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Eind april waren Joeri Jerofejev en 
Larissa Bagina in Groningen ter 
voorbereiding op het 100-jarig  
bestaan van Moermansk. 

In maart brachten leerlingen van 
het Willem Lodewijk Gymnasium 
een bezoek aan Severomorsk.
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Voorwoord 
van de 
voorzitter
Marjo van Dijken

Waar de relatie met Moermansk 
er een is van wederzijds be-
grip en vriendschap op het 

individuele niveau, blijft de politieke 
relatie met Rusland in het algemeen 
onveranderd lastig. Ook ligt het buiten 
onze directe invloedssfeer. 

En al delen we in Nederland de ge-
voelens van ongemak en de boosheid, 
we delen ook met Moermansk het en-
thousiasme over de uitwisseling van 
scholieren, de waarde van het delen van 
kennis op terreinen van gezondheids- en 
gehandicaptenzorg, de waarde van de 
activiteiten van Nederlandse bedrijven 
aldaar. 

En we delen de vreugde over de 100ste 
verjaardag van Moermansk! 

Wij zullen daarbij (wanneer precies is 
helaas nog enigszins onduidelijk, maar 
het wordt september en/of oktober) zeker 
aanwezig zijn, in de wetenschap dat ook 
Rudy voldoende hersteld is om mee te 
reizen: hij heeft inmiddels weer zijn oude 
functie overgenomen van Lilian. Ik wil in 
dit voorwoord ons collega-bestuurslid, 
die inmiddels weer ‘gewoon’ secretaris  
is, enorm bedanken voor de wijze waar-
op ze Rudy vervangen heeft en de zaak 
draaiende heeft gehouden: respect en 
grote dank zijn op hun plaats!

Wij hopen met een stevige bestuursdele-
gatie de verjaardag van Moermansk mee 
te kunnen vieren en hopen bovenal dat 
daarbij ook een vertegenwoordiging van 
het Groninger stadsbestuur mee zal rei-

zen. Het is immers de Stedenband van 
de Stad – wij nemen ‘slechts’ de uitvoe-
ring voor onze rekening. En er ligt geen 
enkele (politieke) belemmering voor het 
onderhouden van people-to-peoplecon-
tacten!

Ons bezoek in het najaar zal, naast 
de georganiseerde festiviteiten, vooral 
bestaan uit het bijpraten en het op- en 
bezoeken van de lopende projecten, 
waarbij ikzelf nadrukkelijk contact wil 
met Sergej en zijn House of Equality: 
een ontmoetingsplaats voor de LGBT-
gemeenschap in Moermansk en omge-
ving.

Wij verheugen ons daarnaast op de 
documentaire over Groningen/Neder-
land, die is gemaakt door mijn collega-
voorzitter Joeri voor TV-21. We hebben 
ons voorgenomen deze documentaire 
mee te nemen naar Groningen en hem 
hier te gaan vertonen. U hoort ervan!

Ik wens u een rustige of enerverende 
zomer toe: geheel naar eigen wens en 
hoop u later dit jaar allemaal te zien 
bij de Groninger première van de do-
cumentaire over Groningen door een 
Moermansker journalist!
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Sinds de verbinding Moermansk-
Amsterdam met de vliegtuig-
maatschappij Aeroflot niet meer 

bestaat, ligt de verbinding Moermansk-
Düsseldorf meer voor de hand. Vanuit 
Groningen gezien, is de afstand naar 
Schiphol maar iets minder ver dan die 
naar Düsseldorf. Toen Joeri om 10 uur in 
de morgen in Düsseldorf aankwam, had 
hij al een korte overstap in St. Peters-
burg achter de rug. Hij was daar vroeg 
in de nacht ingestapt op het vliegtuig 
naar Düsseldorf. Hij was wel moe na 
deze doorwaakte nacht – in tegenstelling 
tot Larissa, die een langere tussenstop 
in St. Petersburg had en daardoor geen 
slaaptekort had.

Al vele jaren maakt de Stedenband 
gebruik van City-Appartments, die 
midden in het centrum gemeubileerde 
appartementen aanbieden. Een hele 
prettige oplossing om gasten onder te 
brengen. De gasten hebben alleen een 
startpakket aan levensmiddelen nodig 
en ze kunnen vervolgens hun eigen 
huishouding voeren. Een manier van 
werken die door iedereen als prettig 
wordt ervaren.

