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De Grote Russische Garage-oorlog
Geert Groot Koerkamp

E

en snijdende wind geselt de besneeuwde puinvlakte. Achter
hoogspanningsleidingen en fabriekspijpen neigt een vuurrode zon
naar de horizon. Iets verderop staan
de eerste ﬂatgebouwen van Parnas,
een nieuwe buitenwijk van St. Petersburg. Het levenloze landschap lijkt
een ideaal decor voor de verﬁlming
van de gevolgen van een kernramp.
Zelfs mussen hebben hier niets meer
te zoeken.
Rondom liggen de resten van meer
dan negenduizend garages. Opgetrokken uit beton boden ze ooit
evenzovele auto’s beschutting tegen
de weerbarstige elementen. Het twee
kilometer lange garagecomplex lag
toen nog buiten de stadsgrenzen, geﬂankeerd door industrieterrein en
een moeras. Geen vuiltje aan de
lucht voor de gelukkige autobezitters, zo leek het, totdat projectontwikkelaars hun blik lieten vallen op
de grond en plannen ontvouwden
voor een op papier idyllisch ogende
nieuwe woonwijk van tachtigduizend inwoners: de ‘Noordelijke Vallei’. De garagebezitters voelden meteen nattigheid en maakten zich op
voor een lange, ongelijke strijd.
De afgelopen jaren zijn in Petersburg tienduizenden garages opgedoekt, steeds met dezelfde argumenten: de grond onder de garages is verkocht of verhuurd, de bouwsels zelf
zijn ‘illegaal’ en de eigenaars moeten
zo snel mogelijk hun biezen pakken,
goedschiks of kwaadschiks. Hun verweer dat persoonlijke eigendommen
onschendbaar zijn, is aan dovemansoren gericht. Beloofde compensatie
blijft uit of is zo mager dat ze onacceptabel is voor de meeste gedupeerden.
“In Parnas begon het met brandstichting”, zegt Andrej Joerov, die afgelopen zomer elders in Petersburg
zijn garage verloor, met een wrange
glimlach. “Daarna vernielden onbekenden demonstratief de eerste
twee, drie garages, gewoonlijk die op
de hoek stonden. Ze vernielden de
poort, maar lieten de rest vooralsnog
staan.”
Niet voor lang. De strijd werd snel
beslecht toen bulldozers het terrein
opkwamen, geﬂankeerd door deurwaarders en de oproerpolitie. Eerst
sneuvelden de deuren van de garages, spoedig volgde de rest. Wie probeerde de sloop tegen te houden,
werd opgepakt. Rij voor rij gingen de
boxen tegen de vlakte. De auto’s waren toen al weggehaald. Tijd om nog
iets van de overige eigendommen te
redden was er nauwelijks. In de dagen en weken die volgden trok een
leger plunderaars door de puinhopen
van het zoveelste slagveld in deze slepende oorlog, die de Petersburgse autoriteiten al jarenlang voeren tegen
de honderdduizenden garages in de
stad.
“Mijn garage viel in 2010 als laatste”, zegt Boris Karpov, die een belangengroep van gedupeerde garagebezitters leidt. “Sindsdien is het puin zo
blijven liggen. Alles voor een groenstrook die hier volgens de plannen
ooit moet komen.”
In Parnas is niets van waarde overgebleven, of het moeten de talloze
half ondergesneeuwde grammofoonplaten zijn, sommige nog intact.
Chubby Checker, Paul McCartney en
zelfs een lp van Teach-In, uit Enschede, ooit razend populair in de SovjetUnie na hun Eurovisie-triomf. Verweerde langlaufski’s liggen naast een
door vocht opgezwollen teddybeer,
een handleiding voor het bouwen

