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Voorwoord

De eerste keer dat ik lange tijd in Rusland verbleef, was in 
2009. Ik studeerde in die tijd Holocaust- en Genocidestu-
dies aan de Universiteit van Amsterdam en was vooral geïn-
teresseerd geraakt in het psychologische aspect van massa-
terreur. Hoe kan een heel land in de ban raken van geweld? 
Waarom laat een hele samenleving zich terroriseren door 
een relatief kleine groep machthebbers en wat gebeurt er in 
de hoofden van de mensen waardoor zij besluiten mee te 
werken in plaats van zich hiertegen te verzetten? Zijn angst 
en lijfsbehoud de enige verklaringen, of kan het zijn dat zij 
oprecht zijn gaan geloven in het regime dat hen onderdrukt?

Met deze vragen in het achterhoofd vertrok ik in 2009 
naar Rusland om onderzoek te doen naar het stalinistische 
regime. Stalin kwam na Lenins dood in 1924 aan de macht 
en onderwierp de gehele Sovjet-Unie tot aan zijn eigen dood 
in 1953 aan extreem geweld en massaonderdrukking. Hij 
was de architect van een dodelijk systeem van gevangen-
kampen, verspreid over de hele Sovjet-Unie, waar de ge-
vangenen werden gedwongen tot slavenarbeid. Het waren 
geen massavernietigingskampen zoals in Duitsland, maar 
de omstandigheden in de goelagkampen waren zo slecht 
dat er een grote kans bestond dat je er niet levend uit te-
rugkeerde. Naar schatting hebben 18 miljoen mensen in 
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zo’n kamp gevangengezeten. Daarnaast zijn er miljoenen 
mensen verbannen, geëxecuteerd of omgekomen in de hon-
gersnood. Als je je realiseert dat de Sovjet-Unie in 1939 37,5 
miljoen gezinnen en 4 miljoen alleenstaanden telde, wordt 
de gigantische omvang van de terreur duidelijk.1

Toch bleef Rusland in diepe rouw achter toen Stalin stierf. 
En dat gold niet alleen voor hen die nooit met de terreur in 
aanraking waren gekomen. Ook mensen die jaren onschul-
dig in een strafk amp hadden doorgebracht, huilden bij het 
bericht van zijn dood. Deze schijnbare tegenstelling werd in 
2009 het onderwerp van mijn masterscriptie. Bleven slacht-
off ers van het stalinisme geloven in Stalin en zijn regime? 
En hoe kun je dat verklaren? 

Op zoek naar antwoorden las ik tientallen memoires en 
dagboeken van voormalige gevangenen. Een deel van deze 
teksten was al gepubliceerd en kon ik gewoon in boekvorm 
lezen. De rest vond ik in het archief van de mensenrechten-
organisatie Memorial in Sint-Petersburg. In hun kantoor, 
gevuld met archiefk asten vol boeken, mappen en dossiers, 
las ik de aangrijpende verhalen van mensen wier levens ver-
woest waren door het wrede stalinistische regime. Sommi-
gen van hen probeerden in de willekeur van het geweld toch 
een zinnig antwoord te geven op de vraag waarom hun dit 
was overkomen. Misschien was het nodig voor een hoger 
doel? Of misschien kon het gebeuren omdat Stalin er niets 
van af wist? 

Memorial is een organisatie met een bijzonder verhaal. 
Ze ontstond in de tweede helft  van de jaren tachtig, on-
der het bewind van de hervormingsgezinde president 
Gorbatsjov. Tot die tijd was het stalinistische verleden een 
verboden onderwerp. Als gevangenen vrijkwamen moes-
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ten ze een verklaring ondertekenen dat ze niemand over de 
kampen zouden vertellen, en ook na Stalins dood mocht je 
niet schrijven, praten of publiceren over de misdaden van 
het stalinistische regime. De invloed van de kgb reikte ver 
en mensen hielden hun mond.

Gorbatsjov doorbrak het stilzwijgen. Nu mochten men-
sen eindelijk vertellen over de traumatische gebeurtenissen 
in hun leven. De samenleving werd overspoeld met memoi-
res. Kranten publiceerden dagelijks foto’s uit de kgb-archie-
ven van mensen die in de Stalin-jaren waren geëxecuteerd, 
en ook de zoektocht naar vermiste familieleden kon begin-
nen. Memorial, dat toen nog bestond uit een kleine groep 
betrokkenen, nam hierin het voortouw. Ze verzamelden en 
categoriseerden alles wat met de Stalin-terreur te maken 
had: persoonlijke documenten, dagboeken, memoires. Ze 
interviewden ooggetuigen en doken de zojuist voor een deel 
geopende kgb-archieven in. De ene gruwelijke waarheid 
na de andere kwam boven water. Niemand had tot dan toe 
echt bronnenonderzoek gedaan en voor het eerst konden 
er gefundeerde berekeningen worden gemaakt over de om-
vang van de Stalin-terreur. Ze trokken de bossen in om de 
honderden anonieme massagraven te lokaliseren en hielpen 
anderen informatie te vinden over vermiste familieleden.

