
OAT ER NU ,GEBEURT? 
'Ik wil dat de oorlog wordt 

beëindigd. Ik wil dat Oekraïne 

een verenigd, Europees land 

wordt. Lang leve Oekraïne en 

haar helden.' 

atalsiknaarhet 
plein ga maar 
de enige blijk te 
zijn? 
Wewarengeko
men met tien
duizenden. Ter
wijl niemand 

het ons had opgedragen. De docent niet, de 
baas niet, de partijleiders niet. We deden het 
uit vrije wil. 

ONDERWIJZERS, DOKTERS 
We zijn eerlijke, hardwerkende mensen. Met 
politiek hebben we n iets. Politiek is voor ver
raders, voor degenen met de gespreide bedjes, 
voor de kampbewakers van weleer. Wij zijn 
onderwijzers, dokters, verpleegsters, winke
liers, taxichauffeurs, notarissen en internet
ondernemers. We vormen de ruggengraat van 
de samenleving. Ze moeten naar ons luiste
ren. 
We betalen belasting, maar we krijgen er niets 
voor terug. We worden bestolen, en tegelijker-
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tijd medeplichtig gemaakt aan de diefstal . 
Want als we zelf niet stelen, kunnen we niet 
overleven. Onze baas steelt van ons omdat 
zijn baas van hem steelt. Met z'n allen dansen 
we naar het pijpen van de opperbaas. 
Dat willen we niet meer. We willen zeggen
schap over ons eigen bestaan. We willen leven 
in een normaaJ land, zoals de mensen in Euro
pa doen. Vluchten is voor ons geen optie meer. 
Oekraïne is van ons. 
Misschien is het allemaal hoog gegrepen, 
maar omdat we met velen zijn, weten we dat 
het geen dagdroom is, 

VADERS, MOEDERS, GROOTVADERS 
Eerst bezetten onze studenten het plein. De 
politie sloeg hen genadeloos in elkaar. Toen 
kwamen we met z'n allen. Vaders, moeders, 
grootvaders en grootmoeders. 
We zetten onze tenten op. We smeedden ka
chelpijpen aan elkaar, brachten dekens om 
ons te beschermen tegen de ijzige kou. We 
maakten vuren om onze handen aan te war
men. Iedereen hielp mee. Altijd was er genoeg 

eten in de gaarkeukens. De piepers werden ge
jast, de vuilnis werd opgehaald, de beveiliging 
waakte voor provocateurs. Er werd niet ge
plunderd, niet gedronken, geen ruzie ge
maakt. We zwaaiden met vlaggen, wegalmden 
onze hymne, en zondag was de kerkdienst op 
het podium, waar we God smeekten om een 
betere toekomst. 
Voor het eerst bouwden we onze eigen samen
leving. Het zaaien kon nog wel even wachten, 
het land was nog bevroren. We staken bloe
men in ons haar en maakten muziek. 

'GLORIE AAN OEKRAïNE!' 
We keken de politiemannen recht in hun ogen. 
'Open je vizier, jullie zijn onze broers, onze va· 
ders, onze vrienden. Voeg je bij ons!' 
Maar zij kregen opdracht ons te verjagen. Zij 
verborgen hun gezicht en verwerden tot ge
welddadig moordmachines. 
We wierpen barricades op van pallets en zak
ken sneeuw. We staken autobanden aan om 
het rookgordijn ons te laten beschermen. We 
ramden op de vuurpotten, in ons eigen woeste 
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WAT ZOU JE WILLEN Iv . • 1 , ' I ,I 

'" DAT ~R NU GEBEURT? 
'De eisen·van de Maidan"'" 

(. ,bew.eging nakomen. 

Complete overwinning. 

Toetreden tot de EU.' 

WAT DENK JE DAT ER 

GAAT GEBEUREN? 
'Een diep vertrouwen in onze 
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ritme. 'Glorie aan Oekraïne!' brulde een vrouw. 
'Glorie aan de helden!' brulden de mannen. 
Soms wilden we ze te lijf gaan, maar anderen 
hielden ons in toom: 'Pas op voor provocaties!' 
De schijnwerpers reflecteerden in de schilden en 
de helmen van de Berkoet-politie, honderd me
ter verderop. 
Misschien begon toen de oorlog wel. De orgie 
van geweld. 