Walk for Life

Op de eerste dag was er een sportief 
moment ingepland, wat voor Joeri ook 
gelijk mooie tv-beelden zou opleve-
ren. In het zuiden van de stad aan het 
Hoornse Meer vindt jaarlijks een typisch 
Nederlandse activiteit plaats: sportief 
bezig zijn voor een goed doel. Door mee 
te doen aan de Walk for Life haal je geld 
op om jonge volwassenen met kanker 
een nieuw perspectief te bieden. Dit was 
interessant voor de Russen, omdat zij 
dergelijke activiteiten op deze manier in 
Rusland niet kenden. 

Daar de Landmacht deze activiteit 
met heel veel faciliteiten ondersteunt, 
zag je naast soldaten in uniform ook een 
echte tank die je kon bezichtigen. Dit gaf 
het geheel ook wel weer een onbedoeld 
Russisch tintje. Het is in Rusland tegen-
woordig heel gebruikelijk dat het Rus-
sische leger aanwezig is met tanks en 
andere legervoertuigen om bij bijvoor-
beeld popconcerten of sportwedstrijden 
te werven. Maar je zag bij Walk for Life 
zelfs een busje voor gevangenentrans-
port van de Dienst Justitiële Inrichtin-
gen. Je kon zo even ervaren hoe het is 
om gevangen te zijn: een claustrofobi-
sche ervaring, maar wel leerzaam om 
eens mee te maken. Spectaculair was het 

Camera aan? Actie!
Door Rudy Kapsenberg

Van 22 tot en met 29 april waren Joeri Jerofejev en Larissa Bagina op be-
zoek in Groningen. Joeri is de voorzitter van de Stedenband Moermansk-
Groningen in Moermansk en Larissa is de coördinator van deze stedenband. 
Daarnaast is Joeri ook tv-journalist voor de lokale zender van de oblast Moer-
mansk: TV-21. Hun bezoek was dan ook tweeledig. Allereerst was het be-
doeld om de contacten met het stedenbandbestuur in Groningen te on-
derhouden en daarnaast om een documentaire te maken over Groningen. 
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optreden van de Groninger Reddings-
brigade die met grote snelheid in hun 
boten rondvoeren en met veel gespetter 
drenkelingen uit het water haalde. 

Er was de keuze uit verschillende af-
standen. Samen met de Russen hebben 
we voor de kortste wandeling van 6,4 
km gekozen.

Leeuwarder Kamerkoor

Diezelfde avond nog was er een bijzon-
der concert in de Martinikerk genaamd 
‘Home/Doma’ van het Leeuwarder Ka-
merkoor. Er werden zowel Amerikaanse 
als Russische liederen gezongen. Een 
bijzondere combinatie van muziekstij-
len, die op alle toeschouwers veel in-
druk maakte. Larissa had die eerste dag 
zoveel indrukken opgedaan, dat zij het 
gevoel had al een week in Groningen te 
zijn.

Joodse synagoge

Veel indruk maakte het bezoek aan de 
joodse synagoge in de Folkingestraat. 
Een gedegen rondleiding gaf een goede 
indruk van het joodse leven in Gronin-
gen en een ontluisterend relaas van de 
verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.

Zeemanshuis

Een bijzondere instelling van de Gro-
ninger Seaports is het Zeemanshuis in 
de Eemshaven. Sven Standhardt is daar 
havenpastor voor alle gezindten. We 
kennen Sven goed uit de tijd dat hij voor 
de Stedenband werkte in Moermansk. 
Sven heeft een geweldige talenknobbel, 
hij beheerst het Russisch als ware het 
zijn moerstaal. 

In het zeemanshuis kan de zeeman na 
een lange zeereis even tot rust komen. 
Even in een andere omgeving zijn op het 
verder saaie schip of haventerrein. De 
huiselijke sfeer en de verschillende faci-
liteiten in het Zeemanshuis dragen daar-
aan bij. Zo’n zeeman heeft ver van huis 
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veel gedachten en veel gemaakt. Dit wil 
hij graag met iemand met een aandach-
tig luisterend oor bespreken. Ook zijn de 
arbeidsomstandigheden aan boord niet 
altijd even goed. De internationale vak-
bond voor zeelieden probeert daar wat 
aan te verbeteren. 

