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In antwoord op bovenaangehaald .:>chrijven kon he"G volgende 
worden bericht : 

Met de door U genoemde üCHOCH'r wordt bedoeld : 

Henri Gilius JCHOGT , geboren te ~tnsterdam , 24 !.ei 1927 , 
student, l\eder1ander , zonder kerkgenootschap, ongehuwd, 
wonende Frans van láerisstrnat 112 huis te !-l.Illsterdam. 

van betrokkene is bekend, dut hij behoort tot een uitge
sproken progressief gezin met cormuunistische inslag . 1 .... en 
noemt het ook wel "Salon-co:m.nunistisch" . 

1 1etrokkene is student in de ~lavische talen aan de Ge
meente ;niversi tei t te )JilSterdam en leerlin5 van ï:rofes
sor 3Em-~. Niet is kunnen blijken, dat hij op politiek 
gebied actief is . wOalS bij U bekend, W~S hij iqr.-&F . 
1948 abonné van het orgaan "lW". 
üCHOGT staat ingeschreven op net adres van ~ijn ouders , 
doch vermoedelijk verblijft h~ meestal ten huize van 
zijn gehu' de zuster Elisabeth ~~roline conradins ~CrlOGT , 
geboren te msterdarn, 24 depterober 1Y24, gefiu· .d met "1lbert 
Franciscus '"ILL::SRA.HDi.:i , geboren te 1msterdam, 7 lJOVember 
1915, on ende 1 ;eesperstraat 31 boven te msterdam. Deze 
z':ster van betrokkene en haar echtg~noot zi j_n 9 i j .:Qw. 
dlenst bekend. 
~ersonallä der overige ue~insleuen, die nog staan in
geschreven op het adres Frans van MlerisstraéJt 11 2 huis 
zijn: 
Vader : 
Johannes }!.ermai1 ,JGHOG'P, geboren te l\ieuwer . ,mste1, 14 l'lO-
vember 1892 (bij U bekend); 
Eoeder : 
Ida Jacoba van PJJH , geboren te ,\IIlsterdam. , 12 uctober 1891 ; 
7öön: 
Cornelis dC~{OG'..:' , ueboren te rJUSteràaru, 11 Ju..."l.i ~920 . Einde. 
-,---;'\- -----------------------------------------------------
~1).\~\ t .. . 3 . 



.... USTlmiE VAN ' s-Gra~enha~e, 10 Juli 1950 
~ NLANDSE ZAKEN 

o .: B 85867 n.a.v. rapport van KB 85867 z . Co. 

nd.: Schocht . 

IIIè/h 3 

On tv. bew:.~ .. .-..""""""n\··w..t-··" .m ~... . ..... . zzri+ 

Rappel ; ... , .. ,. ... ~, ..... l ... ,.,."'" .. ~:.s~;.~~1,:.:.l.~ 

Antwooxd : ,..., 

Volgens een ontvangen mededeling zou zekere .SCHOCH'r 
wiens oudera wonante Amsterdam, Frans van ! iorisstreat 
112, nc~enteol optreden als bibliothecaris van de Russische 
bibliotheek to f~terdam. 

Schacht is student, leerllna van rrof. Boeker ~ 

Ik moge tl verzoeken .mij in ke.."lnis te 'dllen è.oen 
stellen ruot de personalia, politieke antecedenten en ver
der van belang zijnde gegevens betreffende Schocht. 

JTE"T 
I 

JlC'CFn v.u: PT .} JST 
namens dezE .~,fl 

~ . 

\1. G Crahh~:1dr:rm. 

van : olitie 
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V'lll : ~ 5 

'Bij: CC P5P67 

T1'et iS "'·i. ni(;(; Ofi"lO~eli ' v • df! 1, 1 1', -f'eit . fiat deze 
Russische hibliothee\.:: sedert eni-""f' t:ijd 'llL';B'"'lfr ">H~Vccl,L •;> 
'tl; _,e ~erf ven ·ü~·.wP. 'lite-even f .1. , ve.,..hand PC'Urlt et t-et dOOi" 
ons (CO f37P:S) entvanren .ber:ic~.t , betro"frmr1e o aanvanv VAU de 
workz:.H3rther:len van het burean voor wotP.nsc<••l""neli.il<:e en culture
le 11itwisso1 inr t11sqen :-iederl_nnd en e TT ••• S.R., 1titt;eanr1b vun 
( \.. v~ro!1 i.gj '11)' ''JAi'erland - u. ) . o.) . R. (co I"!"' ?r!)) . 'lit bureau ver
leent haar bemi•J'J.elinc o . 8. . vnor vertulint van werken uit bet 
Rlls<; i s<"'h in IKt. 1\eilerlnnr1 s en O"'f'Okeerr:l. liP.t uocreturiaat her•1st 
'\.dj Co-r-u1iR -"r Jq_GER, werl(~aam 1Ji.i de o.>t!,l'rewacl•t "11S '\Stro~·i~·

H l<"'lf:l . Do ....,terrenwacllt ontvan.f" l, reeds ll'CrE-e-elc1 nublica.tia:n.li. t r>e 
TJ . ~ . .... . i{ . ffll ooit Ofl't;eV.eerd s·mn er ...., 1l:Jl icati.es nuE..r c'e li . .J . ..... . {. 

27 ~ei 1950 
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2.hl'PCm' ven KB 
voor C. en B. 

(, I 

Nr • : 9 20 ji"":7-:-----:--I 
! PAR· I/I ·23 MEI1950 
&-~' 

Betr. : Rus ischo bibliotheek te &nsterdan. • 

• hB, . . '- - -19;;0 • 

ACD/ 

V'' ret 0 er blik troodf-, zukcro ,_j("'ElCHr vn als bib] iotb-lCCl'is 
in áe .cu.ssischc biblio 1~heu}: i;u .un~teroru1 . 

'"'c.t.ocht is stuaent. , l.o01·l:in v Iror . B ... CI.:. (• .ijn OUû.OlS 
v/Onen ir<.ns van l ierisstr.,·lt L • 

!1et schijnt dat do bibliotluok sedort oni e tijU. uiets 
meer ontvan,;t on ht::t LO• iecJ van nieuwe tijd:~chrifton . vok eet.Jn 
in I. osl':cu va: setenen l!oC.orl md:.Jt.. uit ttvvn . 1:0t llill4 .::U bezool: ers 
i '-J klein • .Je- C JI 1.' zou Ll'll[ f, Hu r ' o:;I·ou GP .n , m ,ar schijnt 
~·een toest-el•~ i 11 tu kumtJn kri j un-1}'1Ö •itlssen • 



NO.riTIE TOor B 
'fan 0 9. 

In Amsterdam is aan Frederikpletn 46 geTest1sd een Rnssische biblio
theek. Deze is OMericht door de Vereniging "Nederland-u.s.s. R. " 
Gebleken is , dat deze bibliotheek een sterk propae'llndistiseh karak
ter draagt. De a:rttches in dez e bibliotheek en d e wrkoop ~ de 
l'ra'Yda en !zTeSt1ta, zomede aard T8l1 de tijds ohrirten en gedeeltelijk 
ook 'f'8ll de boekelf, wijzen e rop. De bibliotheek 1.8 elke Donderdq 
wor :publ6dk geopend. 

)4 1 In deze bibliotheek uerkt: Kyr11 ·n ad1m1r OOROON, geboren lB- 5-1925 
t e ~oskou, beroep kant oorbed i ende. Hij is werkzaam bij de boekhandel 
Pegasus. x. V. GORDON 1s lid Tan do Vereniging "Nederland ..USSR", 
lid o . P. N. en 'f'8ll B.W. N. Als owrtulfJl oanmunist is hij zeer actiet 

vd 1n zijn afae11ng. Zi jn moeder Us.ria GORIX>N, geboren te St . Peterabura 
18-2-1896, is eYeneens communistisch geor!enteerd. Tijdens de ye:r
k!eziDgs.camp'lgD.e 1948 was er een raam-att!che T.d. O.P.N. in haar 
woning ~èbracht. 

U Vader (t~ede) JUBtus VXTH, is eTerleden in 1942. 

/<\ . Y Cf t>Rl>ON ./ eejt 9. l:J. 6~. 

15-12-1948. 



NOTITIE - 4· C'.&_ '/l'5"tf' 
VAN C 9 BIBLIOTHEEK VOOR RUSSISCHE LITERATUUR. 

te A m s t e r d a m • 

D.d. 28-10-'48 's middags om 3.20 werd door mij de Bibliotheek voor 
~useische literatuur bezocht, welke zich bevin~t in het gesloten huis 
Frederiksplein 46, A'dam. De bibliotheek, die elke Donderdag voor het pu
bJJek is geopend, is opgericht door de verg. Nederland - U.~.s.R • 
., Ik werd opengedaan door een jonge man van± 25 jr., die de leiding 
heeft van deze bibliotheek. Deze is ondergebracht in 2 kamers.In de achter
ste kamer zijn de boeken, in de voorste wordt kantoor gehouden. Het geheel 
maakte een vrij rommelige indruk.Aan de muur hingen diverse uit Rusland af
komstige affiches,zoals Sovjet-embleem met onderschrift : Hulde! Voorts 
een portret van Stalin met bijpassend onderschrift ,alles in het Russ.Ook 
hing er een z.g. politie~art van Europa waarin Sovjet- Rusland en de 
sateliet-landen bloedroo~ waren gekleurd.Bij mijn aankomst waren al enige 
Russinnen aanwezig om boeken en vooral tijdschriften te lenen. Nadat ik 
enige tijd had doorgebracht met inzien van boeken , kwamen nog meer Russin
nen binnen.Een ervan heette Mevr.Goldberg. De beheerder van de bibl.stelde 
zich voor als Gordon en werkzaam bij de boekhandel Pegasus A'èlam.Voort~ 
werkte er nog een juffr.op kantcor.Gorden sprak zeer goed Russisch en zal 
waarschijnlijk wel in Rusland gewoond hebben of deze taal in zijn naaste 
geving veel gehoord hebben.Nederlans sprak hij met een licht accent.Hij was 
tamelijk amicaal met het Russ. publiek waarvan enkele ook Nederl.spraken. 
Het bleek dat diverse kranten enz.rechtstreeks uit Moskou werden ontvangen 
Een st'apel "Pravda"en I zvestija."lag klaar voor verkoop.Bij de boeken waren 
e~behalve de klassieken,(Tolstoi,Lermontov,Poesjkin,Dostojevski enz.)ook 
b!fken van Lenin en Stalèn e.a. Na nog een aanbeveling ontvangen te hebben 
voor een bezoek aan de boekhandel Pegasus vertrok ik om 3.45 

28-10-' 48 
• • c 9 
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Vereniging Nederland- USSR 
Afd.Amsterdam 
Secr . Tolstraat 125 III 
Aan_de leden , 

Amsterdam, datum postmerk 

n. Vrienden · . . ' 
De vereniging N.U. houdt ter gelegenheid van de Herdenking der 
October-revolutie een tentoonstelling van foto-materiaal uit de 
Sowjet-Unie , in GEBOUV.l FREDERIKSPLEIN 46. 

De tentoonstelling is geopend: 
Zater_Qag ___ ?..9 __ :N..9..Y~m~L des avonds van 7 uur tot 10 uur. 
-=z:tïnfag 21 November vari 10 uur des mortSens tot 5 uur des 
ëil es -avönaäva.rï7. uur tot 10 uur. 
Maandag 22 Novembe~Dj._Mj._M,_~_N..Q.Y~.mb..ar en V!o~.fJ.sda_g_.ZA Nov.mp_b_e_r 
áes morgens~O uur tot 4 uur des middags,en van 7 uur des avo 
tot 10 uur . Toega~gsprijs 10 ct. 

- Geaurenoe cfe "tentoonstelling worden Russische 
g..co.litop.b.oonplaren gedraaid . 
\:1ij wekken onze le~en op,deze tentoonstelling te bezoeken en 
hun vrienden en kennissen mee te nemen . 

met vr. groeten 
Het bestuur. 
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E!:.. 
NOTITIE KB 129 

IDSTEMD VOOR C. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen: 

1. Op het Frederiksplein nr. 46 te Amsterdam bevindt zich een Russische 
bibliotheek, die voor het publiek is opengesteld. De romanliteratuur 
is van tamelijk onschuldige aard. De tijdschriftenafdeling is iets meer 
propagandistisch van aard. 

2. De bezoekers va.n deze bibliotheek zijn grotendeeld Russische vrouwen, dte 
met Nederlanders gehuwd zijn. Geschat wordt, dat de bibliotheek door 
gEIIliddeld 40 personen per maand wordt bezdleht. 

3. Gebleken is, dat elk:e Donderdag een Russisch sprekende, vrijwillige kracht 
in deze bibliotheek werkzaam is. 

4. Er is geen catalogus. Er wordt een cartotheek aangehouden van de leden. 

5. Achter het vertrek waarin de bibliotheek is gevestigd, bevindt zich nog een 
kamer, die wa. ook bij de bibliotheek behoort. 