van transistorradio’s, verzamelde gedichten van Michail Lermontov en
een stijfbevroren boek dat luistert
naar de onwerkelijke titel ‘Gelukzalig landschap’.
De vondsten geven aan dat de garages voor de meeste eigenaars veel
meer waren dan simpelweg een droge plek voor hun auto. “In de winter
bewaarden we in de garages ﬁetsen
en andere spullen van de datsja,
waarvoor je thuis geen plaats voor
hebt”, zegt Joerov. “ En ’s zomers omgekeerd, dan stonden er de winterspullen, ski’s, sleeën van de kinderen.” Een vriend had zijn garage omgebouwd tot studio. “Misschien dat
er ooit een auto heeft gestaan, maar
de laatste tien jaar nam hij er geluid
op. Hij had het dak geïsoleerd, de
muren en de deur.”
Joerovs garage stond langs de toegangsweg naar de Kemphaneneilanden, in het westen van de stad.
Een erfstuk van de familie. “Ons gezin kreeg de eerste garage in 1962,
die was nog van metaal. In 1970
kwam er tot ieders blijdschap toestemming garages van beton te bouwen. Dat kostte voor die tijd ﬂink
wat, een jaarsalaris. Maar de mensen
waren gelukkig, want er was warm
water, riolering, elektriciteit, een
normale afrastering, bewaking. We
bouwden zelf een spuiterij, een verwarmde wasserij en een werkplaats.
En we leefden vreedzaam samen. Tot
juli vorig jaar.”

‘Nog de avond
ervoor had de
procureur ons
verzekerd: U hoeft
zich geen zorgen te
maken, de situatie
is onder controle’

Ze kwamen in het holst van de
nacht. Om kwart voor vijf ging bij
Joerov de telefoon. Slopers, meest
gastarbeiders, waren met behulp van
shovels bezig de zevenhonderd garages met de grond gelijk te maken. De
meesten vluchtten toen de eerste
woedende eigenaars arriveerden. De
ingeschakelde politie kwam opvallend laat en hield een paar mensen
kortstondig vast. De schade was
enorm.
“Er waren toen al veel spullen gestolen, vooral reservewielen, die waren het meeste waard”, zegt Joerov.
“Ik ben alleen wat gereedschap
kwijtgeraakt. De auto hadden we al
weggehaald, uit voorzorg. We waren
niet zozeer bang voor inbraak, maar
voor brandstichting, zoals in Parnas.”
Toch kwam de nachtelijke Blitzkrieg als een volkomen verrassing.
Joerov: “Nog de avond tevoren had
de procureur van het district ons verzekerd: ‘De situatie is onder controle,
u hoeft zich geen zorgen te maken.
Niemand zal zomaar uw garages afbreken.’ De mensen waren gerustgesteld.” Nu geloven ze stellig dat de
autoriteiten met de slopers onder
één hoedje hebben gespeeld.
Vladimir Vasiljev hoorde het
nieuws tegen de ochtend. Hij kocht
begin 2010 twee garages op het complex. Hij wist toen nog niet dat op
dat moment het huurcontract met
het garagecoöperatief al was opge-

Een zee van garages strekt zich uit zover het oog reikt.

zegd en dat de gemeente de grond intussen voor een habbekrats had verhuurd aan een onbekende ‘investeerder’. Toch werd de koopakte voor de
garages ofﬁcieel geregistreerd. Nu
noemt de plaatselijke overheid de inmiddels verwoeste garages ‘illegaal’.
Vasiljev voelt zich beetgenomen,
zelfs beledigd. “Toen de garages werden gebouwd, gebeurde dat allemaal
wettig. Want in de Sovjettijd kon er
niets gebeuren zonder dat de overheid ervan op de hoogte was. Dus dat
die zevenhonderd garages nu ineens
‘illegale bouwsels’ zijn, is natuurlijk
onzin.” Nu doet de overheid of haar
neus bloedt. “Maar als die garages
werkelijk ‘illegaal’ waren, waarom
hebben ze dan ofﬁciële documenten
verstrekt?”
Vasiljev laat het er niet bij zitten.
Hij en andere gedupeerden hebben
vergeefs geprobeerd via de rechter
verhaal te halen en compensatie af te