Groningen en Moermansk hebben met 
elkaar gemeen dat het allebei haven-
steden zijn, al vergeet je dat weleens in 
Groningen, omdat de zeehavens een 
stuk van de stad afliggen. In Moermansk 
ligt de haven langs de hele lengte van 
de stad. Beide havens hebben gemeen 
dat ze op toplocaties liggen, maar dat de 
economische betekenis toch tegenvalt. In 
de Eemshaven moet de echte toekomst 
nog beginnen. In Moermansk lijkt de 
toekomst allang voorbij te zijn. De ha-
ven maakt een desolate en rommelige 
indruk. Aan roest is er geen gebrek. De 
havenkranen zijn uit lang vervlogen 
tijden. Bij een nieuwe toekomst voor de 

haven van Moermansk hoort dan ook 
eerst een grondige renovatie. 

Joeri en Larissa voelden zich thuis in 
de Eemshaven. De bijzondere sfeer in 
een zeehaven doet toch aan thuis den-
ken. Veel schepen uit Moermansk zie 
je volgens Sven de laatste tijd niet meer 
in de Groninger Seaports. Dit komt ook 
omdat sinds Aldel gesloten is er weinig 
behoefte meer is aan aluminium. Toch 
gaan er veel goederen vanuit Moer-
mansk naar Nederland: 50 tot 60% van 
de Moermansker export, vooral naar 
Rotterdam. 

Veel indruk maakten de reusachtige 
onderdelen voor de bouw van windmo-
lens op zee, die in de Eemshaven liggen 
opgeslagen.

100 jaar Moermansk

Belangrijk voor de Stedenband zijn de 
regelmatige gesprekken tussen de beide 
besturen. Er is wekelijks contact via e-
mail, maar de persoonlijke ontmoeting 
blijft toch noodzakelijk. Nu het 100-jarig 
bestaan van Moermansk in de herfst van 
2016 gevierd wordt, is het belangrijk de 
activiteiten goed op elkaar af te stem-
men.

Joeri heeft voor zijn film een draai-
boek gemaakt met een aantal vragen, 
die bij elk interview weer terug komen. 
Zo kan de kijker de verschillende ant-
woorden later met elkaar vergelijken en 
krijgt hij een indruk van de Groningers 
en hun opvattingen over Rusland.

Er is veel georganiseerd, maar de 
activiteiten vinden niet allemaal gelijk-
tijdig plaats. Het is technisch en finan-
cieel niet mogelijk dat dezelfde mensen 
naar verschillende activiteiten gaan. 
Er moeten keuzes gemaakt worden. In 
Nederland is men gewend om lang van 
te voren exact te plannen en om data 
vast te leggen. In Rusland improviseert 
men liever, men beslist pas op het laat-
ste moment over datum en inhoud van 
activiteiten. Meestal komt het met deze 
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werkwijze altijd wel weer goed, maar 
Nederlanders met hun overvolle agen-
da’s breng je zo tot wanhoop. 

Bovendien is er ook objectief nog het 
nodige te organiseren als je naar Moer-
mansk wilt gaan. Te denken valt aan de 
visa en de vliegtickets. Joeri en Larissa 
kunnen daar ook niet veel aan doen, 
voor de activiteiten van het 100-jarig 
bestaan zijn ze geheel afhankelijk van de 
besluiten van de gemeente Moermansk. 

Besloten is om de volgende activitei-
ten te ondersteunen: een fietstocht van 
St. Petersburg naar Moermansk georga-
niseerd door Gasterra en Gazprom, de 
stedenbanddagen van 9 t/m 11 septem-
ber in Moermansk, de officiële viering op 
4 of 8 oktober, de opvoering van de musi-
cal 3000 mijl in 3 seconden in Moermansk 
van het Praedinius Gymnasium en 
Gymnasium nr. 1 (gecombineerd met de 
reguliere scholierenuitwisseling), het be-
zoek van het Beatrix Kinderziekenhuis 
van het UMCG aan het kinderzieken-
huis van Moermansk en ten slotte het 
symposium over minderheidstalen in 
Moermansk, onder meer georganiseerd 
door de Groninger taalwetenschapper 
Tjeerd de Graaf.

