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DOSSIER Rusland 1917-2017. 
Achtergrondinformatie bij de voordrachtavond op donderdag 12 oktober 2023 in Ter Voncke 
‘Het andere Rusland’ : over de oppositie en het burgerprotest in Rusland, met van journalist  
Pieter Stockmans.  
 

Link: https://www.mo.be/dossiers/rusland-1917-2017   
 

Hoe gaat Rusland om met de revoluties van 1917? Wie is het verzet in 2017, aan de vooravond 
van de presidentsverkiezingen? Wie zijn de tieners en twintigers die deelnemen aan 
straatprotesten? Is Rusland op weg naar een nieuwe revolutie? En wat mogen we nog verwachten 
van de informatieoorlog tussen Rusland en het Westen? MO* zocht het uit in Moskou, Sint-
Petersburg en Nizjni Novgorod. 
 

 

1) Michaïl Sjisjkin: ‘Poetin heeft de Russische taal veranderd in de taal van moordenaars’ 
 
Boeken van Russische auteurs drukken is voortaan verboden in Oekraïne, 
zo heeft het Oekraïense parlement beslist. Hoe kijkt de grootste Russische 
schrijver van het moment, Michaïl Sjisjkin, daarnaar? ‘Gewoon zwijgen en 
berouw tonen’, zegt hij. Maar vanbinnen bloedt zijn hart. Volgens hem is de 
literatuur juist een verzet tegen Poetin, die er alles aan doet om de rijke 
Russische cultuur te vernietigen.  
 

 Lees meer via Link:  Michaïl Sjisjkin: ‘Poetin heeft de Russische taal veranderd in de taal van moordenaars’ - MO* 

 

2) Journaliste Galina Timtsjenko: 
    ‘De Zwarte Ruiters van Rusland gaan achter onafhankelijke media aan’ 

 
In april belandde het grootste onafhankelijke nieuwsagentschap in Rusland 
plots op de lijst van ‘buitenlandse agenten’. Meduza is daarmee een van de 
meest recente doelwitten van de Russische klopjacht op invloedrijke critici. 
MO* sprak met hoofdredactrice Galina Timtsjenko: ‘De regering wil alle 
onafhankelijke media uitwissen, dit is het begin van de totale isolatie.’ 
 
Lees meer via Link: 
 https://www.mo.be/interview/galina-timtsjenko-de-zwarte-ruiters-van-rusland-gaan-achter-alle-onafhankelijke  
 

 
 

3) Dichter Kirill Medvedev: 
    ‘Ik wil geen Rusland zonder vrijheid en geen vrijheid zonder Rusland’ 

 
Dichtbundel in de hand en gitaar om de hals. Zo staat Kirill Medvedev op 
het podium van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Zijn gedichten 
vuurt hij af als kogels. Het publiek beweegt hij tot antifascistische leuzen, 
de hele zaal met de vuisten in de lucht. 
 
Hij draagt een platte pet zoals de jonge Lenin en een T-shirt van de 
Amerikaanse folkpunkband Dropkick Murphys, die net als Medvedev 

punkversies brengt van de in 1967 overleden Amerikaanse socialistische folkzanger Woody Guthrie. 
Ooit schilderde die this machine kills fascists op zijn akoestische gitaar. 
 

Lees meer via Link: https://www.mo.be/analyse/ik-wil-geen-rusland-zonder-vrijheid-en-ik-wil-geen-vrijheid-zonder-rusland  

https://www.mo.be/dossiers/rusland-1917-2017
https://www.mo.be/interview/micha-l-sjisjkin-poetin-heeft-de-russische-taal-veranderd-de-taal-van-moordenaars
https://www.mo.be/interview/galina-timtsjenko-de-zwarte-ruiters-van-rusland-gaan-achter-alle-onafhankelijke
https://www.mo.be/analyse/ik-wil-geen-rusland-zonder-vrijheid-en-ik-wil-geen-vrijheid-zonder-rusland
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4) Russisch Aktionisme is niet dood! 
 

In een supermarkt in Moskou ensceneerden Pjotr Verzilov en Nadezjda 
Tolokonnikova een ophanging van een immigrant en een 
homoseksuele man. Het was de achthonderdzestigste verjaardag van 
Moskou, tien jaar geleden. 
De shoppers gingen onverstoord verder met hun inkopen. Sommigen 
duwden de “lijken” opzij om een blik tomatensaus te grijpen. Ze werden 
deel van de artistieke installatie die de apathie of de instemming met de 
vervolging van deze minderheidsgroepen moest illustreren. 
 