Nu er openlijk kon worden gesproken over het verleden 
rees in de Russische samenleving de vraag wie er schuldig 
was en of de daders bestraft  moesten worden. Er waren 
voorstanders van een Russisch equivalent van de Neuren-
berg-processen, maar dan ‘zonder bloed’. Memorial heeft  
vanaf het begin gestreden voor een staatsmonument voor 
de slachtoff ers en erop aangestuurd dat de Russische staat 
verantwoordelijkheid zou nemen voor de misdaden die hij 



14

in het verleden had begaan. Dit was een zeer ingewikkelde 
kwestie, er waren zoveel mensen werkzaam geweest in de 
kampen of bij de geheime dienst dat de samenleving in feite 
op te delen was in medeplichtigen en slachtoff ers. Ook wa-
ren er mensen die zowel dader als slachtoff er waren. 

Maar in de loop van de jaren negentig vervaagde de interes-
se in het verleden, en ook de autoriteiten stelden zich terug-
houdend op. De daders zijn niet berecht en er is nooit een 
waarheidscommissie ingesteld. Een echte afrekening met 
het verleden heeft  Rusland daarom nooit gekend. De ont-
hullingen over het verleden krenkten de trots van een land 
dat in de war was van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 
De hervormingspolitiek van eerst Gorbatsjov en later van 
Jeltsin had geresulteerd in een grote politieke en economi-
sche chaos. Om dan ook nog de confrontatie met het verle-
den aan te moeten gaan, met alle gevoelens van schuld en 
schaamte die daarmee samengaan, was te gecompliceerd. 

Memorial bestaat nog steeds en heeft  zich ontwikkeld 
tot een mensenrechtenorganisatie in bredere zin. Maar de 
Stalin-terreur blijft  een van de speerpunten. In bijna elke 
stad in Rusland is er wel iemand die zich onder de noemer 
van Memorial bezighoudt met het Stalin-verleden. Tegen-
woordig is het een los netwerk van onderling onafh ankelijke 
vestigingen, onderzoekers, wetenschappers en amateurhis-
torici die vaak hun hele leven in het teken stellen van het 
onderzoek naar deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. 
Dit is hard nodig, want er is nog veel niet onderzocht, er zijn 
vele onontdekte massagraven en nog steeds zijn er mensen 
op zoek naar informatie over hun familie. En als Memorial 
zich hiervoor niet zou inzetten, wie doet dat dan wel? 
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In 2015 ging ik weer langs bij het kantoor van Memorial in 
Sint-Petersburg. Ze zaten nog op dezelfde plek, op hetzelf-
de binnenplaatsje. Maar toch was er iets veranderd. Op het 
naambordje naast de voordeur stond geen Memorial, maar 
Fonds Iofe, Wetenschappelijk Informatiecentrum. Eenmaal 
binnen legden ze me uit waarom deze naamsverandering 
nodig was. Eerder dat jaar was deze vestiging van Memorial 
op de lijst van buitenlandse agenten geplaatst. Sinds 2012, 
het jaar van de herverkiezing van Poetin, zijn de regels aan-
gescherpt en moeten organisaties die geld ontvangen uit het 
buitenland zich buitenlandse agenten noemen. Ook moet 
dit bij alle publicaties vermeld worden. Als je dat niet doet, 
riskeer je een fi kse geldboete.

‘Buitenlands agent’ is eigenlijk een ander woord voor 
‘spion’ en de benaming werkt sterk stigmatiserend. Het re-
fereert direct aan de terminologie van de Sovjet-Unie, waar 
alle buitenlanders verdacht waren en iedereen beschuldigd 
kon worden van spionage. Memorial in Sint-Petersburg 
wilde niet met dit stigma werken en bedacht een truc. Ze 
hief zichzelf op om onder een andere naam, Fonds Iofe, 
verder te gaan. Tot nu toe komen ze ermee weg. Maar met 
het grote nadeel dat ze hierdoor minder zichtbaar zijn. Ook 
heeft  het publiek de link tussen Memorial en spion al ge-
legd. De goede naam is besmeurd en mensen worden steeds 
wantrouwiger ten opzichte van de organisatie. Dat Memo-
rial zich buitenlands agent moet noemen, is een duidelijke 
boodschap dat ze er op hoog politiek niveau niet blij mee 
zijn dat Memorial in het verleden aan het graven is. 

In 2015 sprak ik ook met Anna Artemjeva, een fotografe 
uit Moskou die verbonden is aan de onafh ankelijke krant 
Novaja Gazeta. Zij vertelde me dat ze werkte aan een fo-
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toboek met portretten van voormalige goelaggevangenen. 
Het zou door de uitgeverij van de krant worden uitgegeven. 
Toen zij hier in 2013 aan begon, was de hoofdredacteur niet 
zo enthousiast. Hij vond het onderwerp te historisch en 
daardoor voor een krant niet actueel genoeg, maar hij gaf 
de fotografe toch groen licht. Nu, twee jaar later, twijfelde 
hij opnieuw of hij het fotoboek wel uit wilde geven. Van de 
relevantie was hij ondertussen overtuigd. Maar nu was hij 
juist bang dat het boek voor te veel ophef zou zorgen. Novaja 
Gazeta zou als onafh ankelijke kritische krant zichzelf niet 
zijn als ze zich daardoor zou laten weerhouden, en het boek 
is uiteindelijk (zonder veel problemen) uitgebracht.