Praedinius Gymnasium

Voor de documentaire van Joeri was het 
een mooi toeval dat de laatste schooldag 
(LSD) van de eindexamenleerlingen 
van het Praedinius Gymnasium precies 
tijdens het bezoek viel. De leerlingen 
nemen dan voor één dag de macht over 
van de leraren en creëren zo een grote 
gezellige chaos. Ook hier leek het, zij het 
weer onbedoeld, een Russisch tintje te 
hebben. Het Praedinius en de schouw-
burg lijken wel een beetje op Russische 
gebouwen. Stel je daarbij een schuimma-
chine voor, die met een gigantische hoe-
veelheid schuim een soort sneeuwland-
schap tovert en met een beetje fantasie 
kun je je in Rusland wanen. De kinderen 
in Romeinse/Griekse kostuums die el-
kaar ondersmeren met schuim doet je 
toch beseffen dat je je in het vrijgevoch-
ten Nederland bevindt. 

In Rusland heet deze dag ‘De Laat-
ste Schoolbel’ en gaat het er tijdens de 
viering heel plechtig en serieus aan toe. 
Er wordt zelfs een traantje weggepinkt, 
omdat de kinderen zich realiseren dat 
een levensfase is afgesloten. 

Voor de leerlingen van het Praedi-
nius Gymnasium werd het aanstaande 
bezoek aan Moermansk door het be-
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zoek van Joeri en Larissa opeens een 
stuk concreter. Ze vroegen honderduit 
en Joeri filmde er lustig op los. Jeanette 
Bron, lerares Russisch, leidde alles in 
goede banen door alles snel te vertalen.

Koningsdag

Joeri en Larissa hadden er bewust voor 
gekozen om tijdens Koningsdag in Ne-
derland te zijn. Dat vonden ze toch wel 
het meest Nederlandse feest dat ze zich 
konden voorstellen en bovendien lever-
de het prachtige plaatjes op. 

Overal in de stad wordt er feestge-
vierd, maar waar beter dan in de Oran-
jebuurt? De prachtige locatie aan het 
Nassauplein met zijn vijver, fontein en 
bomen staat garant voor een bijzondere 
sfeer. Het begint al vroeg in de ochtend 
met een optocht en het inrichten van 
de honderden kleedjes met de meest 
wonderlijke spullen die er goedkoop 
verkocht worden. Voor de kinderen is 
er veel te doen: ze kunnen pony rijden, 
geschminkt worden en op springkus-
sens springen. Voor de sfeer is er ook 
een groot aantal fanfares en muzikanten 
die spelen in een bandje en kun je op 
verschillende plaatsen een lekker hapje 

proeven. Joeri en Larissa keken hun 
ogen uit en genoten van deze oer-Hol-
landse gezelligheid. 

Ook de grote rommelmarkt in Zuid-
horn vonden ze geweldig. Het was 
gewoon te veel om allemaal te zien. Tot 
hun spijt moesten ze de concerten in 
het Stadspark laten lopen, maar door er 
voorbij te rijden, proefden ze toch iets 
van de sfeer.

Nederlands consulaat-
generaal in St. Petersburg

Op de terugweg naar Moermansk be-
zocht Larissa ook het Nederlands consu-
laat-generaal in St. Petersburg. Met dit 
consulaat heeft de Stedenband al sinds 
jaren een nauwe band. Activiteiten wor-
den op elkaar afgestemd. Het consulaat 
zal met een tentoonstelling over Neder-
landse architectuur, een schaaktoernooi 
met Nederlandse deelname en met een 
filmvoorstelling een extra Nederlands 
tintje geven aan 100 jaar Moermansk.



9Nieuws | Stedenband Groningen-Moermansk | Jaargang 28 | Juli 2016

In Severomorsk hebben de leerlingen 
kennisgemaakt met de leerlingen en 
docenten van het Gymnasium №1. 

Ze hebben verschillende lessen bezocht 
om kennis te maken met het Russische 
onderwijs en ze hebben een onderzoek 
uitgevoerd naar het thema ‘mijn interes-
ses, jouw interesses’. Het bezoek werd 
afgesloten met een wetenschappelijke 
conferentie waar leerlingen uit beide 
scholen hun werk hebben gepresen-
teerd. Naast dit bezoek brachten de 
WLG-leerlingen een cultureel bezoek 
aan Sint-Petersburg. Tijdens de hele reis 
hebben de leerlingen een blog bijgehou-
den en na afloop van deze reis hebben 
de leerlingen op school een presentatie 
gehouden over hun ervaringen. 

