
Bloemenprotest en solidariteit 

Met het mooie weer van de afgelopen dagen lonkt het tuincentrum. Ik weet het, het is nog te vroeg, het 

kan nog gaan vriezen, maar toch… gewoon even kijken is altijd leuk. Gezien de drukte ben ik niet de eni-

ge die ervan geniet. Wie de looproute goed volgt komt vanzelf langs de afdeling zaad. De gekleurde vro-

lijke afbeeldingen van de meest uiteenlopende planten en bloemen lachen me toe.  

Dat lachen duurt niet zo lang. Want als ik de zakjes zonnebloemzaad zie ben ik meteen weer in de wer-

kelijkheid van de dag. De oorlog in Oekraïne. Ik hoef mijn telefoon niet te pakken om het filmpje te zien 

dat net na de Russische invasie in Oekraïne viraal ging op sociale media. Het staat inmiddels in mijn ge-

heugen gegrift. Misschien heeft u het ook gezien. 

In dat filmpje spreekt een Oekraïense vrouw enkele Russische militairen aan. "Jullie zijn bezetters, jullie 

zijn fascisten. Wat doen jullie gewapend in ons land?" Daarna biedt ze de soldaat zonnebloempitten aan. 

"Neem deze pitten aan en doe ze in je zakken. Dan zullen er tenminste zonnebloemen groeien wanneer 

jullie allemaal zijn gesneuveld", zegt ze. Daarna probeert ze hem de zonnebloempitten te geven.  

Nationale bloem 

Oekraïne is wereldwijd de grootste teler van zonnebloemen, gevolgd door Rusland. Wat voor Nederland 

de tulp is, is de zonnebloem voor de Oekraïne. Het is de nationale bloem van het land en diepgeworteld 

in lokale tradities.  

Zo diep zelfs dat bijvoorbeeld tijdens de vastenperiode in de orthodoxe kerk koken met olijfolie niet is 

toegestaan, maar het gebruik van zonnebloemolie kan voor veel gelovigen dan weer wel.  

De bloem duikt ook op als motief in traditionele klederdracht en bij religieuze feesten.  

En ook bij het Nationaal herdenkingsmonument van de MH17 in Vijfhuizen staat het ’s zomers vol met 

zonnebloemen. 



Symbool van verzet  en solidariteit 

Mede door het filmpje van een onbekende vrouw uit 

Oekraïne is de zonnebloem aan het uitgroeien van 

nationale bloem van Oekraïne tot symbool van verzet 

tegen de Russische invasie en solidariteit met het Oe-

kraïense volk. Jill Biden, de vrouw van president Biden 

had tijdens het bezoek van de Oekraïense ambassa-

deur een zonnebloem op de mouw van haar jasje en 

op haar mondkapje laten borduren. 

 

Het zakje zonnebloemzaad gaat mee naar huis. De zaadjes worden gezaaid in Hollandse grond als vorm 

van solidariteit met het Oekraïense volk, ze dragen een droom met zich mee. De droom van vrede, recht 

en gerechtigheid waarover de Bijbel spreekt. 

 

Ria Stolk 