KB, 26-10-1948. 
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M.anclblad 
2e Jaargang 
No 6 November 1 948 

* R-.cuo: 
Dr E Rebhno (hooldred). A P. Prons, 
Mr Dr B J. Stolwls, M. v&n der Zee, 
Mw J. E. Ve,hey·OudendljÎ<. Lou•se 
~ Collgn~tra~t 55' Den Haeg 
(secretaroaat). 

* 
Ult.ovo on Admlnlstrotlo : 
DrukkeriJ Heoermenn & Co 
Ete ndsstreet 14 7 · 17 3, Amsterdam 
Telefoon 341630 Postg~ro 342811 

* M-.worlrers: 
G W. F. Bernong Hugo v~n Dalen 
Dr Mex Euwe, J. Havermans, Dra 
W. HuJSmen, L D E. J Kramer, 
On L J legendo1k. Dr J. de l~uwe, 
Mevr Mr I E. Prlns-Wallekes Mac 
Dooald, Ir S. J. Rutgers, A W. Steil
wagen, The un de Vries, Victcr ven 
Vroesland, Dra N Wenlink e.e 

• 
AltonM'e 
Zij, die geen l1d van de Verenig1ng 
wensen te zijn, maar wel ons blad 
wallen lezen, kunnen z1ch h1erop 
e bonneren 6 I 4 .50 per jaar. Zij 
moelen zich hiertoe richten tot de 
ultgevetlj, 1111n wie ook de betaling 
geschiedt. 

* y.,_••••• Nedora.nd-U.S.S.R 
A gemeen seCtetemset en leden-ad· 
miniSiratle 
Frederlltsplein 46, Amsterdam 
Telefoon 30140 ' 
Postg•ro 511 384 t.n v pennong
meester Ver Ned -USSR. 

Contrtb toerega 1ng 
teerleden m n1mum I 4- p. J 
mNndleden I 0 30 p. m. 
tllllrhu~~genootleden I 0.60 p. 

maandhu sgenootleden I 0.05 p m. 

Nr en maandleden ontvangen 
NU gret 

2 

l\!Iededelingen 
Ruvolutie herde nking 
te Amste rdam 
Op Zonda;:ochtend ~ 1 '\ovcmber 
vindt te A'mstcrdnm de hcrdcnkin;; 
van de Grote So.:ialistischc October
revolutie plaaiS in de grote zaal \'an 
Krasnapo'lskr, \\·armo:s traat. .1:1n· 
v .1ng 9· 30 uur. 
Het programma omvat o.m. de pre 
micrc van het prachtige Russi~chc 
filmwerk .,Matrozen van Kroonst,td." 
Vcrder samenzang oJ. v. de beken de 
koordirigçnt Kees Smdders, 11 11 y 
Be=k, declamatie. 
De beroemde tenor Thco B:~ylé is ge
vraagd zijn medewerking te verlenen. 
De herdenkingsrede za l worden uit· 
gcsproken door Dr E. Rcbling. 

ROTTERDAM 
Op Donderdagavond 4 November 
zal Dr ]. M. E. M. A. Zonncnbcq; 
re Ronerdam in de zalen van "Ca· 
land· West" een lezing houden met 
als onderwerp: ,,De Verenigde .Vu· 
tres t'n dt' Vredespolitiek van de Sow
Jet- Unie". De entreeprijs is \'OOr Ie· 
den 50 cent, voor nier-Icden 75 cent. 
Dr Zonnenberg woonde pcr•oonliik 

een aanral vergaderingen van de 
UNO bij en houdt zich regelmatig 
op de hoogte van war in deze \\'crcld
organisatic "'Ordr behandeld. 
ANSTERDAM-OOST 
In her Indisch TI)S.tiruur, ,Maurit.Skadc, 
vindt op Vrijdag 19 Ocrober een 
voorstelling plaa~ van de in ons 
Septembernummer besproken film .,In 
Naam van het Le-vm." Velen, die bij 
de vorige voorstelling telcur"~Srclá 
moesten worden krijgen hier du~ nog
":'aals een kans dit onvergctclijJ..e 
filmwerk re gaan zien. Entreeprijs 
6o cent. 
Wij moeten onze leden aanraden zich 
dj~i.g van kaarren 'x,Q.ar de div~rsc 
bJJCenkoms.tcn re voorzien, aangezien 
r~~ds. meerdere malen is gebleken dat 
ZtJ, d1c het op de laatste daocn laten 
aankomen, releurgesteld moe~en wor
den. 

ROTTERDAM 
Bib liotheek 

Op onderstaande a":tresscn en tijJen 
k.unnen leden van de Vcrentging gra· 
.tts boeken, kranten en tijdschriften 
1n ontvangst nemen: 
A. J. H. Advocaat. Dorrsch~han 105a, 
op ~laandagavot;~d tussen 8 en 9 uur. 

t,\, '~· .. '·an lts, Schtebroekselaan 73b, op 
\ n)<iagavond russen 8 en 9 uur. 
J \1. dcd Heec. Voorschotcriaan 121, 

op Zarer agnudda; russen 4 en S uur. 
:\fddmgssecrctaria:u, \X'm Bunc· 
.,.c.:hstroat 97a. 
HILVERSUM 
Op .\bandai>a\'ond u Novcmb~r :\,,, 
houdt Or P. Hcndrix. rc"or ,.,111 

1:\1/0UD 
P.l~. 

Vt• 'lo:l•irt-I.J 1Ût' m de Jtrijd ·::oor " 
dr Vrrdc . . . . . 

De Vr,·dcspolitick -..·,m de Sowj:t-
Unit•. . . . . (i 

liet karalo:lcr der SowJI:t- litcr,ttuur 7 
'/.ntkn Jarige Kinderen . . . 10 
lt"ist U? . 
Mimk . 
Sowjet· Volkllh·d 
lmlustrioJlis"tit• en irrigatie m 

II 

11 

l' .> 

ArmC'nië q 
Vt•ruocr per Metro . . . . . '7 
I/ct omlt:r<L•ijJ in cle SowJ<'I-U nie 2t 

Net lied vttn de• T aig« . . . 23 

het Oordrse Gymnasium, een c:~usc
rie over "Oe Kerk in de Sowjet
Unie". in hotel S.u1dbcr~cn (Kegel-
huis), Noo•·derwcg. ' 
J.?.r. Hcndrix is bereid alle vragen, 
en onderwerp betreffende, te beant
woorden. 

Schaaksectie •• Rotterdamse ~chakcrs, die zich inte
resseren \'OOr wat op hun terrein in 
de S.U. wordL gepresteerd, kunnen 
zich opgeven bij de Heer M. P. de , t" 
Groot, \Veimansweg 55, Rotterdam-
Zuid, spreekuur: Zaterdagavond rus-
~cn· 7 en S uur. 

To neel 

Her 1.al velen b,·kcnd zijn. dar het 
[Onccllevcn in de U.S.S.R. zich in 
een grote bloei mag vcrheugen en dat 
ht•t roncel een grorc plaats inneemt 
in het dagelijks leven van de mensen 
in dat land. Reeds vroeger bezat Rus
lanJ een aantal befaamde acteurs en 
deze traditie zcr zich nog steeds 
voorr. Schier elke plaats in' de S.U. 
heeft een of meerdere schouwburgen 
en her aanta l toneclvcrcni<>in<>cn al
daar is ontelbaar. Her r~pe~toi r is 
7.ecr groot en de inhoud der sr..1kkcn 
toont vcrnie\twing en frisheid.-
Zcldcn of no,oit wordt er in Ned. 
land een nieuw Russisch tonccls 
opgevoerd en reneinde het publiek 111 

ons land op de hoogte re brengen m~t 
d:ng~tle, v:at . op dit gebied i.n de 
Sow,cr-Unle ts bereikt, is het be· 
>tuur van de afd. Rotterdam er toe 
o.vcrgegaan een toncelgroep op re 
nchren. 
Zij, di~ hiervoor belangstelling hebben 
en er acts voor voelen mede te wer· 
ken aan het op,•ocrcn van nieuwe 
tOneelstukken uit de Sowjet-Unie, 
worden \'ertochL zich re melden bij 
Mw I. Carmov,l, Statcnw~g 75d. • 
Rottcrdttltl, Tci. 56022, t:Js.;cn ·5 èn ï 
uur, alsook bij het secretariaat Wm 
Buncwcch>traar 97 a. Tel. 3386~ . 

Ra dio Moskou 

R;tdlo-\lo~kou ~cdcrlandse uitzcn· 
Jmöcn, LlC uNU" no. 2 , 2c j:1arg. 

7 CfLoaember 1917 
7 '1îoaember 1948 

DE SOWJET- UNIE IN DE 

STRIJD VOOR DE VREDE 

IJ door de rcvolunc van 6 en 7 November 
(2.4 en 2 5 October oude t ijdrekening) uit

geroepen arbeiders- en boercnregering, sreunen-a c op de raden (sow jets) van arbeiders-, solda
'llllllfen- en bocr~.;n-af gevaardigden, doet een beroep 

op alle oorlogvoerende naties en hun regerin
gen, onmiddellijk met onderhandelingen voor 
een op ' 1et recht g~,;grondv.:stc, democratische 

·vredt. te beginnen". 
Deze eerste beslissing \'Jfl de jonge Sowjet-rege
ring onder de 5cnialc 1.-iding \'an Lcnin, die op 
8 Nov~.;m ber t 91 7 genomen en gepubliceerd 
werd, is het begin geweest van een consequente 
vredespolitiek, die de Sowjet-Unie tot op de 
huidige dag heeft gevoerd. In deazelfdc beslissing 
richtte de Sowjet-regering zich resoluut tegen 
aggressie\·e, imperialistische oorlogen, die zij als 
"de grootste van alle misdaden tegen het mens
dom" verafschuwt. 
Ook thans weer staat deze strijd voor de vrede 
in het middelpunt van de pol iriek van de Sow
jet-Unie. Op 6 Februari 1946 zei Wjatsjeslaw 
Molotow, de minister van buitenlandse zaken: 
"de vredel ievende politiek van de Sowjet-Unie 

6Jij geen voorbijgaand verschijnsel, zij komt voort 
.. Îit de diep gewoneiele belangen en vitale be

::,oeftcn van ons volk, uit de verlangens van dit 
volk zijn materiële welvaart vlug vooruit te 
stuwen, uit de diep gevoelde wens van het So\v
jet-volk zyn nieuw-cultureel, socialistisch leven 
te scheppen en uit de vaste overtuiging, dat de
ze opgaven met succes vervuld !Zullen worden, 
wanneer de bende van aanvallers aan de lijn 
gehouden kan worden." 
Gedurende 31 jaar is de Sowjet-Unie de actieve 
voorvechtster van de vrede en van de Yeiligheid 
der volkeren geweest. En ook de 7c November 
I 948 staat in het teken van de vrede naar bui
ten en van de vreedzame socialistische opbouw 
naar binnen. Tezamen met alle leden van de 
Sowjet-maatschappij zullen alle vrienden van de 
Sowjet-Unie en de vrienden ":tn de vrede deze 

dag vieren in dankbaarheid jegens dit volk en 
zijn grote leiders Lcnin en StaJin voor al wat 
het •·eeds voor de vooruitgang van de vredes
gedadhtc en voor de verwerkelijking van het 
socialisme gedaan heeft. 
De Oostenrijker Ernst Fischer heeft het onlangs 
op het internationale congres "Voor de Vrede" 
in \Vrodaw in Polen, waaraan ruim vierhon
derd progressieve intellectuelen en kunstenaars 
uit de hele wereld deelnamen, treffend gezegd: 
,,Pa~ wanneer ·alle vreemde troepen naar huis 
gestuurd zijn, wanneer dus geen soldaat meer 
in een ander land staat, dan pas zal een werke
lijke vrede mogelijk .:lijn." Van de grote mo
gendheden is de Sowjet-Unie de enige, die co:-~ 
sequent een politiek voor een rechtvaardige 
vrede en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren 
voert. Zij verlaagde sedert de bevrijding telkens 
weer haar uitgaven voor militaire doeleinden. 
Zij stuurde haar soldaten naar huis, waar zij 
thans aan de vreedzame opbouw van hun land 
bezig zijn. Zij trekt haar bezett ingsleger u it 
Noord-Korea terug en laat - in tegenstelling 
met de door Amerika 'bezette Zuidelijke helft 
van dit schierei land - het bestuur aan de Ko
reanen over. Zij houdt vast aan de door alle 
grote geallieerde nat ies samengestelde besluiten 
van Jalta en Potsdam inzake Duitsland. Zij stel
de voor, binnen zeer korte tijd alle be~zettings
legers ook uit Duitsland terug te trekken, om 
op die manier een van de grootste •haarden van 
onrust en spanning uit de wereld te helpen. 
Zij deed nog kort geleden bij monde van \Y/y
shinsky in de Veiligheidsraad het voorstel, de 
strijdkrachten der grote mogendheden met een 
derde te verminderen en door een internatio
naal comité de uitvoering van deze maatrege
len te controleren. 
Elk vredelievend mens kan al deze daden en 
voorstellen slechts van ganser harte toejuichen: 
Maar door laster en de leugens, die over de 
Sowjet-Unie in de gehele niet-socialistische we-

3 



T'ü·u gtlrappdtl,· aogst-rombints. Zo mo~ait mm op de m1mttelijke 'Velden van de collectieve boerderijm. 

reld in toenemende mare verspreid worden 
tracht men de oprechtheid van de bedoelingen 
der Sowjet-Unie in twijfel te trekken. Hieruit 
blijkt dar slechts de aggressieve rendenzen, die 
uit her wezen van het imperialisme voortsprui
ten, hoc langer hoe minder rechtvaardig geacht 
worden. Er blijft :til een nog het middel over 
VJn de: verdraaiing en vervalsing der feiten over 
de: Sowjet-Unie om de schijn van een aanleiding 
te geven voor de neo-fascistische, aggressieve 
houding \':ln de Westerse mogendheden. Daar
regenover :t.al de Sowjet-Unie het vredesverlan
gen van de volkeren blijven vertolken, vooraan 
blijven gaan in de strijd voor de vrede. 