Verzilov en Tolokonnikova waren lid van het radicale kunstcollectief 
Voina – Russisch voor “oorlog”. Vijf jaar later zetten ze een project op 

dat hen tot wereldfaam zou bombarderen: het Punkgebed van Pussy Riot in de Christus 
Verlosserkathedraal in Moskou. ‘Uit de performance moest ons afkeuren blijken van de steun van de 
patriarch aan Vladimir Poetin als presidentskandidaat, die een autoritair en een antifeministisch pad 
volgt.’ 
 

Lees meer via Link:  https://www.mo.be/interview/russisch-aktionisme-niet-dood  
 

5) Poetin-generatie: 
     ‘Als mensen zoals wij allemaal vertrekken, zal de verandering nooit komen’ 
 

 Ik dacht dat ik gewoon wat activisten zou interviewen. Maar dan 
begon German te spreken. Eerst ging het een uur lang over de 
gebruikelijke zaken waar alle activisten over beginnen: waarom 
ze deelnamen aan protesten, hun politieke opvattingen. 
Maar dan vroeg ik: ‘En je ouders? Hoe denken zij over Rusland 
en jouw activisme?’ 
- ‘Nooit een vader gehad, en met mijn moeder spreek ik niet’. 
Dat was het korte en droge antwoord. Ik was met verstomming 

geslagen. Maar tegelijk dacht ik: goed, hierop moet ik verder gaan. 
- ‘Zou je iets willen vertellen over je kindertijd?’ 
- ‘Waarom wil je al deze dingen eigenlijk weten?’, vroeg hij. 
Ik begreep dat mijn persoonlijke vragen hem verbaasden. Dit soort interviews zijn niet makkelijk. De 
meeste mensen denken dat je het enkel over politiek wil hebben. Of willen het zelf enkel daarover 
hebben omdat ze niet per se een inkijk willen geven in hun verleden en hun diepste emoties. Dus 
moet je eerst hun vertrouwen winnen. 
De interesse die je als journalist oprecht voelt, moet je ook echt tonen. 
Lees meer via Link; Poetin-generatie: ‘Als mensen zoals wij allemaal vertrekken, zal de verandering nooit komen’ - MO* 

 

6) De Poetin-generatie: blinde vogeltjes of toekomstige leiders? 
 

 Een rechtbank in Moskou veroordeelde de Russische oppositieleider 
Aleksej Navalny op 2 februari 2021 tot drie jaar gevangenisstraf. 
Tienduizenden Russische jongeren trokken mee de straat op tegen zijn 
veroordeling. MO*journalist Pieter Stockmans sprak in 2017 al met enkele 
jongeren van deze ‘Poetin-generatie’, die in hun leven nooit een andere 
staatsleider kenden dan Poetin. Dit zijn hun woelige levensverhalen, verteld 
in hun eigen woorden. 

Lees meer via Link: De Poetin-generatie: blinde vogeltjes of toekomstige leiders? - MO* 
  

https://www.mo.be/interview/russisch-aktionisme-niet-dood
https://www.mo.be/video/video-poetingeneratie-ooit-z-l-rusland-veranderen-maar-als-mensen-zoals-ik-allemaal-vertrekken
https://www.mo.be/reportage/de-poetingeneratie-blinde-vogeltjes-toekomstige-leiders-rusland-politiek
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7) Spionnen van het Westen, of echte patriotten? 
 

 Niets is wat het lijkt in het bureau van Sergej Lukasjevski. Een 
oude schrijfmachine onder een portret van de vermoorde 
journaliste Anna Politkovskaja? De vrouw bekocht de zoektocht 
naar echt nieuws met haar leven. De schrijfmachine was het 
instrument van de Sovjetdissidenten die voor haar het pad 
effenden. 
Ze tikten hun teksten op dunne velletjes en publiceerden die in 
clandestiene uitgaven: de Samizdat. Die waren een nuttige bron 
van informatie voor westerse ambassades, maar dat deed niets af 

aan de waarde van die “alternatieve feiten”. 
Na de val van de Sovjetunie ontwikkelden deze uitgaven zich snel tot de eerste vrije media met echt 
nieuws. Vaak waren de dissidenten wetenschappers, actief op een domein dat niet verstoord kon 
worden door staatspropaganda: dat van de feiten. Bijvoorbeeld Andrej Sakharov, de atoomgeleerde 
die in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. 
 
