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De gedachte erachter is wel te begrijpen. De intelligentsia is be-
nauwd dat het Oekraïens zal verdwijnen. Het statusverschil met 
Russisch is bijzonder groot, Oekraïens wordt geassocieerd met het 
platteland, baboesjka en djedoesjka (oma en opa) en geldt zeker 
niet als de taal waarmee je vooruitkomt. De taal van de vooruit-
gang is het Russisch. De grondwet van 1996 bevestigt dat het 
 Oekraïens de enige offi  ciële taal van het hele land is. Het Russisch 
heeft  de status van minderheidstaal.’

TOEKOMST

‘Het is goed dat de nieuwe taalwet van Janoekovitsj uit 2012 nog 
van kracht is. Dat geeft  de mensen in het oosten en zuiden iets 
meer het gevoel dat ze ertoe doen en worden gerespecteerd. In 
het verleden werd steeds een van de talen bevoordeeld boven de 
ander. Er moet een oplossing komen die enerzijds de legitieme 
taaleisen van de bevolking in het oosten respecteert en anderzijds 
niet leidt tot een verder taalverlies van het Oekraïens. Dat is 
 natuurlijk heel erg lastig. 

Dat gerespecteerd worden zit ook in het omgaan met de 
 geschiedenis. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 zijn 
in de Oekraïense schoolboekjes zowel de Duitsers ten tijde van  
de Tweede Wereldoorlog als de Russen “bezetters” geworden die 
de Oekraïners ervan weerhielden een vrij land te worden. Voor 
Russen en veel Russisch sprekende Oekraïners is het uitermate 
pijnlijk dat de veteranen van het Rode leger, die zij zien als helden 
en bevrijders, nu in de Oekraïne worden afgeschilderd als bezet-
ters. De guerrillastrijders van het Oekraïens Opstandig Leger 
 geleid door Stepan Bandera in de jaren 1943-44 in het westen van 
de Oekraïne worden tegenwoordig opgehemeld als de ware vrij-
heidsstrijders, alsof ze een vrij en democratisch Oekraïne voor-
stonden, in plaats van een fascistisch Oekraïne. Mensen uit het 
zuiden en oosten delen deze visie niet. Voor hen waren het 
 allemaal fascisten die aan de kant van de nazi’s vochten. 

Afscheiding van het oosten en het zuiden blijft  een grote drei-
ging. De jongeren moeten overigens niets hebben van Russische 
inmenging, omdat ze doorhebben dat het leven in Rusland minder 
vrij is. Ze zijn daarom overwegend pro-Oekraïens. Vooral de 
 oudere generaties denken echter “Als de Krim naar Rusland kan, 
waarom wij dan niet?” Het parlement van de Oekraïne moet snel 
de taalwensen van deze mensen inwilligen. Het verminderen van 
gevoelde verschillen tussen Russisch en Oekraïens sprekenden is 
de enige manier om het land bijeen te houden.’ •

maar wie vooruit wil in de Sovjet-maatschappij moet Russisch 
spreken. Zeker ten tijde van Chroesjtsjov. Onder Brezjnev wordt 
het hele hoger onderwijs weer in het Russisch gegeven en er ont-
staan steeds meer Russischtalige scholen in de Oekraïne. Ouders 
willen immers hun kinderen een maatschappelijke voorsprong 
geven. Eind jaren 80 gaat de helft  van de schoolkinderen in de 
Oekraïne naar een Russische school, terwijl etnische Oekraïners 
70% van de bevolking uitmaken.

Ten tijde van de perestrojka, die in de Oekraïne pas in 1989 
 begint, komen er vrije verkiezingen waarbij Leonid Kravtsjoek als 
winnaar uit de bus komt.

De oude taalwet uit 1989, die van kracht was vóór Janoekovitsj’ 
wet in 2012, stamt nog van voor de onafh ankelijkheid van de 
 Oekraïne. Deze wet bepaalde dat al het onderwijs plaatsvond in 
het Oekraïens, maar dat nationale minderheden scholen mochten 
hebben waarop in hun taal werd lesgegeven. Veel scholen moesten 
echter van het Russisch overstappen op het Oekraïens. Dat ging 
via een ingenieus uitfaseerplan. De scholen in Oekraïne bieden 
basis- en het eerste deel van het voortgezet onderwijs aan in klas 
1 tot en met 11. Klas 1 in een Russische school kreeg na invoering 
van de wet in 1989 enkel nog onderwijs in het Oekraïens, het jaar 
daarop klas 1 en 2 enzovoort, zodat na elf jaar de hele school les 
kreeg in het Oekraïens. Hiermee werd ouders dus de mogelijkheid 
ontnomen zelf te kiezen in welke taal hun kinderen onderwijs 
kregen. Nog radicaler was de volledige overschakeling van het 
 hoger onderwijs op het Oekraïens, behalve in de Krim. In Donetsk, 
Odessa, Charkiv enzovoort moesten alle instellingen voor hoger 
onderwijs binnen tien jaar volledig overschakelen op het Oekraïens. 