Deze ommekeer, waarin de hoofdredacteur het fotoboek 
eerst als niet-relevant en later als te controversieel beoor-
deelde, was tekenend voor de periode na de herbenoeming 
van Poetin in 2012. Na Poetins terugkeer als president was 
de staat steeds repressiever geworden, de ene na de ande-
re wet die mensen in hun persoonlijke vrijheden beperkte 
werd uitgevaardigd en mensen waren weer bang om pu-
bliekelijk kritiek te uiten op de overheid. Tegelijkertijd werd 
Stalin geprofi leerd als sterke staatsman die Rusland naar de 
overwinning op nazi-Duitsland had geleid. Zijn beeltenis, 
op posters, boekcovers en andere plekken in de openbare 
ruimte was gemeengoed geworden. Waar na de onthullin-
gen in de jaren tachtig en negentig de meeste mensen het 
erover eens waren dat hij een misdadiger was, was Stalin 
nu salonfähig. 

Ik had het idee dat die twee ontwikkelingen nauw ver-
band met elkaar hielden: de groeiende populariteit van 
Stalin en het daarmee samengaande nieuwe taboe op de 
geschiedenis van de terreur enerzijds en anderzijds het 
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steeds repressiever wordende politieke klimaat. Ook wist 
ik dat er een link was met het onderwerp van mijn eerdere 
onderzoek: het blijvende geloof van Stalins slachtoff ers in 
hun leider. Ik raakte ervan overtuigd dat je om het huidige 
Rusland te begrijpen, vooral moet kijken naar het verleden 
en hoe daar nu mee wordt omgegaan.

Daarom wilde ik opnieuw de Russische geschiedenis in 
duiken. Deze keer om de vraag te beantwoorden welke rol 
het stalinistische verleden speelt in het Rusland van nu. 
Waarom wordt Stalin juist nu populair? Wat zegt dat over 
de huidige samenleving en over het regime van Poetin? Zijn 
er parallellen te vinden tussen heden en verleden? Maar 
ook: wat betekent de groeiende populariteit van Stalin voor 
alle mensen in Rusland die zelf of via hun directe familie 
slachtoff er waren? Hoe kunnen al die waarheden, van Stalin 
als moordenaar tot Stalin als verlosser, naast elkaar bestaan 
en wat doet dat met een land?

Om deze vragen te beantwoorden reisde ik in 2015 en 2016 
twee keer drie maanden langs de meest relevante plekken 
uit de geschiedenis van het stalinisme. Ik ging op zoek 
naar sporen van de terreur en onderzocht hoe dit verleden 
wordt herinnerd in oorden die zijn gebouwd als strafk amp 
en waar de lijken nog steeds letterlijk uit de grond komen. Ik 
ging naar Solovjetski, waar het eerste goelagkamp werd ge-
bouwd, ik maakte een tocht langs het Witte Zeekanaal, waar 
de goelag tot volwassenheid kwam als economisch systeem 
waarbij gevangenen werden ingezet als dwangarbeiders bij 
grootschalige bouwprojecten. Ik reisde naar de grootste en 
meest afgelegen goelagcomplexen in Kolyma en Vorkoeta en 
bezocht de voormalige ballingsoorden Tomsk en Krasno-
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jarsk, waar een groot deel van de huidige bevolking afstamt 
van hen die door Stalin werden gedeporteerd en verbannen. 
In Wolgograd, voormalig Stalingrad, wilde ik uitzoeken 
waarom Stalins overwinning in de Tweede Wereldoorlog 
zo belangrijk is in de staatspropaganda van Poetin, en in 
Perm bezocht ik een als museum ingericht voormalig goe-
lagkamp, waar de boodschap sinds de autoriteiten het mu-
seum hebben geconfi squeerd zo is veranderd dat het lijkt 
alsof er echt misdadigers hebben gezeten. Overal waar ik 
kwam sprak ik met mensen die nu in botsing komen met de 
geheime dienst, op een manier die soms wel erg sterk doet 
denken aan de methoden uit Stalins tijd. 

De bevindingen van deze reis en de vele ontmoetingen 
met mensen door heel Rusland die zo openhartig waren 
om mij te vertellen over hun levens, heb ik opgetekend in 
dit boek.
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Een vergeten massagraf in Siberië

In het Siberische stadje Kolpasjevo werd in 1979 een groot 
massagraf gevonden uit de tijd van Stalin. Ik wil mensen 
spreken over die verschrikkelijke dag in 1979. Waarom is er 
altijd over dit graf gezwegen?

Om in Kolpasjevo te komen, moet ik vanuit Sint-Petersburg 
tachtig uur reizen met de trein naar de stad Tomsk. Daar 
ontmoet ik de schrijver Aleksej Berezin, die is geboren in 
Kolpasjevo. Via internet ben ik met hem in contact geko-
men, en hij heeft  aangeboden mij te vergezellen naar zijn 
geboorteplaats. Vanaf Tomsk, zijn huidige woonplaats, is 
het nog een dag met de bus in noordelijke richting langs de 
oevers van de Ob. 