dwingen. Ze zijn vastbesloten door te
vechten, als het moet tot aan het Europese Hof voor de Mensenrechten
in Straatsburg. De pas teruggetreden
vice-gouverneur Roman Filimonov,
die woningbouw in zijn portefeuille
had, maant de boze garagehouders
‘geen stennis te schoppen’ en zich
lijdzaam te schikken in de nieuwe situatie. “Want dankzij het afbreken
van de garages beschikt de stad nu
over nieuwe woonruimte voor veteranen en gezinnen, en over een nieuwe westelijke rondweg.” Oud-gouverneur Valentina Matvijenko betoogde
dat de garages moesten verdwijnen
om Petersburg een modern, Europees aanzicht te geven.
Tegen beter weten in hoopten de
garagehouders op steun van de nieuwe gouverneur, Georgi Poltavtsjenko, in de wetenschap dat in Petersburg nog tussen de 350 miljoen en
400.000 garages staan zoals in Par-
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nas, wat betekent dat een fors aantal
Petersburgse kiezers tot de potentiële gedupeerden behoort. Poltavtsjenko stelde kort na zijn aantreden vorig jaar een moratorium in op het
neerhalen van de garages, en de gemeenteraad nam een wet aan die
bouwbedrijven verplicht tot onderhandelingen met de eigenaars van
garages die plaats moeten maken
voor nieuwbouw.
Maar volgens Boris Karpov blijft dit
vooralsnog een papieren maatregel
en worden de belangen van de garagehouders evengoed genegeerd. “Het
is sowieso vreemd om daar een aparte wet voor aan te nemen. De grondwet beschermt immers al ieders persoonlijke eigendommen. Maar die
wordt bij ons met voeten getreden.”
De problematiek is niet beperkt tot
St. Petersburg. Overal in Rusland
azen projectontwikkelaars op de
vaak aantrekkelijke stukjes grond
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Honderdduizenden heeft Sint-Petersburg er: garages. Of wat ervoor door moet gaan,
want ze zijn zoveel meer. Maar ze moeten wijken, want de stad wil met de hulp van
speculanten, deurwaarders en oproerpolitie opstomen in de vaart der volkeren. Over
traditie, terreur en willekeur.

Het maakte niet uit of je arbeider was of fabrieksdirecteur.

De vriendschap van de garagehouders ging over van ouders op kinderen.

‘De mensen kenden
en hielpen elkaar,
het was zonder
overdrijven
een broederschap
van garagehouders’

waar autobezitters decennialang hun
automobiel koesterden. Met de garages verdwijnt een typische cultuur
die sterk geworteld is in het Sovjetverleden. “Het was een plek waar de
mensen zich echt konden ontspannen”, verzucht Andrej Joerov. “Iedereen was er gelijk, het maakte niet uit
of je arbeider was of fabrieksdirecteur. De mensen kenden en hielpen
elkaar, je kunt zonder overdrijven
spreken van een broederschap van
garagehouders.”
Tussen de garageboxen ontstonden
vriendschappen voor het leven. Families gingen bij elkaar op bezoek en
de mannen gingen samen uit vissen
en het bos in om paddestoelen te
zoeken of sjasjlyk te eten. De vriendschap ging over van ouders op kinderen. “Ik ben al van de derde generatie”, zegt Joerov. “Mijn kinderen zijn
al de vierde generatie. De sloop van
die garages doet dus erg pijn. Eén

man kreeg een hartinfarct, hij kon
het niet verwerken. Een garage is
voor ons meer dan een garage.”
De oorlog is inmiddels hervat.
Langs de Jelaginprospekt in het noorden van Petersburg verschenen afgelopen maand deurwaarders en oproerpolitie, die een garagecomplex
barricadeerden en de eigenaars de
toegang ontzegden. De garages moeten wijken voor een winkelcentrum.
Alleen autobezitters die ervoor tekenen dat ze geen schadevergoeding
claimen, mogen het terrein op om
hun spullen te pakken. Hetzelfde scenario als in Parnas en elders, zegt
Karpov. “Na de presidentsverkiezingen in maart zal de sloop in alle hevigheid verdergaan, overal in Petersburg.” De jarenlange vergeefse strijd
heeft hem bitter gestemd: “Elk protest is gedoemd te mislukken. Nee, ik
zie geen enkel perspectief meer voor
de ontwikkeling van dit land.”

Fotoproject Garagedoc
Het project Garagedoc van fotograaf Marcel Brons is, als onderdeel
van een grotere expositie van afstudeerprojecten, vanaf morgen te
zien in de Fotovakschool in Amsterdam (Nieuwe Spiegelstraat 10,
www.fotovakschool.nl). De expositie loopt tot 2 maart en is van
maandag tot en met zondag te bezichtigen van 9.30 tot 16.30 uur.