Bord voor annexatie van de Krim door Rusland 

(rechts: de Russische driekleur) en tegen de nazi’s 

(hakenkruis = het Westen). De tekst luidt: 

‘Op 16 maart kiezen wij’.
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Als de nacht valt

Irina van Aalst
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Alles moet veilig, daarover zijn burgers, onder-
nemers en overheid het met elkaar eens. 

Maar tegelijkertijd moet alles vrolijk en leuk en 
wordt de stedelijke openbare ruimte gedomineerd 
door festivals en evenementen. Ook een bruisend 
nachtleven met een gevarieerd aanbod van restau-
rants, cafés en clubs is belangrijk in de huidige 
concurrentiestrijd tussen steden. Om zich positief 
in de kijker te spelen, moeten lokale autoriteiten 
enerzijds de aantrekkelijkheid van de stad bena-
drukken en anderzijds de schaduwkanten bedwin-
gen. Want uitgaan resulteert regelmatig in onge-
wenst gedrag, zoals rondhangende groepen, 
 lawaai, wildplassen, openbare dronkenschap, 
 bedreigingen, vernielingen en vechtpartijen. 
 Zulke incidenten zijn niet goed voor de reputatie 
van het uitgaansleven en de stad. Om risico’s te 
beheersen, worden steeds vaker preventieve maat-
regelen genomen, zoals ‘meer blauw’, particuliere 
beveiligers en cameratoezicht. Gemeenten zetten 
samen met ondernemers en politie in op een 
 beleid van ‘veilig uitgaan’ dat steunt op voorlich-
ting, regulering, toezicht en repressie. Staat het 
recht op een divers, spannend, bruisend stedelijk 
uitgaansgebied onder druk vanwege economi-
sche belangen en veiligheidsoverwegingen? Of 
kun je het toezicht zo inrichten dat stedelijke 
 uitgaansgebieden veilig en plezierig zijn?

In een reeks artikelen in Geografi e nemen we 
het stedelijke uitgaansleven onder de loep vanuit 
het perspectief van bezoekers, politie en private 
beveiligers, lokale overheden en ondernemers. 
We geven antwoord op de vraag hoe en door wie 
de stedelijke nacht wordt geconsumeerd, gesti-
muleerd en gereguleerd. Dit betekent aandacht 
voor de opkomst van de nachteconomie, het uit-
gaansgedrag van jongeren, gevoelens van (on)
veiligheid, samenwerking tussen private en pu-
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Stedelijk uitgaansleven 
en surveillance
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Cameratoezicht en veiligheid gaan voor velen hand in 

hand, ook in de stedelijke nacht (hier: Groningen). 

Maar wie bepaalt wat er met camerabeelden gebeurt? 

En wat is veilig en wat verdacht?
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Vooral tijdens het weekend zijn stedelijke uitgaans-

gebieden in trek (hier: de Witte de Withstraat in 

Rotterdam). Wie is waar aanwezig? En wat verklaart het 

bezoek aan specifi eke voorzieningen en steden?

blieke beveiligers, de praktijk van het camera-
toezicht en de effecten van maatregelen in het 
veilig uitgaansbeleid.

De artikelen zijn gebaseerd op een groot-
schalig onderzoeksproject ‘Surveillance in de 
 stedelijke nacht. De sociaal-ruimtelijke effecten 

van cameratoezicht in stedelijke uitgaans-
gebieden’ in 2009-2013, gefi nancierd door de 
 Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Het doet verslag en bouwt 
voort op resultaten in internationale publicaties 
en congrespapers. •

Binnensteden hebben zich steeds meer ontwikkeld 

tot nachtelijke uitgaanscentra (hier: de Melkweg in 

Amsterdam); oude fabrieksgebouwen zijn omgebouwd 

tot discotheek of poppodium. Hoe zijn deze ontwikke-

lingen te verklaren en welke veronderstellingen liggen 

hieraan ten grondslag?
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Horecaondernemers en vooral uitsmijters (hier: het 

Rotterdamse Stadhuisplein) spelen een cruciale rol in de 

regulering van de nacht. Zij handhaven (huis)regels die 

een belangrijke stempel lijken te drukken op het karakter 

van de uitgaansgebieden.
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