Aleksej is een forse man van eind dertig. Volgens de 
plaatselijke mode draagt hij een camoufl agepak en over 
zijn lange, vlassige paardenstaart heeft  hij een piratensjaaltje 
geknoopt. Hij ziet eruit als een jager, maar is schrijver van 
literaire absurdistische verhalen, kinderboeken en soms van 
stukken met een meer journalistieke insteek. Hij publiceert 
regelmatig op een blog waar hij 14 000 volgers heeft . Over 
de geschiedenis van het massagraf weet hij weinig. Toen hij 
als kind opgroeide in Kolpasjevo praatte niemand daarover, 
en ook op school waren het graf en de Stalin-terreur geen 
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lesstof. Hij wil er meer over te weten komen en heeft  daarom 
besloten om met mij mee te gaan. 

Kolpasjevo is eerder een groot dorp dan een kleine stad. 
Vanaf het busstation loop ik samen met Aleksej naar zijn 
ouderlijk huis. Zijn ouders zijn een paar dagen de stad uit en 
we mogen daar logeren. Onderweg ligt op sommige plekken 
nog een beetje sneeuw, maar het meeste is gesmolten en in 
modder veranderd. Het is rustig op straat: af en toe slentert 
er iemand voorbij. Op een schoolplein spelen kinderen op 
van oude tractorbanden gemaakte klimrekken. Uit luid-
sprekers schalt Russische marsmuziek, waarschijnlijk ter 
voorbereiding op de 9 mei-viering, de dag waarop Rusland 
de overwinning op nazi-Duitsland viert. Lenin kijkt uit over 
het centrale plein. Een eindje verderop staat het monument 
ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, met in het 
midden een imposante uit steen gebeeldhouwde Sovjet-
soldaat. In een cirkel daaromheen staan plakkaten met de 
namen van omgekomen soldaten. Op het monument liggen 
bloemen.

Aleksej heeft  een lijst gemaakt van mensen van wie hij 
denkt dat ze getuigen waren op de dag dat het massagraf 
tevoorschijn kwam. Eenmaal in het ouderwets ingerichte 
appartement van zijn ouders aangekomen, besluiten we hen 
meteen te bellen. Aleksej biedt aan om het woord te doen 
en kiest op de oude huistelefoon met draaischijf een van de 
nummers die hij op zijn papiertje heeft  gekrabbeld. Het is 
een kennis van zijn vader. Ik zit naast hem op de bank en 
kan aardig meeluisteren met het gesprek. De man is blij 
verrast als hij de stem van Aleksej hoort. ‘Dat is lang gele-
den, hoe gaat het met je?’ Aleksej legt uit waarom hij belt 
en de toon van het gesprek verandert op slag. ‘Waarom bel 
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je mij hierover? Ik heb daar niks over te zeggen,’ en de man 
beëindigt de conversatie.

Bij de tweede naam op de lijst, ook een kennis van zijn 
vader, verloopt het gesprek ongeveer hetzelfde. Moedeloos 
geworden bellen we nummer drie. Deze man werkte in 
1979 bij de lokale politie en had op die dag dienst. Door de 
telefoon legt Aleksej uit waarom hij belt. De stem aan de 
andere kant van de lijn klinkt afh oudend, maar blijkbaar 
heeft  het onderwerp iets losgemaakt, want hij begint toch 
te vertellen: ‘Ik werkte in 1979 net een jaar bij de politie. Op 
een ochtend kwam iemand naar het bureau met het verhaal 
dat een dorpsjongen bij de oever van de rivier een schedel 
had gevonden met een kogelgat erin. Toen we gingen kij-
ken zagen we overal botten uit de grond steken. Het was 
duidelijk een massagraf. We begrepen dat we met uiterst 
gevoelige informatie te maken hadden en brachten meteen 
de kgb op de hoogte. Nog dezelfde dag kwamen zij naar 
ons dorp en zetten de hele oever af. Niemand mocht erbij.’ 
Aleksej vraagt hem hoe de dag verder verliep, maar dan 
lijkt het alsof de voormalig agent zich opeens herinnert dat 
hij niet over het graf wil praten en hij breekt het gesprek af. 
Aleksej is een beetje verbaasd over het moeizame verloop. 
‘Ik wist niet dat mensen het nog steeds zo moeilijk vinden 
om hierover te praten’.

We besluiten de telefoon te laten rusten en onze afspraak 
met Sergej Oerazov, een lokale journalist en historicus, af 
te wachten. De volgende ochtend wacht hij ons op in het 
kleine stadsmuseum. Net als de meeste lokale musea in 
Rusland bestaat het uit een paar bedompte zaaltjes waar de 
plaatselijke geschiedenis op een nogal stoffi  ge manier wordt 
getoond met oude foto’s, tekeningen en knullig nagebouwde 
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prehistorische hutjes en taferelen. Door de aanhoudende 
inzet van Sergej Oerazov is er ook een hoekje gereserveerd 
voor Kolpasjevski Jar, de Russische benaming voor het mas-
sagraf. Sergej doet er alles aan om dit onder de aandacht te 
houden.

