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DEVENTER -   Deventer is een van de weinige steden geweest waar middelbare scholieren Russisch konden 
volgen. In 36 jaar tijd hebben 200 leerlingen eindexamen Russisch gedaan. Het is marginaal gebleven. Maar de 
reizen naar Rusland zijn legendarisch.  

 Een van die leerlingen is Herman Starink, die in de jaren zeventig op de Alexander Hegius Scholengemeenschap 
zat. Daar is van 1971 tot 2007 les gegeven in de Russische taal. Het is toeval dat dit ontstond op het Hegius, zegt 
Starink. "Docente Margreet van Brink gaf Nederlands en geschiedenis en sprak Russisch. Landelijk werd het 
Russisch gepropageerd vanuit het bedrijfsleven en zij heeft dat opgepakt. Het was toeval dat zij hier zat. In het 
eerste jaar was ze niet eens bevoegd maar ze heeft snel haar bevoegdheid gehaald." 

 Het vak is 36 jaar gebleven, vaak tegen de stroom in. De docenten Van Brink en haar opvolgster Eva den Hartogh 
waren de drijvende krachten. Starink: "Vanaf dag één was het een hoop gedoe met veel eigen initiatief van de 
leraressen. Pionieren." In 2007 is het afgeschaft door het Etty Hillesum Lyceum, waar het Hegius in was opgegaan. 
"Slechts één leerling deed eindexamen. Het was een blok aan het been geworden van de school. Wel leuk, maar te 
duur. Leerlingen hebben door de hervormingen minder tijd om een extra vak te doen." Ook landelijk is het vak 
nagenoeg verdwenen.  

 Eens in de paar jaar werd er een reisje naar Moskou en het toenmalige Leningrad georganiseerd. De groep zat in 
een hotel en had nauwelijks contact met de bevolking. "De reizen hadden een hoog Leningehalte met het 
Leninmuseum en het Leninmausoleum. Er bleef veel verborgen. We zouden scholieren ontmoeten en dat ging op 
het laatste moment toch niet door", herinnert Starink zich nog. 
 Na de val van de Muur werden uitwisselingen mogelijk met leerlingen uit Moskou. "In die eerste reis is de groep 
opgelicht door de Russische maffia. Al het geld dat was betaald voor het verblijf, was weg." Hierna volgden toch 
nog vele uitwisselingen, ook met een school uit Minsk. Uit de contacten met Minsk is later de Deventer stichting 
Tsjerkin ontstaan, die kinderen uit Tsjernobyl steunt. 

 Starink is nu betrokken bij het Oost-Europa-instituut van de Geert Grote Universiteit. Zijn boek is verkrijgbaar via 
www.geertgrote-univ.nl en bij Deventer boekhandels.
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