Vervult het Vijfjarenplan in vier jaar! 

TOEN van 1928 rot 1937 de eerste twee Vijf
jarenplolonen doorgevoerd werden, heeft men 

buiten de Sow jee-Unie dit "experiment" bela-
chelijk willen maken en telkens weer een voUe
dige ineenstorting voorspeld. Sinds de heldhaf
tige O\'erwinning \'an het Rode Leger op het 
Duitse fascisme kunnen deze beweringen zelfs 
door de ergste vijanden van de Sowjet-Unie niet 
meer geloofd worden. De socialistisáhe plan-

, c:ce noaue heeft hur kracht en superioriteit vol-

-

doende bewezen, want - •zoals de voorzitter 
van de commissic voor het vierde plan, Wos
nessensky, gezegd heeft - de kracht \'an her 
plan is daarop gebaseerd, dat het alle materiële 
bronnen van het land concentreert ter vervul
ling van alle door de partij en de staat gestelde 
taken, ter versterking van het socialisme en van 
the_t socialistische eigendom van de productie
middelen, om de onafhankelijkheid van de Sow
jet-economie ten opzichte van de kapitalistisc!l' 
omgeving te verzekeren. · 
De 3 Ie herdenking van de dag der Revolutie 
staat weer in het teken van de socialistische op
bouw. Het eerste na-oorlogse vijfjarenplan van 
19-46-I950 wil niet alleen de ontstellende ver
nietiging van de oorlogsjaren weer ongedaan 
mak~n, .maar ver daarboven uit de gehele pro
ductie m 1950 tot -48~ boven het peil van 
19-40. verheffen. Daarmee zal een industriepro
ductie bereJkt worden, die acshttien maal zo 
groot is als die van 1913. Men moet deze weer
galoze groei in het oog houden, wil men de. 
enorme kracht van de Sowjet-Unie begrijpen. 
Met een ongekend enthousiasme dat alle volke
ren van di~ reusachtige land b;zielt, wordt op 
het ogenbhk aan de verwerkelijking van het 
plan gewerkc. f)c: pla.ncijfers werden berekend 

• 
• 

1928-1932 191t6 - 1950 

Groei -::an bet aantal tractoren en oogst-combines 'Van de aanvang van bet eersec J·Jarenpl:m toe de voltooiing van 
bet vierde in 1950· 

naar de practische mogelijkheden Yan 2ijn ver
werkelijking. Maar de arbeiders in de Sowjet
Unie willen meer. Met al hun kracht en alle ter 
beschikking staande middelen werken zij aan 
een intensifiëring van hun werk. In het eerste 
jaar van het plan moesten er nog tengevolge van 
de oorlog ontzaglijke moeilijkheden overwon
nen worden: het plan werd desondanks voor 
96% vervuld. ln 1947 steeg dit cijfer, dank zij 
de inspanning van de arbeiders, tot 103,5% . En 

• 
de laatst gepubliceerde cijfers laten zien, dat in 
het tweede kwartaal van dit jaar reeds 106% 
bereikt zal zijn. Hele Sowjet-republieken, hele 
bedrijfstakken, enkele bedrijven en iedere arbei-
der afzonderlijk, zij allen zijn in een vreedzame 
wedstrijd getreden, om de productie en daar
mee de welvaart en de nationale veiligheid te 
ver.hogcn. Vcrvult het plan in vier jaren, dit 
is thans de leuze! 
Ook de rationalisering van de arbeid wordt be
vorderd. 3 5 bedrijfsdirecteuren uit Moskou 
hebben Stalin een brief geschreven met uitvoe
rige plannen, om dezelfde producten in een 
betere kwaliteit en met minder middelen te ver
vaardigen. Over deze brief werd overal uitge
breid gediscussieerd; de voorstellen werden 
overal op een zo gunstig moP,elijke wijze uitge
voerd. Het gevolg is een goedkoper produceren, 

zodat er grotere collectieve winst gemaakt 
wordt, die de staat weer in de gelegenheid stelt, 
meer geld te besteden aan de uitvoering van 
andere taken in het belang van het gehele volk. 
Stalin 1zei op 9 februari van dit jaar: "Het ligt 
in de bedoeling van de partij een nieuwe, mach
tige verhoging van de nationale industrie te 
organiseren, die ons in staat zal stellen het peil 
van onze industrie b.v. op ihet drievoudige van 
het vóór-oorlogse peil te brengen. Slechts onder 
deze conditie kan men ons vaderland als een 
garant tegen alle verrassingen beschouwen-. Dit 
vereist misschien drie vijfjarenplannen, maar wij 
kunnen deze arbeid vervullen en zullen hem 
voltOoien." 
De eerste helft van het tegenwoordige plan 
bewijst inderdaad, dat dit volk, geleid door de 
partij, de regering en Stalin, deze arbeid kan 
volbrengen. En dit is de kracht van de Sowjet
Unie en de voornaamste reden van het vertrou
wen der volkeren in de toekomst, de vrede, de 
vrijheid en het socialisme. Wij wensen de Sowjet
Unie ter gclegcn:hcid van de herdenking van de 
Revolutie van harte geluk met al wat zij reeds 
bereikt heeft en wij hopen, dat zij in vrede de 
verdere opbouw van het socialisme zal kunnen 
verwerz.enlijken. 

Dr. E. REBLING 
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D E VREDESPOLITIEK VA N 

DE SOWJET -UNIE 

VRI DE, BROOD, LAND". Dar waren de 
" leuzen, waaronder de Russische arbeiders 
en bot:rt:n op 7 November 1917 het Tsaristische 
rt:git:m bestormden en nog op de avond van de
zclfdt: dag, toen de SowjetS tie macht in handen 
h:Hldcn genomen, werd door het Sowjet-congres 
het voorstel gedaan om onmiddellijk een demo
L.J'iltrschc vrede te sluiten. Het socialisme, de 
tiroom van vele geslachten, was in Rusland tot 
wakelijkbeid geworden en de jonge staat was 
er zich v.tn bewust, dat zij een kostbaar ideaal, 
een ideaal, waarvoor ontelbare voorgangers !had
den gcstreden en geleden, moest verwezenlijken : 
het brengen v:1n sociale rechtvaardigheid en het 
brengen \':ln vrede. Want wie socialisme zegt, 
zegt vrede. 
De ccntc jaren waren moeilijk. Onder IZWare of
fers kwam de uede van Brest-Litovsk tot 
stand, waarmee de eerste wereldoorlog voor de 
Sowjet-Unie eindigde. En naar mate de Sowjet
sralt sterker werd, was zij in stalt de strijd voor 
Je ,·rede met te meer kracht te voeren. Bij het 
afsluiten van de wederzijdse verdragen met an
dere staten, bij het tOetreden toe de Volkenbond, 
bij de oprichting van de Verenigde Naties heeft 
~tecds het bchoud en de versterking van de 
\'rede voorop gestaan. W:tar mogelijk heeft de 
Sowjet-Unie a:tn de landen, die door een oor
log werden bedreigd, ·hulp en steun verleend. 
'V; ie herinnert zich niet de tragische dagen van 
September 1938, toen in München. besloten 
werd Tsjechoslowakije :tan de nazi's uit te le
veren en slechts de Sowjet-Unie bereid was haar 
mtlitaire verplichtingen tegenover de republiek 
van' Bcncsj na te komen? Wie herinnert zich 
nic:t de SLcun, die de Sowjet-Unie verleende aan 
het door Japan overvallen China, ondanks 
het fm, dat Tsjiang Kai Sjck zeer afwij
zend stond tegenover her hnd van het socia
lisme? Wie herinnert zich niet de strijd, die de 
Sowjet-Unie gevoerd heeft voor het republi
keinse Spanje, waar de landen, die de vrede had
den kunnen redden, zo droevig tekort schoren? 
\\'ie herinnert zich niet de talloze pleidooien 
van Litwinow in de Volkenbond, waarin hij 
pleitte voor de ondeelbaarheid ,·an de vrede en 
voor collectieYe veiligheid tegenover elke agres
>rc? En ook in de laatSte wereldoorlog heeft de 
~owjet-Unie aan de mensheid een onschatbare 
dienst bewezen, door van alle naties de grootste 
offers te brengen in de strijd tegen de nationaal
so.:ialistisc he oorlogsbrandstichters. 

6 

En thans, een en dertig jaar na het. ontStaan van 
de Sowjetmacht, is de wereld opn .. euw ~ol oor
lÖgsdreiging. En weer s~aat de Sow)et-~nre voor
aan in de rijen van dre volken en dre mensen, 
die de vrede nodig hebben om te kunnen wer
ken en te kunnen scheppen. De groeperingen, 
die thans over oorlog spreken en er voor ijveren 
de Sowjetsteden te "atomiseren", trachten dit 
cc redhtvaardigen door te spreken over een 

Sowjet-imperialisme", dat er op uit heet te zijn 
~et geweld aan andere volken een regiem op 
te legg_en, dat zij niet zouden wensen. Een im
perialistische streven, een streven naar verove
rin<> van markten, afzetgebieden en grondstof-· 
fen~ is eigen aan het kapitalisme. In de Sowjet- - ' 
Unie bestaat geen kapitalisme, hier zijn geen 
trustS, die de staatsmacht ondergeschikt maken 
aan/ hun streven naar winst. Het Sowjet-land 
is rijk genoeg om aan alle inwoners een geluk-

* * * * * * 

OVER de Russische literatuur vóór de Oc
tober-revolutie is in dit tijdschrift reeds 

een paar keer geschreven en gepolemiseerd, ook 
wat betreft haar betekenis als geniaal voorsta
dium van de huid ige letterkunde; zodat ik meen.-. 
mij met recht ontslagen te zien van een nadere• J 

beschouwing over deze kant van het vraagstuk. 
Ik stip hier daarom alleen aan, dat de Sowjet
literatuur niet uit de lucht is komen vallen, 
dat zij wel degelijk hechte wortels heeft in het 
strijdbare verleden van de Russische literatuur, 
maar kracheens de grondige ommekeer van de 
omstandigheden~ waaronder zij opgroeide, een 
nieuw karakter heeft ontwikkeld. 
I!l grote trekken k:tn men zeggen, dat de "oude" 
hteratuur een oppositie-literatuur is, de nieuwe 
daarentegen "ja" zegt tot de werkelijkheid van 
de maatschappij; wat niet betekent darl er in 
de Sowjet-literatuur geen critische en satirische 
accenten voorkomen. Zij raken de uitwassen en 
U.S.S.R. staat. 
Toch is het niet genoeg om te zeggen, dat de 

* 

kig bcsta:tn te 'erschaffcn . Men wil slechts de 
tijd heben om dc7c rijkdommen ten bate van 
allen te exploiteren. Men wil de schade, die door 
de oorlog is aangericht, :herstellen en door het 
nieuwe Vijfjarenplan nieuwe welvaart brengen. 
Men wil het socialisme, men wil de vrede. 
Aan de Sowjet-politiek is ook elk streven naar 
koloniën vreemd. Integendeel, de vroeger on
der het Tsarisme onderdrukte volken zijn als 
gelijkwaardige in de gemeenschap ,·an de Unie 
opgenomen en genieten dezelfde rechten als alle 
andere leden van die gemeenschap. 
Het vcrlangen naar vrede is geen teken vafl mi
litaire zwakte der Sowjet-Unie. De laatste we
reldoorlog heeft getoond, tot welke militaire 
prestatics het Sowjet-volk in staat is. Het stre
ven naar v rede is ook geen teken van innerlijke 
zwakte. In de laatste wereldoorlog heeft het 
gehele volk in al zijn geledingen :tchter de rege
rin·g gestaan. De Sowjet-Unie wil al haar gewicht 
in de schaal werpen, niet om door dreiging 

. 1et geweld concessies af te dwingen, maar om
äat zij de vrede nodig heeft voor de opbouw 
van het socialisme, omdat zij daarmee haar ge
·,ofte gcstand doet, die zij afgelegd heeft bij de 
stichting van de Verenigde Naties: de opbouw 
van een wereld, vrij van vrees en gebrek. 