De expositie van Sergej bestaat voornamelijk uit korrelige 
zwart-witfoto’s van mensen die als balling in Kolpasjevo 
terecht zijn gekomen. Ook hangen er foto’s van het voor-
malige nkvd-gebouw. In een vitrinekast liggen wat attribu-
ten, waaronder een oud pistool. Volgens Sergej is dit pistool 
gebruikt voor de executies. De afmeting van de gaten in 
de schedels van de lijken in de rivier komen overeen met 
de kogels van dit wapen. Sergej vertelt dat een deel van de 
slachtoff ers leden waren van de oude aristocratische elite 
van vóór de revolutie en op wie de bolsjewieken na 1917 de 
jacht openden, net als op iedereen die als bourgeois werd 
gezien. Ook was Kolpasjevo een ballingsoord voor koelak-
ken, de zogenaamd rijke boeren die hiernaartoe werden ver-
bannen tijdens de collectivisatie van de landbouw aan het 
begin van de jaren dertig. Veel van de slachtoff ers hadden 
gewoon de pech om zonder reden als vijand van het volk of 
contrarevolutionair te worden bestempeld en geëxecuteerd. 
Sergej weet niet precies hoeveel lichamen in het graf lagen, 
maar hij schat het aantal op vele duizenden.

Volgens Sergej stamt meer dan de helft  van de huidige 
inwoners van Kolpasjevo af van koelakken die hiernaartoe 
zijn verbannen of van andere ‘volksvijanden’. Bijna ieder-
een is geraakt door de wreedheden van het stalinisme. Toch 
hebben mensen nooit mogen praten over wat hun was over-
komen. Tijdens het bewind van Stalin maar ook daarna was 
de terreur een verboden onderwerp. Er was een strenge cen-
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suur, telefoons en huiskamers werden afgeluisterd en ieder-
een kon een informant zijn van de overheid. Ook in de jaren 
zeventig en tachtig kon je in een strafk amp terechtkomen 
als je iets verkeerds zei of de regels overtrad. Die angst om 
te praten lijkt nog steeds diepgeworteld. Niemand weet hoe 
de politiek er morgen uitziet en of je dan in de problemen 
kunt komen door iets wat je vandaag hebt gezegd.

Toen Gorbatsjov in 1985 aan de macht kwam werd het 
verleden eindelijk bespreekbaar. Sergej herinnert zich een 
gesprek uit deze tijd: ‘Ik was aan het praten met een man uit 
het dorp,’ vertelt hij. ‘Midden in het gesprek zei de man met 
wie ik praatte opeens geëmotioneerd: “Ik ben als koelak ver-
bannen,” en meteen daarna nog een keer: “Ik ben als koelak 
verbannen.” Het verbaasde Sergej dat zijn gesprekspartner 
dit zei. Het was immers niks bijzonders. Bijna iedereen was 
verbannen. Toen Sergej aan de man vroeg waarom hij daar 
zomaar over begon, antwoorde hij: ‘Ik heb hier nooit met 
iemand over gesproken. Dit is de eerste keer dat ik dit vrijuit 
tegen een vreemde vertel.’ Hij stond te trillen op zijn benen, 
weet Sergej nog. 

Eindelijk konden de inwoners van Kolpasjevo beginnen 
met het herdenken van hun doden. Aan de rand van het 
stadje, in een verlaten stukje bos bij de rivier, plaatsten ze 
op eigen initiatief een gedenksteen. Het was bedoeld als een 
tijdelijke oplossing, totdat er genoeg geld zou zijn verza-
meld voor een echt monument. Iemand anders timmerde 
ter herdenking een ijzeren skelet aan een van de bomen bij 
de oever.

In de jaren negentig ebde de interesse voor het verleden 
echter snel weer weg. Er waren zoveel andere dingen om je 
druk over te maken. De mentale schok van het uiteenvallen 
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van het Sovjetimperium, de abrupte omwenteling van een 
planeconomie naar de onzekerheid van een vrijemarkteco-
nomie, hyperinfl atie, werkloosheid, lege schappen in de 
winkels. Sommigen wisten hier handig op in te spelen en 
vergaarden in korte tijd grote rijkdom. Maar niet iedereen 
kon zo snel schakelen en veel Russen verloren hun werk, hun 
huis en daarmee hun gevoel van eigenwaarde. De opkomst 
van de maffi  a maakte de ontreddering compleet. Moord en 
geweld waren opeens dagelijkse kost. De vertrouwde kaders 
van de Sovjet-Unie waren verdwenen en hadden plaatsge-
maakt voor chaos. Het is niet voor niets dat er wordt ge-
sproken over ‘de wilde jaren negentig’ en dat Jeltsin, die 
verantwoordelijk was voor die snelle omwenteling, de meest 
gehate president van Rusland is. De interesse in het Sta-
lin-verleden verdween hierdoor weer naar de achtergrond, 
en die echte gedenksteen is er in Kolpasjevo nooit gekomen.