EEN STOK, EEN STAAF, JE KATAPULT 
Ze sloegen op ons in. Ze spoten met traangas en 
schoten met rubberen kogels. Ze grepen ons 
vast, sleepten ons in busjes en mishandelden 
ons voor het oog van de wereld. 
We wrikten de stenen uit de straat en gaven ze 
door naar het front. 'Kom, zet helm en masker op. 
In godsnaam, bescherm je. Trek je vest aan, neem 
een schild, en steek iets bij je. Een stok, een staaf, 
je katapult desnoods. Of haal je buks uit de 
schuur.' De priester bad de zwarte rook richting de 
politie. 'God roept ons om het kwaad van de aar
de te verwijderen. Tot het eind, tot de overwin

ning!' 

Sommigen werden ontvoerd van het plein, ge
marteld en dood teruggevonden in een bos. Het 
herinnerde ons aan de tijden van het werk
kamp, de bewakers, de beulen van de Staatsvei
ligheidsdienst. Er was geen recht, het lot van 
onze gelieFden was ongewis. 
We willen nooit meer terug onder het Kremlin. 
WantVQor hen is een mensenleven niets waard. 
Toen begonnen ze te schieten. Scherpe, korte 
salvo's - waar ze vandaan kwamen, weten we 
niet. Om ons heen vielen ze. Gekrijs van schrik. 
Paniek. We werden weggedragen op brancards. 
De nacht was inktzwart. De volgende dag was 
de president gevlucht. 
We gooiden de politici van het podium en rouw
den om onze doden, die wij in open kisten naar 
het podiwn droegen. Daar lagen zij, daar lagen 
wij, daar lag het vrije OekraIne. 

Wie speelt dit spel met ons? Wie heeft de regie, 
wie heeFt de touwtjes in handen? Zal er ooit 
recht worden gesproken? 
Nu is het oorlog. We vechten met gebroken han
den. Maar voor ons is er geen weg terug. 

De tentoonstelling 'Maydan - Hundred Portraits: 
georganiseerd door Framer Framed en Paradox, 
is van 17 tot 29 september te zien in de Tolhuis
tuin, Buiksloterweg Sc, Amsterdam. De opening 
in aanwezigheid van tmeric Lhuisset wordt ge
houden op vrijdag 19 september om 16.00 uur. 

Het boek 'Maydan - Hundred Portraits' 
(224 pagina's met teksten in het Oekraïens, 
Russisch, Frans, Nederlands en Duits) wordt 
uitgegeven door Paradox_ YdocPubfishing 
en André Frère Éditions. Het boek is beschikbaar 
vanaf17 september voor € 29, - tijdens Unseen 
op het Westergasterrein in Amsterdam (Ydoc 
boekstand) en via www.ydocfoundation.org. 
Lhuisset zal daar ook signeren op 20 september 
van 15.00 tot 16.00 uur. 

Meer info: 
www.paradox.nljmaydan 
wwwframerframed.nl 
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DAT ER NU GEBEURT? 

'Het wettelijk verklaren van 

de status van Maidan.' f' ' 

WAT DENK JE DAT ER 

GAAT GEBEUREN? 

'De wederopstanding van 
Oekraïne.' 
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YURII RUGOL , HOOFD 

VAN DE ACADEMIE 
VAN KOZAKS < < 
c'ULTU'riEEL rfRFGOED 

WAT ZOU JE WILLEN 

DAT ER NU GEBEURT? 
'Ik hoop op een overwinning 
voor het volk en, boven 
alles, van de progressieve 

en patriottische kozakken.' 

0' f LL ~ 
WAT DENK JE DAT ER 

GAAT GEBElJIlEN? ! 
'Oekraïne, haar volk en de 
ve'renigde kozakken zullen - , . 
gelukkig zijn onder de leiding j 

van één kozakkenhoofdman 
of president.' 
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TANYA 

WAT ZOU JE WILLEN 
DAT ER NU GEBEURT? 
'Ik zou zo graag willen dat 

er een volledige hervorming 

van de macht in mijn land 
komt. Ik wil weer een lach op 

mensen hun gezichten zien.' 

WAT DENK JE DAT ER 

GAAT GEBEUREN? 
'Ik ben eraan gewend om in 

goede dingen te geloven. 
We zullen zien wat het lot 

voor ons in petto heeft.' 
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