* * * * * * 

Ook in de afgelopen wckcn heeft de Sowjet
Unie haar vredcskoers, ondanks alls intriges 
en ondanks alle Ycrdacinm:tkingcn, die men 
haar- heeft doen toekomen, YOortgczet. De voor
stellen tot \'ermindering der bewapcning en der 
strijdkrachten van de Grote Vijf met een derde 
binnen het tijdsverloop van een jaar, de voor
srellen tot vcrbod van gebruik en fabricage van 
de atoombom met een tffectieve controle daar
op van een werkelijk internationale commissic 
der Verenigde Naties, bcwijzcn, dat de Sowjet
Unie bereid is de internationale spanning door 
constructieve maatregelen weg te nemen. Wie 
zich, met welke argumenten dan ook, tegen de
·ze voorscellen keert, bewijst, dat hij niet de 
vrede, m:'lar de oorlog wil. 
Zo is de Sowjet-Unie gcdur.ende de een en der
tig jaren van haar bestaa n trouw gebleven aari 
haar geboortekreet: vrede en socialisme en zij 
is bereid voor deze hoogste goederen der mens
heid, evenals zij dit in het verleden !heeft ge
daan, ook in de tOekomst de hoogste offers te 
brengen, omdat zij weet, dat zij daarmee niet 
alleen de belangen van haar eigen volken behar
tigt, maar van allen, die streven na:tr een we
reld, waarin het goed zal •Lijn te leYen. 

BART RIEZOUW 

* * * * * * 

~et ka rakter der Sowjet-literatuur 

Sowjet-literatuur de sociale werkelijkheid om 
zich heen bevestigt; zij is daarvan ook een le
vend deel, de 'bewustheid, ja het geweten. En als 
zodanig staat zij tOt het bestaan en de groei van 
de Russische volkeren in de inn igste relatie. 
~-Iet betekent, dat zij de veranderingen, die in 

de Sowjet-m:tatsdhappij zich voordoen, met tref
fende precisie vcrmag te weerspiegelen. En dit 
niet als een mechanisch reflecteren van schrij
vers, dichters en critici op wat er economisch 
en politiek verandert, maar als een met rede 
en verbeelding doorleefde verantwoording van 
het maatschappelijke gebeuren en het openen 
van ongekende perspectieven. Dit is ongetwij
feld de ideële inhoud van de Sowjet-literatuur; 
een tweede en meer critische vraag is natuurlijk, 
of dit doorleven altijd wel in even grote als pak
kende beelden wordt uitgedrukt. De; vorming 
van dit beeld is een kwestie, al even afhankelijk 
van zuiver begrip als van talent; en in dit ver
band kan men - wat nog voor alle oude en 
moderne literaturen geldt - daddijk opmer-

ken, dat ook de Sowjct-litcratuur haar meesters 
en haar notaris-klerken heeft. \X/at de eenvou
dige menselijkheid van het heeld op zichzelf 
zeker ten goede komt. 
De Russen •t.elf leggen - en men kan dat uit 
hun positie temidden en vaak tegenover de vol
kcren vcrstaan - de nadruk op de ideële in
houd, die grote en kleine schrijvers tot één 
geestelijk streven verenigt. En zij stellen daarbij 
vast, dat deze grote en kleine schrijvers de Sow
jet-literatuur hebben voonzien van kwaliteiten, 
die men tot nog toe niet of nauwelijks zo dui
delijk in andere nationale literaturen a:tntreft. 
In de eerste plaats wil de Sowjet-literatuur be
wust optreden tegen alle decadentie - en zij 
verstaat daaronder de door :haar voor de "W es
terse" cultuur typerend gedachte innerlijke \'er
scheurdheid, geestelijke vermoeidheid, eenzijdige 
schoonheidsaanbidding ook, die het reële leven 
vlucht en ontkent. Deze anti-decadente strijd 
voert zij uit een realistische instelling der litera
toren: waarbij men onder de term realisme niet 
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het fotografi~c:he woordbeeld der werkelijkheid 
moet verstaan, maar bovenal het doorgronden 
van de wezenlijke krachten en verhoudingen. 
die de werkelijkheid vormen en gezic.lt ver
lenen. De realistische idee in de Sowjet-litera
tuur, de cindvraag, die deze literatuur bezio 
houdt, i~ ~te naar de tOtStandkoming van d~ 
communrsmche mens. Het Sowjerrealisme de
finiëert zichzelf daarom als "socialistische rea
lisme"; het wil mensen en toestanden door<>ron
den uit heL geheel van socialistische ervarin<>en 
en result:ncn, Jic in de U.S.S.R. plaats <>rijpen 
en. ook d, menselijke p.syche herscheppe~ . Dat 
fctt brengt ons tot de derde kwaliteit, waar
op ;,i eh .. de Sow jcr-l~teratuur beroept: maat
~c.happclt)kc vcrandenngen en psychische ver
mcuwing hebben slechts één doel, de schepping 
\':ln een gaver, begaafder en ook <>elukkwer 
n~cnscntypc. Het socialis~ische realis~e is ~it 
dtcn hoofde de: ~preekbu1s van een praktisch, 
tocgep::st humamsme. De beoordeling van de 
mens wordt binnen dit humanisme vervolgens 
, . .1n her groome belang. Het is in de lit~raruur 
afgdo~~n me~ de. cc~z.ijdige ver;1eerlijking van 
het vrtJmachugc mdt\'ldu, dat als de romanti
~chc en onwerkelijke hdd in de noegere litera
toren. optrad. *) De "he~c.i'' in de Sowjet-litera
ruur IS geen wc:~:cn, dat ztch bo;en en vaak reoen 
volk en omgeving verheft, maar juist, verb~n-
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den en voortgebracht door mensen van een
zelfde menselijke gegevenheid, de beste eigen
schappen van volk en omgeving belichaamt. De 
massa, en hier vinden wij weer een ander ken
merk der Sowjet-literatuur terug, wordt niet 
langer geschilderd als de grauwe grondstof en 
het plebejische materiaal, die aan de genade van 
de "sterke naturen" a.ijn uitgeleverd, of waar
uit zich, als kosrbaar kweekproduct, de "aristo
cratische" persoonlijkheid opwaarts beurt -; 
het Sowjet-volk ontleent eigenwaarde en zelf
bewustzijn aan het feit, dat :het sinds 1917 in 
stee~ bredere lagen de revolutie heeft helpen 
uitbreiden en vestigen, op alle terreinen van 
het leven, de techniek, de landbouw, de kunst 
en de wetenschap. De massa is thans ziende en 
doordrongen van eigen mogelijkheden en ver
antwoordelijkheden; dit besef van eigenwaarde 
zal zich blijven verdiepen en alle oude eigen
sdhappen van deemoed en slaafsheid uit denken 
en doen verwijderen. 
Het spreekt vanzelf, dat deze kwaliteiten in d. 
Sowjet-literatuur zich niet konden ontwikkelen, 
tzonder dat zij in de maatschappij zelf haar con
crete voorbeelden vonden. Bezien we de Sowjet
literatuur in haar historische ontwikkeling, dan 
vinden we daarin het ontstaan van deze kwali
teiten in alle mogelijke fasen terug. 
De Sowjet-maatschappij heeft zelf voor en na 
een wisselende nadruk op bepaalde verschijnselen 
e~ feiten gelegd. Zo is !het duidelijk, dat de pc
node van de burgeroorlog een andere thematiek 
en een andere bestaanswaardering met zich 
bracht dan die van de vreedzame opbouw. Dat 
er een diep verschil is tussen de klassen-verhou
dingen in de N .E.P.-tijd en tijdens de vijfjaren
plannen; dat de grote anti-fascistische oorlog en 
haar gevolgen heel andere massale sentimenten 
he'bben gewekt en bevorderd dan de problemen 
van de herleving, waarvoor men tJhans staat. 
Wij merken deze verschuivingen ook op in het 
w:erk van de individuele schrijvers, die vrij spoe
~ ~g na 1917 optraden en nu nog pu~liceren; d. 
JOnge Ehren'burg behandelde andere onderwer 1 

pen dan de auteur van "De Val van Parijs" en 
,,Stoi:m"; Fadejef's jonge partizanen zijn van een 
h.eel ander gehalte dan. die uit zijn eerste Si&e
nsche romans. Er rz.ijn auteurs, die na de eer"" 
ste "heroïsche" periode niet veel meer te ver
tellen hadden, ofschoon zij toen toonaangevend 
~ar~n ~Ws. Iwanof, Babel); anderen die hun 
msptratle vonden in de jaren van de eerste re
const~uctie (Giadkof). Bepaalde perioden zijn 
gunsttg geweest voor de bloei van de historische 
roman (de wer~ldoorlog no. 2 b.v.), wat niet 
betekent, dat dtt genre voor die tijd niet be
stond of daarna in onbruik kwam. De roma::1s 
van Vera Panowa, na de laatste oorlo<> versche
nen .en uitermate treffend voor thet ni~uwe type 
SowJetburgers, zouden een jaar of twintig ge-

leden niet geschreven kunnen zijn, omdat dit 
type toen nog "in aanmaak" was. Zo blijkt de 
literatuur niet alleen sterk samen te hangen met 
~e Sowjet-maatschappij; sterker, binnen deze 
hteratuur hangen de individuele kunstenaars, 
wat de vorm van hun talent en geest betreft, 
sterk af van de algemene graad van bewustheid, 
die er in de kunst omtrent eigen doel en mo
gelijkheden bestaat. 

Deze bewustheid is het, die ten slotte misschien 
wel de grootste eigenschap van de Sowjet-lite
ratuur is en die zij zichzelf graag als verdienste 
aanrekent. Zeker is tzij wat dit betreft andere 
literaturen ver voor. Zij kan en moet dit, ver
ankerd als zij is in een wereld van planmatige 
arbeid, ook zijn. Zij ontleent daaraan haar dis
ciplinaire karakter, en deze discipline uit zij 
vooral door zeer hoge morele eisen en idealen 
te stellen, inzonderheid in de laatste jaren; men 
herinnert zich de debatten rondom de rede van 

ta\Zjdanow in 1946. In het algemeen wil dit zeg
• gen, dat de Sowjet-literatuur, zoals zij graag 

zou willen zijn, roept om de aanwezighei'd van 
sterke scheppende persoonlijkheden met sterke 

Ilja Ehrenburg 

talenten. De wcrkl'lijkhctd is natuurlijk, dat als 
elders, ook hier pedanten en ;-wakke broeders 
nog i"!een overwonnen verschijnselen zijn, en dat 
nier ieder schrijv(.r de adeharsvlucht van ver
beelding, expressickracht en in•licht die in feite 

' ' van :nem gen!rgd wordt, volvoeren kan. Is het 
daarom juist te zeggen, dat er .,dus" eigenlijk 
in de Sowjet-literatuur, in vcrgelijkin<Y met die 
van andere landen, niet ved vcrande;d is? 
Deze vraag zelf zou al wijzen op een onjuiste 
probleemstelling. Zo goed als de Sowjet-Russi
sche maatschappij met al haar onvolkomenhe
den en vergisçingen gezien moet worden als een 
historische en voortgroeiende verwerkelijking 
van het in onze tijden hoogste type van samen
leving. zo bergt de Sowjet-literatuur, trots haar 
schoolmeesters en oppcrv lakkige popularisato
ren, al de positieve mogelijkheden van een vrijere 
cultuur in zich, die de nir?t-socialistische lette
ren al ,zijn ontvallen en zelf~ niet meer als zo
danig worden begrepen. Her zonderlinge scep
tisme, waarmee de "W esrerlingen" d~ Sowjet
literatuur meestal beoordelen, is immers vaak 
niets anders dan hct pessimisme ten aanzien van 
ci~en toekomstkansen, dat elke waardering 
kleurt. Men kan dit feit ook anders en scherper 
uitdrukken: 
De waarschijnlijkheid is groot, dat bij elke 
schrede voorwaarts, die de Sowjet-maatschappij 
materieel en geestelijk doet, en die zij krachtens 
haar wezen moet doen, de machteloosheid van 
de niet-socialistische. culturen naar evenredig
!heid duidelijker wordt, evenals de onm~cht van 
deze culturen om zichzelf te verdedigen te~en 
de barbarij, die reeds bezig is, uit haar eigen 
schoot te ontstaan. Met zo'n opmerking betre
den we min of meer het terrein van de sociale 
filosofie; maar dat 'bewijst alleen, dat elke be
oordeling van een literatuur in haar geheel moet 
worden afgewop;en naar de bet·ekenis, die •zij in 
de evolutie van bet mensdom had en nog heeft; 
naar de vraag derhalve, of zij ~edragen wordt 
door een maatschappij, d ie voorbestemd is bloe
sem en vrucht te dragen, of reeds gedoemd is 
te sterven. 
De Sowjet-literatuur, zoals zij reil~ en zeilt, le
vert het beeld van een maatschappelijke door
braak ten gunste van grote en no~ onafzienbare 
toekomstkansen. Dat maakt, dat men haar 
vooral moet beschouwen als een onloochenbaar 
voorgevoel, een ouverture op een komende be
schaving, om welker levensvom1cn zij mede de 
strijd voert en ten aanzien waarvan zij al over 
een eerbiedwekkende ervarin~ beschikt. 

