
 

Maroessia, een Oekraïense klassieker 

 

De oorlog in Oekraïne heeft ons geschokt.  De meesten van ons wisten weinig van dat land, 

maar dat is de afgelopen weken wel veranderd. Wat betreft jeugdliteratuur, Oekraïne had 

een klassiek jeugdboek over Marusya, een Oekraïense heldin die streed voor de vrijheid van 

haar land.  

Een speurtocht leidde naar een verhaal dat oorspronkelijk in het Oekraïens verscheen in een 

bundel volksverhalen uit 1857. De auteur was Marko 

Vovchok, pseudoniem van Mariya Vilinskаya (1833 –1907). 

Zij was een beroemde Oekraïense auteur, en haar boek 

over Marusya was zeer geliefd. De auteur werd onder 

meer vereeuwigd op een postzegel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1878 werd het verhaal ook in Frankrijk bekend met de titel Maroussia door een vertaling 

van P.-J. Stahl (pseudoniem van Pierre-Jules Hetzel, 

1814-1886).  Hij was behalve de vertaler ook de 

uitgever van Maroussia. Het boek verscheen in een 

soortgelijke 

vormgeving als de 

uitbundig 

geïllustreerde 

boeken van Jules 

Verne, die nog 

steeds zeer 

‘gezocht’ zijn door 

verzamelaars. 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marko_Vovchok
https://en.wikipedia.org/wiki/Marko_Vovchok
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jules_Hetzel


In 1880 verscheen een Nederlandse vertaling uit het Frans door S. J. Andriessen (1831-1901). 

Maroessia kwam uit in de serie Avonturen te land en ter zee van uitgever Noordhoff & Smit. 

P.-J. Stahl staat op de titelpagina als de auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur 

wordt niet vermeld. Het boek is rijk voorzien van houtgravures ‘naar teekeningen’ van 

Théophile Schuler (1821-1878). De band is vergelijkbaar met de blauwe banden van de Jules 

Verne-uitgaven van Elsevier, maar dit boek is door Noordhoff & Smit uitgegeven. (Het boek 

is door Google gedigitaliseerd)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1923 verscheen een door A.C. Slop geheel herziene 2e druk bij D. Bolle, waarbij een 

ondertitel op de titelpagina verwijst naar een Franse  vrouwelijke strijder: Maroessia, de 

Ukraineesche Jeanne d'Arc. Ook hier is de Franse vertaler en uitgever P-.J. Stahl als auteur 

aangeduid.  De illustraties zijn van dezelfde 

Theophile Schuler. (Dit boek is gedigitaliseerd in 

het Gutenberg Project)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.nl/books?id=zvVYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.gutenberg.org/files/18406/18406-h/18406-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/18406/18406-h/18406-h.htm


In 1924 verscheen Maroessia in een Bijlage van De blijde wereld; weekblad voor onze 

roomsch katholieke meisjes (jrg 1, 1924). Het geheel bestaat uit 92 pagina’s maar is niet 

compleet. 

 

In 1973 wordt Maroessia opgenomen in de reeks 

Juniorboekenclub. Die uitgave is bewerkt door B. de Groot. 

Dat boek is nog niet digitaal beschikbaar, maar een aanrader 

is het bepaald niet, zoals Herman Verschuren in de 

aanschaf-informatie voor de openbare bibliotheken laat 

weten.  

Recensie NBD Biblion:  

"Lang geleden" in Oekraïne bewerkstelligt de boerendochter 

Maroessia de zelfstandigheid van het land en de vrede met 

Rusland door haar listig en vastberaden optreden. Daarna 

lost zij ook nog een staatsgreep op; dat kost haar echter het 

leven. Bewerking van een bewerking door P.J. Stahl 

(pseudoniem van de bekende Franse uitgever P.J. Hetzel) 

van een aan ene mevrouw Markovitsj toegeschreven 

verhaal. Het boek telt veel spel- of zetfouten. De stijl is 

gebrekkig, wat inconsequent, houterig en melodramatisch. Karakters zijn uiterst 

onwaarschijnlijk en clichématig. Gebeurtenissen volgen elkaar onwaarachtig snel op, en het 

verband met de geschiedenis van de Oekraïne is niet duidelijk. Iedere toelichting ontbreekt. 

Een gezaghebbende bron prijst Hetzel's bewerking en meldt dat het verhaal eigenlijk een 

aanklacht tegen de bezetting door het Duitse Rijk van de Elzas zou zijn. Dit blijkt uiteraard 

niet uit de tekst en is niet meer relevant. De gekleurde en zwart-witte, statische tekeningen 

zijn even clichématig als de tekst; de omslagillustratie slaat nergens op. Vanaf ca. 11 jaar. 

 

 In 2016 verscheen bij Hard 

Press Publishing een 

paperback met de naam 

van de oorspronkelijke 

auteur. (afbeelding links) 

 

In 2022 verscheen een 

uitgave als e-book.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKDC05:004115024:00001&query=Maroessia&coll=dts&sortfield=date&page=2&maxperpage=10&rowid=7


De inhoud. 

Om een beeld te geven van de ideeën die de auteur aan de lezers wil doorgeven wordt 

geregeld een fragment uit het boek overgenomen. 

 

In de editie van 1880 begint het verhaal met een beschrijving van een afgelegen hoek van de 

Ukraine en de schoonheid van het land. Maar het land is door Russische troepen 

overstroomd, Polen wil ook invloed en een derde partij is voor onafhankelijkheid. Er zijn 

grote zorgen want er zijn zware gevechten gaande en al veel doden op het slagveld gevallen.  