Hier volgt een impressie van de reis 
naar Rusland, geschreven op het blog 
door een van de leerlingen.

Springend naar het  
noorderlicht

Maandag moesten we om half negen 
op, want om tien uur stonden de Russen 
alweer voor onze hoteldeur. We gingen 

naar een museum over de geschiedenis 
van het Kola-schiereiland, de regio van 
Moermansk. We kregen een uitgebreide 
rondleiding over de plaatselijke natuur 
en de oorspronkelijke bevolking, de 
Saami.

Na de lunch gingen we naar het 
Gymnasium no. 3. Daar kregen we eerst 
een spel te zien tussen allemaal tienja-
rige leerlingen. In deze wedstrijd lieten 
zij zien wat zij over Severomorsk wisten. 
Er werd over zeehelden verteld, gedich-
ten werden uit het hoofd voorgedragen 
en iedereen was in het oranje gekleed 
en superenthousiast. Na dit geweldige 
vertoon van liefde voor Severomorsk 
kwamen nieuwe leerlingen naar de 
school, dit keer van onze leeftijd. Zij 
hadden voor ons een quiz voorbereid 

Samenwerking met 
Gymnasium No.1  
Severomorsk, Rusland
Door Arne Lanting

Van 24 maart tot en met 1 april hebben Wouter Grünewald, Roos de Nijs, 
Janniek Topper en Nienke Buist uit klas 5 van het Willem Lodewijk Gymna-
sium, onder begeleiding van docenten Arne Lanting en Annabeth Bosman, 
het Gymnasium No.1 in Severomorsk bezocht. Met deze school heeft het 
Willem Lodewijk Gymnasium dit jaar voor het 25e jaar op rij een gezamenlijk 
onderwijsproject georganiseerd. 
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over natuurkundige onderwerpen. We 
moesten verschijnselen verklaren, een 
experimentje doen en raadsels oplossen. 
Janniek en Roos moesten zelfs proberen 
een thermometer en een veerunster zo 
goed mogelijk te presenteren, à la Beste 
Idee van Nederland.

’s Avonds gingen we na het diner 
samen met de Russische leerlingen en 
docenten naar een trampolinecentrum. 
Dat is een loods vol trampolines en bak-
ken met schuimblokken. Het mooiste 
was vanaf een trampoline met een salto 
in een bak met schuimblokken te sprin-
gen. Daarna gingen we weer terug naar 
het hotel, maar de dag was toen nog niet 
voorbij. De docente Elena belde name-
lijk om te melden dat het noorderlicht 
te zien was! Dus op naar het raam en 
intensief naar buiten staren. Heel bijzon-
der, omdat het in de lente vrijwel nooit 
te zien is. Het was echt supergaaf om te 
zien. Na een tijdje was iedereen onder-
koeld en gingen we naar bed, klaar voor 
een volgende bijzondere dag.

Voorbereidingen  
Praedinius Gymnasium
Door Wouter Offringa

Drie jaar na de succesvolle opvoe-
ring van de musical 3000 mijl in 
3 seconden, die in samenwerking 

met het NNO en Russische leerlingen 
uit Moermansk vanuit het Praedinius 
Gymnasium werd georganiseerd, zijn 
er nu plannen om dezelfde musical 
in Moermansk op te gaan voeren. Na 
lange tijden van politieke en financi-
ele onzekerheid lijken nu alle seinen op 
groen te staan voor een uitvoering van 
de musical – weliswaar wat kleinschali-
ger maar waarschijnlijk niet minder ver-
rassend. De organisatie ligt in Russische 
handen. 

Tegelijkertijd organiseren we een 
uitwisseling van leerlingen van het Prae-
dinius Gymnasium met leerlingen van 
het Gymnasium No. 1 in Moermansk. 
Thema van deze uitwisseling zal zijn: 
‘Het onderwijs in de komende 25 jaar’. 
Hoe willen we dat het eruit gaat zien, 
wat zullen de verschillen met nu zijn, 
hoe liggen die verschillen in onze beide 
landen? 