THEUN DE VRIES 

*) Noot van de redactie: 
Vcrgelijk hicmede bijv. het omstreeks tSJa door Micbail 
Lermontow geschreven tijdbeeld. "De Held van onze Tijd". 
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Zestien Jarige Kinderen 

J I: n:rjaard.tg! 
Als kind w.tcht je die dag vol spanning af. 

In de familiekring ;ral feest gevierd worden. 
Moeder en \"ader hebben naruurlijk een ca
deautje voor ie. Wat zou het zijn? Schaatsen? 
Een prentenboek? Een modd-vliegmachine, dat 
c~;ht vlit·~r? Of misschien wel. ... een fiets .... _? 
je wil het dol~ra:tg weren. Maar.... het ts 
een gclwim en juist omd:n het een geheim is, 
is het :t.O bijlonder heerlijk. Moeder glimlacht 
gcheinu.inn:g. Vader zegt: "Wat? Een cadeau
tje? Omh:ugcnde jongens zoals jij krijgen geen 
.:ade.unj,·s!" Maar hij maakt namurlijk maar een 
grapje. Er komen vast en zeker cadeautjes en 
er komt ook een verjaarstaart, zo een met jam 
crwsscn èn met roze room erop, fijn. . . . En 
je mag ook· kindervisite vragen. 0, als die dag 
toe:~ 111.1.1r \\:lUW kwam! Maar stel je voor, dat 
J\locdl·r en \ :tder het eens vergaten! Welnee, 
Jat ,·ergeren 11e tO.:h nooit! 
:-::cc n:nuurlijk niet, &u ''ergeren ze nooit. 
Ma.1r. . . . :tls ,·ader gesneuveld is bij \'{' oloko
l.tm\k l'n ook moeder gcstorven is en als hun 
jon~etjc in het kindertehuis woont me< een 
heleboel wezen net zo:tls hij, wie denkt er dan 
aan zijn vcrjaardag? 
Dan moeten wiJ er aan denken, wij de $0wjet
mcnst•n! Zo besloot de voogdijraad van het 
kinderhuts No. 19 in de \\'T orontsowskajasrraat 
re Mo~kou. 
In dit kinderhuis wonen 14 5 jongens en meisjes, 
wier 'aders .1an het front gesneuveld zijn gedu
rende de Grote Vaderlandse Oorlot;. Het me
rl.'ndecl van deze kinderen doorleefde niet al
leen de dood van vader en moeder, maar werd 
:t.df n:tuwclijks van de ondergang gered. De ene 
werd onder de ruïnes van een huis uitgetrok
kl'n, dl! ander werd onder de aarde bedolven 
bij het ontploffen van een bom, een derde werd 
gewond door een scherf v:tn een vijandelijke 
gran;tat. 
Toen de kleuters pas in het kindertehuis aan
kw:tmen, kon men niet naar hen kijken, zon
der een brok in de keel te krijgen. Dit waren 
kkine marrel.urs. Hun hart bloedd<!, hun ogen 
keken somb::r en hun lippen "'aren stijf opeen
~.:klemd. Het leek wel, of ze nooit meer •zouden 
J::limlachen. 
j:!l al~ wij nu gezonde, vrolijke kinderen zien, 
die ijverig lezen en met ambitit in de amateurs
clubs werken, die zingen en lachen, dan is dat 
alles re danken aan de zorg van de Sowjet
regering en aan de moeizame arbc1d ,·an de op-
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voeders, die aan de wezen de vreugde \'an de 
kinderjaren hebben teruggegeven. 
Maar het doorgest:tnc lijden heeft in Je kinder
ziel sporen nagelaten, die nog jarenlang merk
baar blijven. Kijk bijvoorbeeld eens na u her 
kind dat daar rlit. Daarnet lachte het nog, ter
wijl het plaatjes zat te ~ijkc!1 e1~. nu ineens is 
zijn vreugde gedoofd, ZIJn z n kajkers versom
berd .. . . Leg nu eens een hand op zijn hoofd, 
zoals moeders dat kunnen doen en U zult mer
ken, hoc zijn kin~erhart ol?.spria!gt: Het k ind 
pakt Uw hand C'n, drukt ZIJll &loetcndt: wang 
er tegenaan. · 
Ja, de voogdijraad van het kindcrhuiç No. 19 
doet een prachtig wrrk door de wezen te on1. 
ringen met moederlijke en v:Lderlijke zorgen. 
In Augustus van het vorige jaar werd besloten 
de ver)aardag van elk kind op re tekenen. De 
directrice van •het kindcrhuis, .f~;wgenia Tjodo
rowna Bolornikowa maakte een vc!rjaarskalen
der op. 
Daar cchtr.r door het grote aantal kinderen de. 
viering van elke verjaJrdag apan bijna dage
lijks :::en feest tengevolge~ zou hebben, besloot 
men elke maand een gemeenschappelijk ver
jaarsfeest te vieren voor alle kinderen, die in die 
maand geboren waren. Zo werden elke maand 
ongeveer r 5 jarigen verzameld. De feestd:tg zou 
op touw gezet worden door de "chef>". Chefs 
over dit kindertehuis zijn: de arbeiders van de 
automobielfabriek "Stalin", van de eerste uur
werkfabriek en van de schacht No. ro "Metro
stroj". 
Wij hebben het genoegen gehad op de vijfde 
collectieve verjaardag in 1het kinderhuis tegen
woordig te zijn en wel op d ie van de k inderen,fl 
die in Januari .geboren waren. Er bleken t6 
jarigen te zijn en het feest werd gegeven door 
de werkers van de "Metrostroj". 
In huis rook, het heerlijk naar versgebakken 
taarten en pasreitjes en de gangen en kamers 
waren vol licht en vrolijke stemmen. De kin
deren, in hun feestkleren gestoken, renden van 
de ene kamer naar de andere onder geheimzin
nig gefluister: de verrassingen voor de jarigen 
werden voorbereid. De Iaatsten liepen met 
hoogrode kleuren en stralende ogen in een 
rz.werm achter hen aan, en sreldtn alles in het 
werk om het geheim te weten te komen. 
In één woord: het huis was vol van die heerlijke 
opwinding, die in elk gezin het kenmerk is van 
d1e dag, die voor een kind de belangrijkste is 
van het hele jaar. 

t' 

De opvoeders waren ook feestelijk gekleed en 
bijzonder vrolijk gestemd. Toen kwam de fa
milie van Metrostroj-arbeiders. De kinderen 
vlogen op hen af als een zwerm bijen. 
Het feest kon beginnen. 
Midden in de schitterend verlichte zaal zaten 
aan een ronde tafel, bedekt met een hagelwit 
tafellaken, de 16 jarige jongens en meisjes, d:e 
er allemaal even feestelijk uitzagen. En aan lan
ge tafels langs de muren zaten de overige kin
deren, innig ver1hcugd over deze feestelijke !)e
bcurtenis. 
De taarten cf1 pasteitjes waren door de kokin 
van het kinderhuis, Stefa Osipowna, met i'.oveel 
toewijding gebakken, als alleen de hand van een 
moeder of grootmoeder kan doen. V.crder wa
ren er mandarijnen, chocaladebonbons, suiker
goed, geconfijte vruchten en a·ndere heerl ijkhe· 
den, die bet kinderhart dierbaar ~zijn . 
Jewgcnia Tjodorowna feliciteerde de kinderen 
hartelijk. De "chefs" wensten hun van ganser 

. te een goede gezondheid, veel geluk en suc
ces met het leren. Daarna kwamen de r6 jari
gen, popelend van verwachting, de een na de 
ander naar de rafel, wa:tr de volwassenen zaten, 
om hun cadeautjes in ontvangst te nemen. 
- Swjeta Spraksina! - Harrelijk geluk gewenst. 
Swétotsjka, geef me een handje. Kijk 'es, hieï is 
een pop voor je en hier is chocola .... 
Sweta, die zeven jaar geworden is, drukt itl ver
rukking een grote pop in een rood jurkJe tegen 
zich aan. 
- Sas ja Archipon .... Waar is Sas ja Archipon) 
Hartelijk gefeliciteerd, Sasjenka, zorg, dat je 
een grote sterke jongen wordt. Hier jongen, een 
model-vliegmachine en een boek . .. . 
Ieder van de 16 kinderen kreeg een odeautje ·
de ééné een prachtige mond1harmonic.1 en een 
boek, de ander een tekendoos of een photo
toestel, weer anderen een vulpen of een mando
line, een schaakbord of een dominospel en de 
kleine Rája Zólina en Walerka Wened iktew 

a l zelfs de weelde van een driewieler ten deel. 
"!'ing klonken die avond in het k inderhuis vrn
lijke stemmen en muziek. De kinderen zongen 
en dansten. E'n toen het feest ten einde liep e<1 
zij afscheid namen, hoorden we nog hoe het 
hoge stemmetje van een der jongsten luid aan de 
anderen verkondigde: 
- En mijn verjaardag is in April! 
De verjaardag in het kinderhuis is slechts één 
van de vele blijken van ouderlijke zorg, die van 
de zijde van de Sowjet-Gcmeenschap voor de 
wezen aan de dag gelegd worden. 
De voogdijraden, die in elk kinderhuis a:1nwezig 
moeten zijn, kunnen onschatbare d!enstc:n be· 
wijzen aan de staat in.zak~. de opvoe?i?g van 
de kinderen van hen, dae btJ de verdedagmg van 
het Vaderland het leven lieten. 

ELENA KONONENKO 

* Wist U? 
* Dat bij het Reologm-congn·s in Londen, dat 2j Attg~tstus 

geopend ;are/, een Sou·Jet-deleg<ttic <Mmcezig ~vas, Wi%ar
uan o .• 1. prof. IF. Ir'. Bjeloesof en prof. D. S. Korzjinsky * deel uitmdJkten? De eerste '1H.'fricbtte de opcningsplech· 
tigheid. 

* * Dat een delegatic van '"'L'Cnarbciders uil de Verenigde 
Staten on!twgs de Sowjet-U>Iic en in het bijzonder Lenin
grad bezocbt buft? 

·X· 

* 

* 
Dat ook een ,lel<•gctlic va11 letfen Vtlfl ee» t•"kverenigillf!, 
uit Noorwegen de Smvjct-Unic een l1czock lm·/t gebracht? 
In Moskou werd o.a. de beroemd/.> J..,"nstverzamcling in 
de 7'rctjakofskaja Gallcrytt bcûcht.igd. 

* 
Dat Kicw i·n November gcu uit de KMpatC11 krijgt, <vaar
toe een 320 mijl lange pijpleiding aangelegd m:~uwodcn? * Dat dit gas voor 70% de tot dusver gebmikte brandstof
fen als hout, kolen en olie zal kunnen vervangen? 

* * Dat aan het eiml van het eerste na-oorlogse vijfjarenplan 
in '9JO de totale lengte var1 de spoorwegen in de Sow
jet-Unie 12)-000 km. zal bedragen, d.w.z. meer dan drie
maal de omtrek '<Mrl de aarde? 

* I * 
Dat de nieuwe Î'll 1946 gecomimeerde lo~omotieven in 
de U.S.S.R. een goederentrein van ;ooo ton met een snel* beid van 8) km/u kumren vervoeren? 

* 
Dat in r8 34 de eerste Russische spoorweg geopend werd? 

* * 

* Minsk 
* De hoofdstad van \flit-Rus!twd, Minsk, is or~getwijfeld · 

een van de zwaarst vcrwoeste steden van de Sowjet-Unie. 
D~ wederopbouw voltrekt zich echter met een zodanige 
mergie dat ))-Ut reeds grote delen van de stad bcrsteld zijn * en het zich laat aanzien d.lt over een jaar of acbt een 
nie11we bloeiende stad uit de puinhopen verrezen zal zijn, 
en alle sporen van de barb.1arse verwoesting verdwenen 
zullen zijn. Tussen enorme puinhopen ziet men reeds weer 
nieuwe grol(' gebouwen en hr.ïzenblokken staan. Voor de * werkende be'i.Jolking zijn, vooral in de buitenwijken, kleine 
huisjes ingericbt en iedereen beeft weer een dak boven 
zijn hoofd, al zijn de huisjes ot.•ervol. Een oppervlakte van 
2100 are woonruimte is hersteld, daarnaast zijn er door * particulieren met stautsterm 2000 kleinere buizen gebouwd. 
Veel aandacht is besteed aan onderwijs en wetenschap en 
aan de industrie, die nrr 1eeds SJ% van het voorooriogse 
niveau produceert. Mimk besteedt dctgclijks een millioen 
roebel aan opbouwwerk, tienmaal m<'Cr dan 'L'OOr de * oorlog. 
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Het Volkslied 
van de Sowjet-Unie 

* * 

Een reeks republieken sloor vrij en eendrachtig, 

Geschaard om het zcgen;ijk RusiMd haar hond, 

't Sowjetland een Unie, ondeelbaar en machtig, 

Op 't hecht f undamem van de volkswil gegrond . 

Roem zij met U bevrijde grond. 