Een oude vrouw, wier zonen allen gedood zijn zegt: 

 

 
 

In het huis van Danilo komen de buurtbewoners bij elkaar. Dan klopt er een vreemdeling 

aan, een ‘edele verschijning’, die vertelt over verbrande steden, verwoeste velden en 

veldslagen. De mannen raken in vuur, de vrouwen snikken. De man is een afgezant van de 

kozakken van de Setsj en op weg om een aanvoerder te spreken. De dochter van Danilo, 

Maroessia, luistert mee. Ze is ‘verwonderlijk schoon, ‘een echt type van haar ras.’  

Een eskadron soldaten komt aangereden en de afgezant verdwijnt. De soldaten bedreigen 

het gezin en laten zich een maaltijd voorzetten. Maroessia is ook verdwenen, zij brengt de 

afgezant naar een schuilplaats. Ze zijn ‘in de hand Gods’. Onderweg vertelt Maroessia een 

sprookje dat een mengsel is van Blauwbaard en Ali Baba en de veertig rovers. Dat verhaal 

heeft niets met de Ukraine te maken. Maroessia rijdt op een ossenwagen waarin de afgezant 

onder het hooi is verstopt naar boer Kniesj, een vriend van haar vader. Russische soldaten 

houden de ossenwagen aan en gaan mee. Een van de soldaten heeft een dochtertje net zo 

oud als Maroessia.  Bij geweervuur verdwijnen de soldaten, op Iwan na, die de ossenwagen 

moet vergezellen.  

 

Vanaf een heuvel ziet Maroessia het slagveld. Een van de Russische soldaten geeft zijn beeld 

van de Oekraïners: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Kniesj gekomen wordt Iwan weggelokt met taart. Kniesj doet zich voor als een onnozele 

boer. Taras, kleinzoon van Kniesj probeert Marroesia te laten begrijpen hoe dapper hij is en 

wat hij met de vijanden gaat doen. Hij verwijst naar Jeanne d’Arc.  

 

 
 

Iwan gaat weg na veel gegeten en gedronken te hebben en nadat hij Kniesj geld afgetroggeld 

heeft. De afgezant - Tsjetsjewiek genoemd -  is verborgen in een onderaards gewelf. Hij 

vermomt zich als een oude muzikant, met kleindochter Maroussia als bedelares.  



Maroessia zal Tsjesjewiek vergezellen 

op zijn reis.  

 

Links Maroessia tussen Tsjetsjewiek en 

Kniesj. 

 

Ze gaan naar een Russisch legerkamp 

waar Tsjetsjewiek gaat zingen. 

Maroessia haalt geld op bij de 

ontroerde Russische soldaten. (Daar 

wordt toch een mendelijk beeld van 

gegeven, en aangegeven dat ze ook 

maar gestuurd zijn). 

 
 



De meningen verschillen: de ene Rus vindt dat het oude lied van toepassing is, dat de zanger 

geen ongelijk heeft, de ander dat men blij moet zijn om bij een groot rijk te mogen horen.  

 

De Russische soldaten bespreken de veldslag van de dag ervoor: 

 

 

 

 

 

 

 

Tsjetsjewiek en Maroessia trekken verder, 

ze hebben in het Russische legerkamp 

informatie opgedaan.  In een stad gaan ze 

naar het huis van een rijke ‘hetman’ 

(militaire bevelhebber). Tsetsjewiek haalt 

deze man over zich terug te trekken, uit 

liefde voor de Oekraïne, omdat er een 

andere hetman is en er gevaar is voor 

onderlinge strijd. Hij tekent daarvoor een 

stuk, dat door Tsjetsjewiek en Maroessia 

naar de andere hetman wordt gebracht. 

Bij de rivier de Dnjéper worden ze door de 

oude Kniesj met een boot opgehaald en 

naar de overkant gebracht. 

 

Te paard gaat het verder, naar Gadiatsj 

waar de hetman woont die door de 

Russische tsaar begunstigd wordt. 

Tsjetsjewiek zingt voor de hetman en diens 

Russische gast christelijke liederen. De 

vrouw en schoonzuster van de hetman 

komen er bij. Tsjetsjewiek toont de Rus zijn 

luit en zijn dolk. De Rus wil de dolk hebben.  



 
 

De bliksem doodt de Rus: God heeft gesproken. 

 

Dan volgt een gelukkig jaar, waarin 

iedereen gelooft dat Ukraine vrij zal 

worden. ‘Als een eenig man was het 

geheele land opgestaan.’  

 

De eerste hetman is gesneuveld, de 

andere had zijn dapperheid 

teruggekregen en werd in het 

krijgsgewoel door de beeldschone 

amazone Mefodeijewna bijgestaan. 

Een kleine page, Maroessia, vergezeld 

haar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De vijand is niet meer te vrezen, maar Maroessia is niet gelukkig. Zij wil naar huis en kerst 

vieren met haar familie. Maar dan komt de vijand in grote getale terug: 

 

 
 

 
 

De tijden zijn rampspoedig. De verdedigers van de Ukraine zijn verslagen en verstrooid. 

Tsjetsjewiek raakt gewond en Maroessia die een geheime boodschap moet overbrengen wordt 

door een Tartaar doodgeschoten. Maar ze heeft haar plicht gedaan.  

 

 
 

Tsjetsjewiek heeft in de strijd een arm verloren, maar werpt met één arm een heuvel op voor 

haar graf.  

 



 