Lees meer via Link: Spionnen van het Westen, of echte patriotten? - MO* 
 

8) Navalny: de man die Poetin uit het zadel kan lichten 
 
 Politiek theater in Rusland: je bent een blogger met een toetsenbord en 
je wil president worden. De macht is een ondoordringbaar fort, de 
oppositie hopeloos verdeeld. Maar geen berg lijkt te hoog voor Aleksej 
Navalny. MO* onderzocht zijn opmars en wat die betekent voor het 
Rusland van morgen. 
 
 
 

Lees meer via Link: Navalny: de man die Poetin uit het zadel kan lichten - MO* 

 
9) Rusland: revoluties komen en gaan, maar de tsaar blijft bestaan 
 

 100 jaar na de Russische revolutie staat er opnieuw een tsaar aan de 
top. Poetin zal naar alle waarschijnlijkheid worden herverkozen en is op 
weg naar een kwarteeuw aan de macht. Waarom zijn er in Rusland 
zoveel revoluties geweest en wordt na elke revolutie de autocratie 
hersteld? 
 
 
 

Lees meer via Link: Rusland: revoluties komen en gaan, maar de tsaar blijft bestaan - MO* 
  

https://www.mo.be/reportage/spionnen-van-het-westen-echte-patriotten-0
https://www.mo.be/reportage/de-man-die-poetin-uit-het-zadel-kan-lichten
https://www.mo.be/analyse/rusland-revoluties-komen-en-gaan-maar-de-tsaar-blijft-bestaan
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10) 100 jaar Russische Oktoberrevolutie 1917:  
      eindelijk in de vuilnisbak van de geschiedenis? 

 
 President Poetin wil de Oktoberrevolutie van 1917 het liefst van al naar 
de vuilnisbak van de geschiedenis verwijzen. Toch is de overwinning 
van de Sovjetunie in de Tweede Wereldoorlog, dus van de staat die uit 
die revolutie voortkwam, het grootste nationale idee in Rusland 
vandaag. Waarom is geschiedenis in Rusland een wapen in de 
informatieoorlog met het Westen? 
 
 

Lees meer via Link: 100 jaar Russische Oktoberrevolutie 1917: eindelijk in de vuilnisbak van de geschiedenis? - MO* 

 
11) Aleksej Navalny, de luis in de pels van Vladimir Poetin 
 

 Het campagneteam van anti-corruptieactivist Aleksej Navalny ontving 
online al 603.851 beloftes van steun. Op dit moment verzamelt het 
team de vereiste 300.000 handtekeningen om Navalny te kunnen 
registreren als presidentskandidaat. Dat mag vreemd lijken omdat 
Navalny al in februari uitgesloten werd van de presidentsverkiezingen 
van maart 2018. Maar hij wil aan alle voorwaarden voldoen zodat zijn 
centrale boodschap uitkomt: dat Poetin geen competitie duldt. 
 

Lees meer via Link: Aleksej Navalny, de luis in de pels van Vladimir Poetin - MO* 
 
12) Hoe één familie hun oude vader kon weghalen uit de hel van Izjoem 
PIETER STOCKMANS . 26 SEPTEMBER 2022 

 
 Vorige week vond de Oekraïense politie 445 anonieme graven in de 
heroverde Oost-Oekraïense stad Izjoem. De familie Astafjev kon hun 
oude vader er in maart net op tijd weghalen. MO*journalist Pieter 
Stockmans volgde het wel en wee van de familie van de eerste 
Russische bommen tot een nieuw leven in Roemenië, dat 
tienduizenden vluchtelingen hulp biedt. 
 
 

Lees meer via Link: Hoe één familie hun oude vader kon weghalen uit de hel van Izjoem - MO* 

https://www.mo.be/reportage/100-jaar-russische-oktoberrevolutie-1917-eindelijk-de-vuilnisbak-van-de-geschiedenis
https://www.mo.be/nieuws/poetin-met-de-rug-tegen-de-muur-maar-nog-niet-uitgeteld
https://www.mo.be/reportage/ontsnapt-uit-izjoem-je-vader-gevaar-als-niemand-hem-hier-weghaalt-zal-hij-sterven