Roem z ij met U mijn Vaderland, 

Bolwerk der vriendschap dat allen omsluit. 

Vlag van het groot Sowjer-wrbond, 

Vlag waar het volk zijn kracht bij vond, 

Bracht ons van zege naar zege vooruit . 

* 
Gij zon van de vrijheid, gij straalder door 

stormen 

Waar Lcnin de weg wees, die bergopwaarts gaat, 

Tot arbeid en moed wist ons StaJin te vorm~n, 

De trouw aan het volk roept ons op tot de daad. 

Refrein: Roem, 7"ij met U, enz. 

* 
Een leger werd groot in de strijd die wij streden 

En al wie ons aanv:tlt bezwijkt door die macht. 

Nu allen tezamen het lotgeval smeden, 

Bloeit eer en geluk voor het komend geslacht. 

Roem z.ij met U mijn Vaderland, 

Roem zij met U bevrijde grond .. 

Bol werk der vriendschap dat allen omsluit. 

Vlag van het groot Sowjet-verbond, 

Vlag waar her volk zijn kracht bij vond, 

Waai ons van zege naar zege vooruit. 

* * * * * * * * 
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Om V.t/1 lorr~ llt·ppen ~·mchrb.zre akken r .. nutken, bo11wt 
mrn 111 dr Sou'Jft·Unif tallou irrigariewerken. 

DI.:. Sowjet-republick Armenië heeft in de 
laatste JO jaren een ware metamorfose on

d~rgaan: een gcdaameverwisse!i11g, die in het 
biJZOnder in tweeërlei opzicht tot uitdrukkino 
komt en wel vooreerst in de vestigino van ec~ 
groot aantal industriële bedrijven en "verder in 
de omvangrijke irrigatiewerken ten behoeve van 
landbouw en veeteelt. 

Industr ialisatie 

V66r ~e n:volll[ie beliep !het kapitaal, geïnves
teerd 1.n d~ Ar~1ecnse industrie, r97r· van het 
~otaal 1!1 dtt gcbtcd geïnvesteerde kapitaal; deue 
mdustr~~ betr~f .~oornamdijk enkele half-am
~achtciiJ~~ looienJen en enige katoen-ontkorre
lme~bednJven, \'Crder destilleerderijen a!smedt: 
enkele onbeteke~cn~e koperraffinaderijen te 
Op het ogcnb!t~ 1s ~e verhouding tuss::n 
de ,.._,ank van de mdustnële en die ''an de land
bouwproductie als 4 : r, waaruit een zeer om
\·angrijke industrialisatie blijkt, al steunt deze 
dan wel voor een belangrij~ gedeelte op agrari
sche ~.~ondswffen. ~hans ZIJn meer dan I 20 in
dusmclc. ondcrnemmgen. geregistreerd. Onder 
de voedmg,. en genotmiddelen, welke de Ar-
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Industrialisatie en irrigatie in Armenië" 

meense industrie levert, moeten vooral worden 
genoemd plantaardige oliën, fruit- en vleescon
serven, wijn, cognac, wodka, suiker, boter en 
tabak. Voor het vierde vijfjarenplan staat in het 
bijzonder op het programma: voltooiing van de 
bouw van een suikerfabriek; uitbreiding vin de 
conservenfabricage vestiging van een JlÎeuwe 
cognac-distilleerderij. De verwachting is, dat de 
conservenindustrie in Armenië in 1948 19 mil
liocn blikken compote en jam, alsmc·de andere 
vruchten en groenteconserven zal produceren, 
hoofdzakelijk voor de export naar de andere 
Sow jet-republ iekcn. 
Onder de textielbedrijven worden genoemd die 
van katoenen producten, van zijden producten 
en van wollen producten, vcrder van kouscl ) 
en sokken, van sdhoencn, van tapijten en van - · 
confectie. Voor 1950 zijn de volgende produc
tiecijfers gepland: 

katoenen producten 
zijden producten ......... . 
wollen producten ......... . 
kousen en sokken ......... . 
schoenen ............... . 

44.8oo.ooo m. 
2.6oo.ooo m. 

400.000 111. 

r 5 .4oo.ooo paar 
2.55o.ooo paar 

Wat betreft de metaal- en machine-nijverheid 
ligt het in de bedoeling onder het vierde vijfja
renplan: de productie van landbouwmachines 
en werktuigen te organiseren; een fabriek voor 
gereedschapswerktuigen te bouwen; de automo
btelproductie aan•t.icnlijk te vergroten; de alu
milliumproductie ter hand te nemen. Te Kafan 
wordt het kopererts van Zangezoer gesmolten; 
deze stad is in r2 jaar tot zijn vijftienvoudige 
grootte gegroeid. De chemisdhe industrie om vat 
de productie van fosfaat (in 1950 gepland OJr""\ 
15.ooo ton), caustische s?da (voor r950 gestelü .I 

op 12.ooo ton), syntheusche rubber en parfu
merieën. De eerste parfumeriefabriek van Ar· 
menië, die te Eriwan is gevestigd, is eerst kort 
geleden in gebruik genomen. Deze fabriek zal 
uit de etherische oliën van de geranium en van 
de Kazanlik roos onder meer parfum en eau-de
cologne winnen. 
Afzo~dcrlijke vcrmelding verdient nog de op
~ekkmg van electrische energie, die voor 1950 
~~ gepland op 8.6o millioen KWU; in 194 5 be
liep de productie ongeveer 700 millioen KWU. 
De huidige capaciteit dtr centrales wordt ge· 
st.~!~ op 150.000 KWU, terwijl voor het vierde 
~·JfJarenplan een uitbreiding met 102.ooo K\'QU 
IS geraamd. 
In totaal zullen 111 de Zanga-rivier, die van her 

Goktsja-meer naar de Aras stroomt, 9 hydro
clectrischc centrales worden gebouwd met een 
gezamenlijke capaciteit van 50o.ooo K\\'TU; en
kele hiervan •zijn reeds in bedrijf en onder het 
vierde vijfjarenplan zal een verdere complete
ring plaats hebben. De betekenis van de in
dustrie voor Armenië blijkt nog ten duidelijk
ste uit de structuur van de export van d't ge
bied naar de andere Sowjet-republieken: 
6o% katoen en katoenen producten 
25% alcohol ische dranken (45% wodka, 30/{, 
wijnen, 25~' cognac) 
ro% mijnbouwproducten 

5% andere producten. 

. rrigatie 

Dank zij de irt<igatiewerken, aan wdks u:rbrei
ding en vcrbetering nog steeds bijzondere aan
dacht wordt geschonken, is de bebouwde opp~r
vlakte in Armenië in de laatste jaren regelma
tig kunnen toenemen, hetgeen onderstaande cij
fers duidelijk demonstreren: 

1920 ........ 8o.ooo ha 
I9J9 ........ 439.000 ha 
1945 •••• 0 ••• 461.000 ha 

plancijfer 19 50 ........ 512.000 ha 

De irrigaticwcrko.:n omvatten het bekende Sji
rak-Lenin kanaal (22 km lang, doch met zijn 
net van zijkanalen 7000 km; in 1922 met het 
graven begonnen en in 1925 de aanleg volrooid); 
Mikojan-kanaal (in het Spitak-district; in I 941 
voltooid; bevloeit 2.300 ha); Kanarlyn-irriga-
ticwerken (bevloeien 2.079 ha). ' 
De voornaamste agrarische producten van Ar· 
menië zijn: 

1) graan (plancijfcr 1950: 331.000 ha; tarwe, 
maïs en rijst). 
2) veevoeder (plancijfcr 1950: 98.ooo 1ha) 
groenten en fruiL (phncijfer 1950: 41.500 ha; 
voornamelijk druiven en meloenen). 
3) technische gewassen (pbncijfcr 5 5 .ooo ha; 
onder meer van katoen, waarvan de teelt in Ar
menië reeds bekend was, wen de Russen dit 
gebied in r827 in handen kregen). 
4) suikerbieten (zal onder het vierde vijfjaren
plan tot ontwikkeling worden gebracht) 
5) tabak (zal onder het vierde vijfjarenplan 
worden uitgebreid). 

Is de landbouw hoofdzakelijk beperkt tot de 



dalen, Je veeteelt strekt zich ook uit rot de 
bergweiden. V66r de irrigatie en de industria
lisatie vormde de schapenteelt de hoofeisahotel 
,·an het economische leven in Armenië. Onder 
de \'ectcelt staat her schaap trouwens nog verre 
bovena:tn. 

Voor r950 is vastgesteld een aantal 

schapen en geiten van 1 .68o.ooo 
groot hoorn,•ee \':m 67o.ooo 
\'arkens van . . . . . . . . So.ooo 
paarden van . . . . . . . . 32.000 

waarvan de kolcho?Cn 

schapen en geiten r.no.ooo 
groot hoornwc . . . . J>O.ooo 
varkens . . . . . . . . . . 48.ooo 
paarden . . . . . . . . . . z8.ooo 

Ter vcrgelijking diene, dat in 1938 en 1946 op 
de Armcensc kolahozen aanwezig waren : 

schapl·n en geiten . . . . . . 644.8oo en 72r.8oo 
groot hoornvee . . . . . . . . 287.8oo en 296.400 
varkens . . . . . . . . . . . . . . 28.8oo en 26.roo 

Bdangrijkstc twee steden: 
Eriwan en Leninakan 

tor de hoofdstad van de Sowjet-Republiek Ar
menië en sedertdien rheeft een voortdurende 
uitbreiding van haar bevolking plaats gehad: 

1913 ••••••••• 0 •• J4.000 
1925 •••••••• 0. 0. 62.000 
l926 ••••••• 0 •••• 6s.ooo 
1937 ••• 0 •••••• 0. J 50.000 
1948 • 0. 0 •••••• 0. 2 ro.ooo 

Eriwan ligt op 1042 m hoogte aan de oever 
van de Zanga en aan de rand van een vallei, 
waar rijst, katoen, hennep, watermeloenen, 
druiven en ricinus groeien. De stad, die nog 
steeds een half-Perz.isch aanzien heeft, is thans 
tot een centrum van industrie en cultuur ge
worden. 
Leninakan is ontstaan als kozakkenpost, is 
daarna gegroeid tOt een marktplaats 'voor land
bouwproducten, v·ervolgens een spoorweg
knooppunt geworden en tenslotte onder fl1et 
Sowjet-bewind tot een industrie-stad !(vooral 
katoen-industrie) gemaakt. De stad, die na de0 
aardbeving van 1926 - zij ligt r 540 m boven• ' 
de zeespiegel - is herbouwd, t~lt thans onge
veer 7o.ooo inwoners. 

Conclusie: 
De Armccme steden - in het bijzonder de 
grootte twee: Eri\\'an en Leninakan - zijn in Samenvattend kan worden gezegd, dat in de 
de laamc jaren steeds meer een industrieel as- laatste 30 jaren de Armeensc Sowjet-Republiek 
pet:t gaan vcrtonen: de eigen cement-industrie niet alleen is geworden tot een veilige woon
Jc,·crdc de bouwstenen ''oor nieuwe woning- plaats voor alle vervolgde en verdreven Arme
complexen: de ontwikkeling van mijnbouw en niërs. doch tevens zowel economisch als cul
industrie deed een arbeidersklasse omstaan. tureel op een aanzienlijk hoger peil is geko
Eriwan is een Otlde historische stad, die in de men dan waarop het voordien verkeerde; onge-
7C eeuw werd gevestigd en die thans nog gebou- twijfeld heeft de ontwikkeling van Armenië 
wen uit de r6e eeuw kent. De Perzen hebben haar hoogtepunt nog geenszins bereikt. Deze 
Eriwan gemaakt tot een administratief en mi- kleine Sowjet-Republiek langs de Kaukasische 
litair centrum. Ook de Turken hebben er vc5- grens der U!lie bouwt thans in een politiek 
ringwerken aangelegd. Tn 1827 vcroverden de rustige sfeer aan lhaar toekomst met alle energie, 
Russen Eriwan, en bij het vredesverdrag ging lie van een de eeuwen door opgejaagd en ge
hiwan met het gehele omliggende gebied in marteld volk kan worden verwacht. 
Russische handen over. In r92r werd deze stad Drs. L. J. LAGENDIJK 

.................................................................................................................................. ; ............................... ............ ~ 

In de U.S.S.R. is zang en dans een zeer 
populaire wijze waarop men zijn vret~gde 
uit. Naast de grote gezelschappen bestaan 
er dtûunden kleine dans- m zanggroepen. 
Ook m Amllerdam hebben wij een derge
lijke groc p gevormd uit de Russische vro•~· 
wen, leden uan onze Vereniging. 
Rmsischc vrouwen, die zich hierbij willen 
aam/uiten, kunnen zich aamnelden Frede
rikspl~in 46, Amsterdam, wssen 9 en 4 11ur. 