De dag na ons bezoek aan Sergej besluiten Aleksej en ik een 
kijkje te nemen bij de plek waar het massagraf is gevonden. 
De straat waar het voormalige executieterrein zich bevindt 
loopt dood op de afgrond van de geërodeerde oever van de 
Ob. Een deel van het asfalt is al in de rivier verdwenen en 
elk jaar brokkelt de Leninstraat een stukje verder af. Aan de 
overkant van de weg staan wat houten huizen. Voor een van 
de huizen is een vrouw van middelbare leeft ijd bezig met 
onkruid wieden. Ze kijkt geïnteresseerd onze kant op en 
vraagt wat we hier doen. Als we over ons onderzoek vertel-
len, kijkt ze ons strak aan. ‘Ik was erbij,’ zegt ze. Ze stelt zich 
voor als Galina Lesnjak. ‘Ik vind het belangrijk om hierover 
te vertellen.’ 

‘Het was 1 mei, de Dag van de Arbeid en daarom feest 
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in de stad,’ herinnert ze zich die zwarte dag. ‘Ik liep samen 
met mijn vader mee in de feestelijke optocht toen er opeens 
allemaal mensen naar de oever van de rivier begonnen te 
rennen. Ik volgde, samen met mijn vader. Toen we bij de 
rivier aankwamen, lag deze helemaal vol met lichamen. 
Twee broers van mijn vader waren in de jaren dertig door de 
nkvd geëxecuteerd. Ze waren zevenentwintig en tweeën-
dertig jaar oud. Mijn vader kon ontsnappen en wist te over-
leven. Toen mijn vader de lijken zag, viel hij op zijn knieën 
en riep uit: “Lieve broers! Eindelijk heb ik jullie gevonden! 
Ik voel dat jullie hier zijn!” Andere inwoners herkenden in 
de lijken hun vermiste familieleden. Iedereen moest huilen. 
Het was echt verschrikkelijk.’ Galina wrijft  in haar handen 
en het lijkt alsof de gebeurtenissen zich opnieuw voor haar 
ogen afspelen.

'Maar het ergste was,’ vervolgt ze, ‘dat al snel de hele oever 
werd afgezet. We mochten niet bij de rivier in de buurt ko-
men. Alle bewoners werden weggejaagd. De kgb arriveerde 
met twee grote boten. Met een hogedrukspuit spoten ze ook 
de rest van de lichamen de rivier in. In plaats van die uit 
het water te halen en te identifi ceren, verzwaarden ze de 
lijken met ijzer zodat ze naar de bodem zonken. Dagen later 
werden stroomafwaarts nog lijken in de bosjes gevonden. 
Daar waren ook kinderlichamen bij, met een kogelgat in het 
achterhoofd. Hele families zijn geëxecuteerd. Na twee dagen 
was de operatie afgelopen en was het graf leeg,’ vertelt ze. 
‘Van de autoriteiten kregen we geen enkele uitleg. Zelfs in 
de lokale krant werd er met geen woord over geschreven. 
Alsof er niks was gebeurd.’ 

Aleksej en ik lopen verder naar de oever van de rivier. De 
weg mondt uit bij een steile zandwand. Het is de exacte plek 
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van het massagraf. Twee jonge moeders, allebei achter een 
kinderwagen, staan van het uitzicht te genieten. Ik vraag of 
ze weten wat hier is gebeurd. Ze schudden van nee. Van een 
massagraf hebben ze nog nooit gehoord.

Een week later, als we weer terug zijn in Tomsk, is het 9 mei. 
Op deze dag viert Rusland de overwinning van de Grote 
Vaderlandse Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog heet in 
Rusland. Overal in de stad zijn festiviteiten en in de hoofd-
straat is een militaire parade. Bij de optocht lopen meerdere 
mensen met spandoeken met het portret van Stalin erop. 
Niemand lijkt daar aanstoot aan te nemen. Aleksej vindt 
het wel erg en is om die reden thuisgebleven.

Later vertelt hij dat hij het verhaal over ons bezoek aan 
Kolpasjevo op zijn blog heeft  geplaatst. Hij schrijft  daarin 
over onze bevindingen en over de geschiedenis van het mas-
sagraf. Hij is verbaasd over de reacties op het stuk. ‘Mensen 
plaatsen vaker opmerkingen bij mijn blog, maar zulke hef-
tige reacties heb ik nog nooit gehad.’ Hij laat me er een paar 
lezen. Veel lezers ontkennen wat er is gebeurd en zijn boos 
op Aleksej omdat hij een buitenlandse journalist heeft  mee-
genomen. Een lezer met de naam ‘fi erytigra’ is bang dat die 
‘journaliste nu over de hele wereld gaat rondbazuinen dat 
de Russen hun eigen mensen vermoordden en martelden. 
Maar,’ schrijft  hij verderop, ‘daar is geen enkel bewijs voor!’ 
Ene ‘zegor’ schrijft : ‘O mijn God, hoe kun je deze verzinsels 
geloven.’ Maar niet iedereen is zo negatief. Iemand met de 
naam ‘shobuski’ schrijft  juist ‘erg geraakt’ te zijn door het 
verhaal van Aleksej. ‘Hoogstwaarschijnlijk is het de plek 
waar ook mijn overgrootvader is begraven.’
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De moeder van de goelag