We hopen eind oktober met een 
kleine twintig leerlingen en drie of vier 
begeleiders naar Moermansk te kun-
nen gaan. De contacten zijn gelegd, de 
fondsenwerving is in volle gang en de 
voorbereidingen zijn van start gegaan. 
Wordt vervolgd.
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Meertaligheid in het 
noorden van Rusland
Door Tjeerd de Graaf

In november vindt in Moermansk een internationale conferentie plaats met 
ondersteuning van de Stedenband Groningen-Moermansk, waar aandacht 
wordt geschonken aan het feit dat in de Russische Federatie niet alleen Rus-
sisch wordt gesproken. 

en onderzoek is opgezet. Een bijzondere 
plaats heeft daarbij het Saami van Lap-
land. 

De conferentie in november wordt 
georganiseerd door dit onderzoekcen-
trum in samenwerking met het Centre 
for Russian Studies van de RuG. Van 
toegevoegde waarde is dat het onder-
werp van de conferentie (Documenta-
tion, Standardization, and Teaching of 
Endangered Languages in Northern 
Eurasia) ook van belang is voor instel-
lingen waar het Fries en het Gronings 
worden bestudeerd (afdelingen Fries en 
Gronings van de RuG, Mercator Cen-
trum van de Fryske Akademy).

Het initiatief tot de conferentie werd 
mede genomen door de Foundation for 
Endangered Languages, die zich bezig-
houdt met het besturen van de proces-
sen die ertoe leiden dat bij kleine volke-
ren er steeds minder sprekers zijn van 
hun bedreigde talen en dat vele daarvan 
zullen verdwijnen (www.ogmios.org). 
Van de ongeveer 6000 talen in de wereld 
zal meer dan de helft aan het eind van 
deze eeuw niet meer gesproken worden. 
De volgende afbeelding illustreert dit 
cultuurverlies met verschillende niveaus 
van bedreiging.

Informatie over deze processen van 
taalverlies kan verder worden gevon-
den in een speciale atlas op het internet, 
die door UNESCO wordt bijgehouden 
(UNESCO Atlas of the World’s Langua-

Van de Russische bevolking is 
77,71% Russisch, 3,72% Tataars, 
1,35% Oekraïens. Naast deze 

grootste etnische groepen zijn er nog 
meer dan honderd andere nationalitei-
ten, zoals Tsjetsjenen, Jakoeten, Boer-
jaten, Oezbeken en Duitsers, die vaak 
naast het Russisch ook hun eigen taal 
gebruiken. De volgende afbeelding geeft 
de bevolkingsgroepen met de namen 
van de bijbehorende taalfamilies weer.

Een bijzondere plaats wordt daarbij 
ingenomen door de zogenaamde Arc-
tische volkeren, die in het gebied van 
toendra en taiga in het hoge noorden 
van Rusland wonen. Moermansk heeft 
een universiteit (Murmansk Arctic State 
University), waar een speciaal onder-
zoekcentrum over deze talen, onderwijs 
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gebied van de Saami aan de orde ko-
men. De volgende foto geeft een beeld 
van hun rijke materiële cultuur.

Het is de bedoeling dat in Moer-
mansk verdere contacten worden gelegd 
voor een mogelijke wetenschappelijke 
samenwerking met de Universiteit van 
Groningen, waarbij in de toekomst door 
uitwisseling van publicaties, nieuwe 
ontmoetingen, mogelijke stages en stu-
dieverblijven aandacht wordt geschon-
ken aan problemen van meertaligheid, 
taalonderwijs en andere onderwerpen. 
Het is belangrijk dat de Stedenband 
Groningen-Moermansk daarbij een rol 
speelt.

ges in Danger), te vinden op de website 
www.unesco.org/languages-atlas/

Het is de bedoeling dat tijdens de 
conferentie in Moermansk een aantal 
verschillende aspecten worden bespro-
ken die te maken hebben met taalverlies, 
meertaligheid, documentatie van talen, 
meertalig onderwijs, enzovoort. Het is 
daarbij van belang dat de in Nederland 
aanwezige expertise vergeleken wordt 
met ervaringen die in Moermansk zijn 
opgedaan bij de bestudering van het 
Saami en de andere talen van de noorde-
lijke volkeren. Niet alleen de taal, maar 
ook de cultuur en de leefwijze van deze 
volkeren zullen bij een excursie naar het 
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Op bezoek bij de  
collega’s in Nijmegen

In 1988 is de Stichting Stedenband 
Nijmegen-Pskov opgericht. Een burger-
initiatief dat op eigen wijze vorm wilde 
geven aan de uitvoering van de steden-
band met deze Russische stad. Begon-
nen als een poging om het oude vijand-
beeld af te breken, richt de stedenband 
zich tegenwoordig op de uitwisseling 
van contacten en ideeën op het terrein 
van onderwijs, cultuur, economie, ge-
zondheidszorg en welzijn. Een kennis- 
en waardenuitwisseling die gedragen 
wordt door actieve Nijmeegse burgers, 

Door Rudy Kapsenberg

Hoe gaat het met de Nederlands-
Russische stedenbanden? Hoe 
werken ze en hoe zijn ze georga-
niseerd?