Vervoer per Metro 
IN DE SOWJET ·UNIE 

DE regering van dl! Sowjet-Unie besloot in 
Juni, 19 31 tot de bouw van een onder

grondse spoorweg in de hoofdstad Moskou en 
op I5 Mei 1935 werd de eerste lijn, die rr!1 
km lang was en de buitenwijk Sokolniki met 
het Kijew Station vt:rbond, geopend. Geduren
de de daarop volgende drie jaren groeide tl1et 
ondergrondse spoorwegnet uit tot 26.5 km en 
een derde lijn werd gedurende de tweede we
reldoorlog voltooid. Al deze lijnen vcrbonden 
de voornaamste $poorwegstations met het cen
trum van de stad, met de grote parken, thca· 

a;:rs, stadions en één der luchthavens. 
'Wl egcnwoordig bezit de metro 45 km dubbel

spoor en 29 stations. De grote betekenis van 
die ondergrondse spoorwegnet blijkt zeer dui
delijk uit de vervoercijfers. 
Gedurende de eerste 5 jaren wèrden ongeveer 
I.ooo.ooo.ooo reizigers vervoerd. Voor de daar
.:>pvolgende 5 jaren is dit getal r.9oo.ooo.ooo. 

Ofschoon dagelijks gemiddeld r .JOo.ooo men
sen gebruik maken van de metro, zijn er ook 
dagen waarop merc dan 2.ooo.ooo rcirzigers ver
voerd wordon. 
Met de aanleg van een nieuwe ringbaan, die 
20 km lang zal worden, werd reeds gedurende 
de oorlog een begin gemaakt. Deze lijn zal de 
zakenwijken en de overbevolkte woonwijken in
sluiten en deze verbinden met de voornaamste 
straten en pleinen, alsmede met zeven van de 
voornaamste spoorwegstations. Op deze lijn zul
len 34 acht-wagentreinen in dienst gesteld wor
den, die een snelheid zullen hebben van 6 5 tot 
70 km per uur. Wanneer dele ringspoorweg 
voor het verkeer geopend zal zijn, zal de metro 
van Moskou 4 r stations bezitten en meer dan 
3 .ooo.ooo reizigers per dag vervoeren. 
De aanleg van de "grote ringlijn", zoals dit nieu
we deel van Moskou's metro genoemd wordt, 
geschiedt vlugger dan die van alle vroegere lij-

Metro-station "Lcnin-Bibliothcek" 



ncn: dit ond:mks het feil dat er vèd meer moei
lijkneden van geologische aard overwonnen 
moesten worden. Op vcrscheidene p laatsen 
moest de runnel onder de rivier de Moskwa 
door worden gcgra ven, terwijl men bovendien 
nog stootte op 6 onderaardse bronnen, die het 
werken ook al nier gemakkelijker maakten. Er 
,,.,s zdfs een tiju, dat 11.000 kub. m water per 
uur uit de tunnel opgepompt werd. Maar al 
deze moeilijkheden bchoren nu tOt het verlc
dc:n. 
V"de arbeidc:rs, die aan çlezc nieuwe lijn mede
werken, hebben ook reeds gewerkt bij de aan
leg van de eerste lijnen. Zij hopen de hun opge
ll·~dc t:uk volbral."ht te hebbcn op de 3 TSte ver-
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jaardag val\ de revolutie: 5 8 dagen v6ór de vast
gesrelde tijd. De helft van deze nieuwe ringbaan 
zal ihet volgende jaar in dienst gesteld worden. 
Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de 
stations en de pompstations. 
De tunnelbouw van deze laatste trajecten is 
gekenmerkt door een zeer ver doorgevoerde 
mechanisatie. De vroeger benodigde tijd is tot 
de helft ingekort, door het gebruik van pneu
matische apparaten, zoals hamers en hijsinstal
laties. Ook het polijsten van marmer en 9raniet, 
dat onder meer gebruikt wordt ter vertraaiing 
van stations, geschiedt geheel mechanisch. Deze 
mechanisatie heeft niet alleen het bouwproces 
belangrijk >'t:rsneld. maar hcc.>ft ook het aantal 

arbeidskrachten teruggebracht wt 6o";r van het 
oorspronkelijk benodigde aan tal. 
Bij de bouw heeft men gedeeltelijk gebruik ge
maakt van de methode der open bouwsleuven, 
naar het voorbeeld van Londen en Berlijn. Voor 
een ancier gedeelte echter, waar geen boule
vards met weinig vcrkeer ter beschikking ston
den, heeft men zijn toevlucht genomen tot de 
methode der diepe-tunnel-constructie. 
Vele bewoners van Moskou beseffen niet, dat 
dag en nacht honderden mensen onder hu:t 
huizen werken. Het enige zichtbare van thee 
werk zijn de bovengrondse 6ouwwerkcn van de 
toekomstige stations, waarvan er I 2 1zullen vcr
rijzen. Zoals ook met det eerste metrolijn het 
geval is geweest, hebben vcrschillende leidende 
architecten uit de gehele Sowjet-Unie deel ge
nomen aan het ontwerpen van de versch illende 
bouwwerken. De beste ontwerpen werden door 
de gemeenteraad uitgekozen . 
De metro wordt een factor van steeds toene

. ende betekenis in het stadsvcrvoer van de 

hoofdstad. De tram, die tot dusver het belang
rijkste stedelijke vervo~rmiddcl was, verdwijnt 
snel uit •het centrum van de stad en de drukke 
hoofdstraten om plaats te maken óf voo1· de 
metro· 6f voor de reeels eerder ter sprake ge
brachte trams met ho:;e snelheid, die in open 
tunnels of op hoge viaducten zullen lopen. 
Toch is het bovenstaande maar een klein ge
deelte van het grote plan dat de bouw voorziet 
van een zeer dicht ondergronds spoorwegnet 
onder de Sowjet-hoofdstad. De boven uitvoe
rig besproken nieuwe ringbaan zal namelijk nog 
eens ingesloten worden door een veel grotere 
ringspoorweg, die alle .voorsteden onderling zal 
verbinden. Vcrder zullen nog andere lijnen als 
een ster van het stadscentrum uit, de verst ver
wijderde buitenwijken via de kortste weg met 
het centrum verbinden. 
\Xfanneer dit ge'hek reusachtige plan voltooid 
zal 1zijn, zal de lengte van het net ongeveer 
215 km bedragen. De metro zal dan hèt aange
wczen openbare vervoermiddel voor ieder kan-



toor, spoorwegstation, schouwburg en stadion 
in de .md zijn. 
Als onderdeel van het huidige ;-jarenplan wordt 
ook in Leningrad, de tweede stad van de Sowjet
Unie, een ondergrondse spoorweg aanaelegd, 
waan·an het eerste g~:declte (ongeveer rz:Yz km 
lang). dat de fabrickswijken met het centrum 
der stad z:tl verbinden, tegen het einde van 
19 ro voor het vcrkeer opengesteld zal worden. 
De phnnen, zoals die op het ogenblik vast
st:tan, voorzien bovendien nog in de aanleg van 
drie andere lijnen met een gezamenlijke lengte 
van ongeveer 40 km. 
Het plan om een ondugrondse spoorweg in 
Leningrad aan te leggen, is al 12cer oud, veel 
ouder zelfs dan de plannen van Moskou. In 
1889 kw:~m de directie van de toemalige Bal
tische Spoorwe;gmaatschappij met het eerste 
pl:tn, waarin werd voorgesteld om de stations 
die deze maatschappij in St. Petersburg bezat, 
onderling met een ondergrondse spoorweg te 
verbinden. NietS kwam er van dit plan terecht. 
In 1901 gaf het tOenmalige Ministerie van Vcr
keer opdracht om ni~uwe plannen te ontwer
pen voor een metro. Hierop werden twee pro
jecten ingediend, welke echter beide verworpen 
werden. In de hierop volgende jaren werden er 
bijna ieder jaar één1 of meer voorstellen inge
diend, zodat er in 1914 al 14 projecten in de 
annalen van de Petersburger gemeenteraad wa
ren ingeschreven. 
Met de uitvoering van :het definitieve plan we.rd 
even voor het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog een begin gemaakt. Twintig promi
nente Rusmchc architecten werken nu nog aan 
de ontwerpen van de stations, die elk een eigen 
bouwstijl zullen krijgen. 
Evenals de ondergrondse te Moskou, zal de 

Leningrader metro de trots moeten zijn van 
iedere inwoner van de stad. Het ontwerp voor 
een groot station, ingediend door de architect 
Jewgeny Katonin, wordt thans uitgevoerd. 
Hier volgt een korte beschrijving: 
"De pilaren en architrafen zullen bekleed wor
den met grijs-groen marmer, terwijl de vloer 
versierd zal worden met zwarte, grijze en rode 
blokken van graniet. Afbeeldingen van beroem
de gelecrd::n zullen, van porcelein en zilver 
gemaakt, in bas-relief de zuilen versieren, die 
het gewelfde dak dragen. Alle stations en trei
nen zuilen, uitgerust worden met daglichtver
lichting." 
Rollend materieel voor de Leningrader metro 
wordt thans vervaardigd uit speciale staalsoor
ten. De motorrijtuigen zullen uitgerust worden 
met de nieuwste motoren. De metro in Lenin
grad zal daardoor een nog. thogere bcdrijfssnel
heid krijgen dan die van Moskou. 
Tenslotte zullen Stalingrad (lengte van !het net 
zal ongeveer JO km bedragen) en Kiew (de 
lengte van het net is nog niet definitief vas~ 
gesteld) binnen af~t:ienbarc tijd een metro krij
gen. De plannen hiervoor verkeren reeds in 
een vcrgevorderd stadium. 

Conclusie: 

Het blijkt dus, dat in de Sowjet-Unie de grote 
betekenis van stadsvervoer per rail ook in de 
betrekkelijk kleine steden zeer duidelijk ingezien 
wordt. Resumerend komen wij dan ook tot de 
conclusie, dat het stadsvcrvoer in de U.S.S.R., 
in het bijzonder dat in de hoofdstad Moskou, 
een vergelijking met stadsvervoerbedrijven in 
andere landen ongetwijfeld met glans kan door
staan. 

K. C. SCHUYT 

K.G.S. 23·8·'48 

Kaau "'m het metro-net te .~foJkou. De ligxi_ng van de nieuwe ringbaan, waaraan op het ogenblik nog gewerkt 
wordt, u hiuop met un Jtippellijn aangegeven. 

8oot "a'n dC' rt•d"ctie: DC' bd"ngsulleruie lezer tt;ordt tevem verwezm naar bet àrtikel ,.Metrobouw in Moskou", 
dat in .. NU", 110. j-8, 11: Jaargang, hte/t geuaan. 
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Ln de Sowjet-CU.nie 

EEN van de belangrijkste hervormingen in de 
Sowjet-Unie is de invoering van een al

gemene leerplicht en het geven van onderwijs 
in de moedertaal van de verschillende nationali
teiten. 
Er hestaan scholen voor jongens en meisjes, ook 
aparte jongensscholen. Maar alle onderwijsin
richtingen zijn toegankelijk voor de burgers van 
verschillende nationaliteiten. en er wordt geen 

•
onderscheid gemaakt tussen de beide sexen. De 
scholen staan niet op zichzelf; er is een nauw 
verband tussen vakbonden, ouderverenigingen,. 
collectieve boerderijen, ondernemingen en de 
school. 
Het voorbereidende onderwijs duurt van het 
derde tot het zevende jaar. Alleen al in de 
R.S.F.S.R. waren op 1 Jan. 1948 l7·li3 voorbe
reidende scholen, die zich niet slechts bezig :hou
den met de geestelijke ontwikkeling van de 
leerlingen maar ook op alle mogelijke manieren 
voor hun gezondheid zorgen. De kinderen wor
den daar werkelijk voorbereid op het leven in 
ck maatschappij, zij leren werken en met ande
ren samenzijn, zij wennen aan een grotere ge-
meenschap dan het gezin hun geven kan. -
Op thet ogenblik zijn er in de U.S.S.R. onge
veer zoo.ooo openbare lagere scholen met een 
leerlingenaantal van JO.ooo.ooo. 