Bij mijn bezoek aan Kolpasjevo werd mij eens te meer dui-
delijk hoeveel emoties het stalinistische verleden onder de 
Russen losmaakt: angst, een rouw die niet kan worden af-
gesloten door alle onduidelijkheid, ontkenning, zelfs woede 
op degenen die het verleden willen onderzoeken. Het sterkt 
mij in mijn verlangen om meer te weten. Wat was de goelag 
en hoe ontwikkelde die zich? En welke sporen zijn er nog 
van te vinden? Daarom wil ik eerst naar Solovjetski, de plek 
waar de geschiedenis van de goelag begint. 

Solovjetski, dat deel uitmaakt van de eilandengroep So-
lovki, is gelegen in de noordelijke Witte Zee, niet ver van de 
poolcirkel. Op dit eiland vestigden de bolsjewieken in 1923 
een strafk amp, dat de geschiedenisboeken in zou gaan als 
‘de moeder van de goelag’. Ze ontwikkelden een systeem 
waarbij gevangenen als dwangarbeiders werden ingezet 
in grote economische projecten. Het kampcomplex ging 
deel uitmaken van de economie. Dit principe fungeerde als 
blauwdruk voor de vele kampen die nog zouden komen. 
De schrijver Aleksandr Solzjenitsyn verwijst dan ook met 
de titel van zijn bekende boek De Goelag Archipel naar deze 
archipel van eilanden. De kampen, die zich later uitbreid-
den naar het vasteland van Karelië, werden eufemistisch de 
‘Noordelijke Kampen van Speciale Bestemming’ genoemd. 
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In het Russisch is dat afgekort slon. Slon is het Russische 
woord voor ‘olifant’ en dat was in die tijd de bron van veel 
woordgrappen.

Tegenwoordig is het eiland Solovjetski vooral bekend om 
het eeuwenoude klooster dat daar staat. Iedere Rus kent de 
contouren hiervan, die in paarse inkt staan getekend op het 
vijfh onderdroebelbiljet. De afb eelding is een opmerkelijke 
keus. Tussen deze dikke kloostermuren sloten de bolsjewie-
ken vanaf 1923 hun gevangenen op.

Om Solovjetski te bereiken reis je vanuit Sint-Petersburg 
eerst twintig uur met de trein naar het noorden richting 
Moermansk, dwars door de donkere naaldbossen van Ka-
relië tot aan de Witte Zee. Vanaf het kleine kuststadje Kjem, 
een voormalig transitkamp, gaat er een boot naar het eiland. 
Gevangenen legden dezelfde route af.

In de halfl ege trein zit ik tegenover een man met een 
dikke buik en een intelligent gezicht. Hij wil duidelijk de 
tijd doden door met zijn medereizigers te praten en stelt 
zichzelf voor als Sergej. Ik vertel dat ik journalist ben en nu 
naar Solovjetski afreis. ‘O, dat is interessant,’ reageert hij. 
‘Ik ben ook altijd journalist geweest.’ Hij is nu alweer jaren 
met pensioen en zit in deze trein om familie te bezoeken 
in Moermansk. Het eiland is Sergej niet onbekend. ‘Ik ben 
in de jaren negentig voor een reportage over het strafk amp 
op Solovjetski geweest,’ herinnert hij zich. ‘Heb je wel je 
documenten op orde?’ vraagt hij ernstig. ‘Als je onderzoek 
gaat doen naar dit onderwerp heb je grote kans dat je in 
de gaten wordt gehouden. Het is belangrijk dat je de juiste 
papieren hebt.’ Een vrouw aan de overkant van het gangpad 
volgt ons gesprek en kijkt me argwanend aan. Ik voel me 
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opeens een beetje ongemakkelijk, maar bedenk ook dat ik 
niets verkeerds doe. Ik heb een journalistenvisum en schrij-
ven over de repressie van Stalin is niet verboden. Maar de 
afk eurende blik van de vrouw tegenover mij is veelzeggend. 
De meeste Russen zitten niet te wachten op mensen, en met 
name buitenlanders, die in hun verleden gaan wroeten. 

De volgende ochtend stap ik uit in Kjem. Het stationnetje 
telt maar één perron waarvan je direct de stoffi  ge parkeer-
plaats op kunt lopen. Ik ga op zoek naar een bus richting 
de haven, maar er blijken alleen taxi’s te gaan. ‘Moet je 
naar Solovjetski?’ roept een van de chauff eurs. Hij heeft  al 
een andere passagier voor dezelfde bestemming, een jonge 
vrouw van een jaar of dertig. Samen nemen we plaats op de 
achterbank en hij scheurt weg.