Op een zonnige dag, vrijdag 
6 mei, ontmoette ik Kevin Smit 
(voorzitter), Gert Ruepert  

(secretaris van de Stichting Stedenband 
Nijmegen-Pskov) en Herman Geerts 
(managingpartner CEE NovAgora UA 
in Pskov) op het prachtige terras van 
stadsbrouwerij De Hemel, een oud kas-
teelachtig gebouw hooggelegen boven 
de Waalkade. Een goede omgeving om 
elkaar bij te praten over de stand van za-
ken van de stedenbanden in Groningen 
en Nijmegen.
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die vanuit hun eigen achtergrond en 
vaardigheden, individueel of in groeps-
vorm, op professionele wijze uiting 
geven aan de vriendschapsband tussen 
Nijmegen en Pskov.

Vooral op educatief gebied is deze 
stedenband actief. Dankzij de steun 
van de Nederlandse Taalunie, de Ho-
geschool Arnhem en Nijmegen, de 
Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov 
en de persoonlijke inzet van Wim van 
Dam, docent Nederlands aan de Hoge-
school Arnhem en Nijmegen, kreeg het 
onderwijs in het Nederlands in Pskov 
een permanent karakter. Van 1991 t/m 
2003 hebben ruim 300 studenten aan het 
Pedagogisch Instituut en het Volny In-
stituut Nederlands geleerd.

Nijmegen en Groningen

Nijmegen-Pskov en Groningen-Moer-
mansk houden sinds de oprichting con-
tact met elkaar. Eerst was dat met Jan 
Roelofs, ambtenaar van de gemeente 
Nijmegen, later kwamen daar de contac-
ten met de opeenvolgende stedenband-
coördinatoren bij. Sinds ruim een jaar 
heeft Nijmegen geen coördinator meer. 
De subsidies die de gemeente Nijmegen 
gaf, zijn zwaar gekort.

Toch vindt het bestuur van de ste-
denband Nijmegen-Pskov nog voldoen-
de argumenten om door te gaan met de 
stedenband. Ze vinden het zelfs nood-
zakelijk om juist nu in deze moeilijke 
politieke periode door te gaan met de 
people-to-peoplecontacten. Daar was de 
stedenband immers voor opgericht. En 
waren de politieke verhoudingen met 
Rusland niet altijd al bijzonder ingewik-
keld? Afgesproken is dat we samenwer-
ken en elkaar informeren in onze con-
tacten naar het Russische consulaat en 
de Russische ambassade in Den Haag en 
bij onze contacten naar het Nederlandse 
consulaat-generaal in St. Petersburg. 
Ook onze contacten met Dutch Culture 
stemmen we op elkaar af. Verder pro-
beren we de contacten met de andere 
Russisch-Nederlandse stedenbanden te 
reactiveren. 

Met enige nostalgie werd terugge-
keken naar de tijd dat er vele Russisch-
Nederlandse stedenbanden waren. Deze 
kwamen elkaar minstens twee keer per 
jaar tegen op landelijke vergaderingen 
georganiseerd door de VNG. Hoeveel 
van deze stedenbanden bestaan nog bui-
ten Groningen en Nijmegen? Daarover 
meer in een volgende nieuwsbrief.
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Stichting Stedenband Groningen-Moermansk

Bezoekadres | op afspraak
Harm Buiterplein 1
9723 ZR  Groningen
Tel. 050 367 6168
stedenband.moermansk@groningen.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar  
stedenband.moermansk@groningen.nl

Wilt u donateur worden om onze projecten te steunen?
U kunt uw bijdrage storten op IBAN-nummer NL 29 INGB 0002 0399 49

Voor verdere info, zie onze website: www.groningenmoermansk.nl