Deze L.S. bestaat uit een begin-cursus \' an vier 
jaa~>, daarna de onvolledi~e middelbare school 
met drie jaren en de volledige met nog drie 
jaar. Het programma is in het gehele land 
hetzelfde, zodat kinderen zonder moeite van 
de ene school naar een andere over kunnen 
gaan. 
Er rzijn scholcll' voor buitengewoon Gnderwijs 
waar 'blinde, doofstomme en andere kinderen 
met het een of andere gebrek hun opleiding 
k.rijgen. In deze scholen wordt bijzondere aan
dacht aan thet leren van een vak besteed. 
Voor jongens en meisjes, die al aan het werk 
zijn in de industrie of in de landbouw, zijn er 
avondscholen, die eveneens kosteloos onderwijs 
geven. Wanneer de leerlingen van dergelijke 
scholen een examen moeten afleggen, krijgen 
zij daarvoor vrij met behoud van hun loon. 
Het onderwijssysteem in de S. U. omvat ook 
de kmdertehuizen, waar ouderloze kinderen op
gevoed worden op kosten van de staat. Meestal 
bezoeken deze kinderen een gewone school in 
de nabijheid van het tehuis. 
Het voornaamste doel van het Sowjet-onderwijs 
is natuurlijk een algemene ontwikkeling op 
geestelijk, moreel en artistiek gebied. Maar 
daarnaast wordt er voel aan sport gedaan en de 
kinderen mabn ook kennis met politieke ver-
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schijnsdcn, geschiedenis en stromingen waar
o,·er rztj, evl·n.lls hun tijdgenoten in andere lan
den, horen praten, maar die dikwijls te moeilijk 
zijn om zonder een systematische, werenschap
pelijke uiteenzetting begrepen te worden. 
De pacdagogic is el'll belangrijke werenschap in 
De S. U. Men is er zich daar van bewust. dat 
het nieuwe gcslacht beter opgevoed moet wor
den dan het tot nu toe gebeurd is. Het hangt 
Jus niet van Je toevallige bclangsteUing van een 
leraar of onderwijzer af, of :hij er iets van re
rel·hr brengt. Naast zijn vakstudie leert hij op
voeden en onderwijzen met behulp van al de 
wetens .. happc:n, die daarbij te pa~ komen. Het 
kan in dl· $. U. niet voorkomen, dat iemand 

De school 111 lu.•.mown, drr door cle kin
d~r~n t•,m Sjost.tkou·iuj brzocht wordt. 

b.v. letten:n of wiskunde gaat studeren en dan 
ma:tr leraar wordt, omdat er geen andere mo
Pelijkheid bestaat, ondanks het feit dat hij noch 
belangstelling noch aanleg heeft voor paedago
gie. Ook dit is vcrkwisring van mensenmateriaal, 
w:tarvan zowel de leraar als zijn leerlingen het 
slachtoffer •Ûjn. 
I let programma van de st•holen voor algemene 
ontwikkeling bestaat uit vier onderdelen: na
tuurwetenschappen, biologie, geschiedenis en 
ph ilosof te. Onder het eerste vallen: chemie, na
tuur- en w iskundc; onder het tweede: plant- en 
dierkunde, anaLomie, physiologie en de leer van 
de evolutie; onder het derde: geschiedenis, litera
tuur, Russisch en vreemde talen, :tardrijkskun
de: onder het vierde: logica en psychologie. Ook 
worden er cursussen gegeven in muziek en te
kenen. 
De lessen bestJan meestal uit theorie en prac
tijk. Botanie b.v. is niet alleen een bestudcring 
van het le\'cn der planten, maar de leerlingen 
werken in kwekerijen en tuinen. Bij de chemie 
en natuurkunde worden veel proeven genomen 
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en sommige natuurwetten in het dagelijkse leven 
toegepast. 
De SowJet-kinck:ren le~·cn al vroeg, dat. de we
tenschap een houvast ts, dat hun ontwtkkelmg 
nauw samenhan<>t ml't de groei van de techniek, 
de industrie en de landbouw. Een grote bewon
derino en eerbied voor kennis wordt hun inge
prent~> en hun leergierigheid wordt op alle ma
nieren gcprikkdd. 
De school houdt er ook een aantal dubs op n:1, 
wetenschappelijke, technische, muziek-, toneel-, 
natuurhistorische verenigingeh. Er worden de
bat-avonden geor.,.aniseerd over d;! meest uit
eenlopende onder~vcrpen, er worden lezingen 
gehouden eni'. r n I 5147-48 had de R.S. F.S.R. 62 I 

zijn twre 

kinderclubs, 289 werkplaatsen voor jonge tech
nici, t89 verenigingen van jonge natuurvrien
den, 84 kindcrparken, 40 centra voor excur· 
sies, e.a. 

En wat wij bij ons bij uitzondering kennen; er 
is in de S. U. een voortdurende samenwerkinr'\ 
van school en gezin. In alle scholen zijn ouder~ 
commissies, die niet alleen voor de ouderavon
den en feestelijkheden voor de kinderen zorgen, 
maar die geregeld contact houden met de onder
wijzers om tot een een:heid in de opvoeding te 
komen. De ouders verschijnen dikwijs op school, 
wonen de lessen bij en omgekeerd is de onder
wijlzer(es) een welkome gast in het gezin van 
zijn (haar) leerlingen. 
Evenals bij ons worden er ouderavonden geor
ganiseerd, maar vele scholen houden er ook z.g. 
ouder-universiteiten op na, waar lezingen en 
cursussen over opvoedkunde, psychologie, hy
giëne, kinderverzorging en andere onderwerpen 
ge<>even worden. 
Behalve dit uitgebreide netwerk van openbaar 
onderwijs en scholen \'Oor nlgemene ontwikke-
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ling (Lc vagcltjhn met onze avondscholen, 
,·olbhuizcn en volksuniversiteiten} zijn er de 
\•akscholcn, h:~ndcls- en fabrieksscholen. Deze 
instellingen stann onder het roezicht van het Mi
nisterie van Arbeidsreserve. Iedereen, die de L.S. 
:~fgclopen heeft, kan zich hier laten inschrijven. 
De cursus duurt twee à drie jaar. Gedurende 
deze leertijd betaalt de staat het levensonder
houd van de leerlingen. Zij zijn te vergelijken 
met 011/.1.! ambachts- en nijverheidsscholen. 
Jongl.!ns en meisjes, die zeven jaar op school zijn 
geweest, op r 4-jarige leeftijd dus, kunnen ook 
naar speciale middelbare scholen gaan, waar zij 
een opleiding voor een bepaald vak krijgen op 
theorcrisC:hc grondslag. Een dergelijk instituut 
heeft een cursus van drie à vier jaar, de leerlin
gen ·zijn intern en krijgen een toelage. Na het 
eindexamen worden zij naar bedrijven of instel
lingen g<'zondcn om practisch werk te. doen. 
Maar zij kunnen tegelijk verder gaan m hun 
vak door avondlessen en schriftelijke cursussen. 

.. 
Jonge meisjes of jonge manen, die door willen 
studeren, kunnen naar een universiteit of aca
demie gaan. In het schooljaar 1947-48 had de 
S. U. inrichtingen voor H. 0. met een studen
tenaan tal van 67o.ooo, d.w.z. meer dan alle lan
den van Europa tezamen. 

•• 

Dit H. 0. en M. 0. is niet geheel kosteloos, 
maar de staat betaalt thet grootste deel van de 
kosten en er wordt door beurzen en toelagen 
gewrgd, dat iedereen die de wil en de cap~ci
teiten daarvoor heeft, zijn studie kan voltoo1eu. 
Het enorme 'erschil met :het onderwijs in an
dere landen is, dat er in de S. U. gewerkt kan 
worden uit liefde voor het werk en niet alleen 
om <>dd te verdienen. Het spreekt toch vanzelf, 
dat iemand, die rLich zonder zorg en met vrijheid 
van ket1ze aan zijn vak kan . wijden, meer. wa~rd 
is dan de talloze jonge en oudere mensen m ntct
socialisrischc l:tnden, die één voor één afstand 
moeten doen van de illusies, die zij gekoesterd 
hebben. 

L. P. 
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~et liecl oan cle 

'Ca i 'Ja 
Een nieuwe Russi~che muziekfilm 

/' AN de kunst wordt in de Sowjet-Unie met 
recht de cis gesteld, dat zij zich de proble

J~e; van de hedcnd:.ags.: tijd bewust is. De kunst 
staat te midden van het volk. Het beginsel "de 
kunst om de kunst", of .,de kunst om het geld", 
dat elders nog vrijwel oppermachtig geldt, is 
er vervangen door· "de kunsi: door het volk voor 
het volk". Dit wil zeggen, dat de kunstenaar op 
kunstzinnige wij;:e de gevoelens en ·gedachten 
van de hem omringende mensen -;:n de proble
men, waarmee zij worstelen, in zijn werk moet 
belichamen, dat hij •zich niet slechts bepaalt tOt 
een zuiver registreren vat~ feiten, zoals heden 
in het Westen het existentialisme van Kierke
gaard tot Sartre, een uitsluitend pessimistische 
negatieve leven~houding predikend. 
Integendeel moet hij de problemen van zijn tijd 
manmoedig tegemoet treden, streven naar een 
oplossing. Het einddoel vrede en geluk voor de 
gehele mensheid moet hem steeds voor ogen 
zweven. 
Deze lange inleiding is nodig, wil men de mo
àerne Russische literatuur, mu.ci.::k- en film
kunst begrijpen. De oo~logsproblemen .. waren 
bijvoorbeeld belichaamd m de meesterliJke no
velle ,De Ster" van de jonge schrijver E. Ka
zakeV.:itsj, de Leningrad-Symfonie van Sjosta 
kowitsj, de verzetsfilm "De Regenboog". Na
oorlogse probicm'en worden behandeld in de 
"'rOots opgezette roman "Geluk" van P. Pawlen
ko en ook aan de nieuwe Russische kleurenfilm 
"Het lied van de Taiga" van de regisseur I. Pir
jef ligt een brandend probleem ten grondslag. 
Hoc kunnen de in validen van de laatste oorlog 
hun lichamelijke en vooral geestelijke wonden 
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te boven komen en .hun plaats temidden van 
de maatschappij terugvinden? 
De held van thct verhaal, Andrej Balawlof, die 
zijn studie als pianist aan het conservatorium 
te Moskou onderbroken heeft om het vader
land aan het front te verdedigen, raakt in de 
strijd gewond, een lichte kwetsuur aan zijn lin
kerhand, voor de buitenwereld nauwelijks waar
neembaar, voor hem de oorzaak van een diepe 
innerlijke tragedie. Hij voelt zijn muzikale loop
bun afgesneden, :hij voelt -z.ich losgerukt van 
al wat hem dierbaar was, zijn leraar, zijn stu
diegenoten van de hoogste klasse van het con
servatorium, ja zelfs van zijn geliefde Natasja 
Malinina, een begaafde zangeres. De crisis komt, 
wanneer hij na zijn terugkeer van het front 
voor het eerst een uitvoering van het conserva
torium in Moskou bijwoont. Zonder afscheid 
te nemen verlaat hij de zaal, ver, ver weg zal 
hij gaan . ... naar de sneeuwvelden van Siberië. 
Daar werkt hij als tekenaar voor een nieuw op 
te richten papierfa'briek. In de Taiga vindt 
Andrej vrede met rz.ichzelf. 's Avonds na het 
werk speelt hij accordeon in de eenvoudige 
maar gezellige club, waar de mensen uit de om
geving, de at·beiders, elkaar ontmoeten. Hij 
speelt en zingt er volksliederen en vindt met 
zijn kunst de weg tot de harten van zijn publiek, 
en hij beseft er hoc zeer de ml!ziek aan een 
geestelijke behoefte van het volk tegemoet 
komt. Deze erkenning helpt hem de weg in de 
wereld van de kunst weer terug te vinden, ech
ter niet als pianist, maar als componist. De in
drukken, die Glij in het verre Siberië opdoet, de 
scheppende kracht van het volk, de natuur in 
al haar pracht, inspireren Andrej tot een sym
fonisch oratorium "Lied van de Tai~a". 
Aan het eind van de film beleeft de symfonie 
haar eerste uitvoering, door hemzelf geleid, weer 

in de grote •Laai 1•an hel Moskouse conscrvato'C) 
rium. Hier bereikt ook de film zuiver filmisc,:.Vl ..
bezien haar hoogtepunt, en hier is de visuele 
zeggingskracht het grootst. fn een meeslepend 
rhythme trekken de kleurrijke beelden voorbij, 
de Taiga-dorpjes hebben pla:m gemaakt voor 
industriesteden. Boven de ecuwenoude woud
reuzen uit torenen de f.1brieksschoorscenen. De 
machtige hoogoven van Koeznetsk. De olie
bronnen van Narym. Onafzienbare graanvelden 
en weiden .... 
Na afloop van het concert ontn10et Andr~j zijn ' 
Natasja weer en tenslotte voert de Siberië-ex
press een gelukkig paar met zich mee. De love
story, die aan het filmverhaal ten grondslag ligt, 
is betrekkelijk simpel en berust op de gebruike
lijke misverstanden, die pas tegen het eind op
gehelderd worden. Hierdoor heeft de. regisseur 
Pirjef ook enige komische noten in de film 
weten te brengen, doch dit bepaalt coc;h meer 
de uiterlijke kant van dr fi lm. 
Een essentieel element van het filmwerk is der-. l
mu•ziek. We hor.:n melodieën van Tsjaikowsky,-.. ' 
Rachmaninow - wiens "vocalise" hier werke-
lijk gezongen wordt - Skrjabin, Liszt en Cho-
pin, en daarnaast een rijkdom van Siberische 
volksliederen. Vaak vervan~t ook de muziek 
het gesproken woord en zeker heeft de regis-
seur zich ~hierbij de periode van de grote stom-
me Russiche film - "Potemkin", "De Moeder", 
voor ogen gehad. De beHc kunstenaars hebben 
aan deze film meegewerkt. De componist Ni
kolaj Krjockow schreef de Siberische symfonie, 
en de dichter Ilja Selwinsky vcrzorgde de be
geleidende tekst. Behoeven wc ons er nog over 
te verwonderen, dat deze film op het jongste 
filmfestival te Mariánské Lamé bekroond werd? 

Drs. H.A. LAUWERIER 
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