De vrouw heet Natasja. Ze heeft  lang bruin haar en een 
engelengezicht met grote ogen en een spontane lach, en ze 
gaat een paar dagen naar het eiland Solovjetski. Niet zoals 
ik voor het goelagverleden, maar om het klooster te bezoe-
ken. Ze heeft  een drukke baan en een dochtertje van zes 
dat ze alleen opvoedt. ‘Ik trouwde toen ik drieëntwintig 
was,’ vertelt ze. In Rusland is dat voor een vrouw al oud, en 
Natasja voelde de druk van haar omgeving. Ze raakte snel 
zwanger, maar het huwelijk bleek een fi asco. ‘Ik mocht niks 
van mijn man, alleen thuiszitten en zorgen dat ’s avonds 
het eten klaarstond. Ik werd doodongelukkig. Na twee jaar 
huwelijk, vlak na de geboorte van mijn dochter, ben ik bij 
hem weggegaan. Ik wilde mijn dochter een ander leven ge-
ven.’ Natasja is nog steeds blij met die beslissing. ‘Als ik nog 
bij hem was geweest had ik deze reis naar Solovjetski nooit 
kunnen ondernemen,’ zegt ze triomfantelijk.
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Bij de haven staat een houten huisje waar ze kaartjes voor 
de boot verkopen. Het is een soort skihut, gebouwd van 
onbewerkt hout, met grote dwarsbalken. In de hoek staat 
een reusachtige opgezette beer. ‘In de zomer komen hier 
busladingen vol toeristen uit heel Rusland om het klooster 
te bezoeken,’ vertelt Natasja. Nu is het eind september en al 
aardig koud, zo dicht bij de poolcirkel. Natasja vindt het fi jn 
dat het niet zo druk is. ‘Ik ben van plan om even helemaal 
tot rust te komen op het eiland.’

Met de tickets op zak lopen we richting de haven, die 
eigenlijk niet meer is dan één enkele aanlegsteiger. Ach-
ter een groot stuk modderig braakliggend terrein ligt een 
kleine, ouderwetse boot. Door de witte en blauwe lak heen 
zijn de roestplekken zichtbaar. Een groepje monniken, met 
lange baarden en gekleed in monnikspijen, staat te wach-
ten om aan boord te gaan. Verder is het rustig. We zijn zo 
noordelijk dat het licht zachter lijkt, alle kleuren worden 
pasteltinten.

Het waait fl ink en in de met hout beklede kajuit worden de 
passagiers alle kanten op geschud. Sommigen klampen zich 
vast aan de stoelen en in de hoek ligt een plasje overgeefsel. 
Natasja is op een bankje gaan liggen in de hoop om zo de 
misselijkheid tegen te gaan en ik besluit haar voorbeeld te 
volgen. Na twee eindeloze uren komt de boot eindelijk tot 
rust en varen we het haventje van het eiland binnen. In de 
verte zijn de contouren van het klooster al zichtbaar en bij 
de aanlegsteiger staan een paar vrouwen. Ze houden bordjes 
omhoog met de tekst kamer te huur. Natasja had van 
tevoren bij een van hen een kamer besproken en ze vraagt of 
er ook plek voor mij is. De vrouw knikt hartelijk, ze stelt zich 
voor als Ina en gebaart ons haar te volgen naar haar huis.
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Het eiland is voor het grootste deel onbewoond en bedekt 
met dichte naaldbossen. Het grote, massief stenen klooster 
neemt een centrale plaats in, met daaromheen een klein 
dorpje met houten huizen. De wegen zijn onverhard en door 
het opgewaaide zand lijkt alles bedekt onder een laagje stof. 
Auto’s zie je hier bijna niet. Ina is op de fi ets en stopt om de 
zoveel meter om op ons te wachten. We volgen haar naar een 
van de houten huizen. Binnen is alles aanwezig. Een hout-
kachel, een warme douche en een keukentje. De grootste 
kamer is ingericht als gastenkamer, met vier kleine bedden. 
Ina leidt ons met grote vanzelfsprekendheid samen de ka-
mer in. ‘Hier slapen jullie.’ Natasja moet een beetje lachen 
en haalt haar schouders op. ‘Vind je het erg een kamer te 
delen?’ vraagt ze. Ik vind het niet erg.

Als je in Rusland nieuwe mensen leert kennen, is het altijd 
afwachten met wie je te maken hebt. Is zijn of haar mening 
gevormd door de propaganda die in de staatsmedia wordt 
verkondigd of heeft  iemand een kritische en onafh ankelijke 
blik? Het lijkt soms wel of Rusland is verdeeld in deze twee 
groepen. Mensen bij wie de propaganda zijn werk heeft  ge-
daan, hebben vaak een uitgesproken en zeer starre mening, 
vooral als het over geschiedenis of politiek gaat. Een gesprek 
verzandt dan al snel in een discussie waarbij niet het argu-
ment maar de overtuiging het belangrijkste is. En als je niet 
oppast word je ervan beschuldigd dat je anti-Russisch bent, 
vooral als je begint over Stalin en de terreur. Ontmoetingen 
met nieuwe mensen kunnen daarom nogal een balanceeract 
zijn. Ik ken Natasja nog maar net, maar ik heb het idee dat 
ze een kritische en genuanceerde kijk heeft  en we lijken het 
goed met elkaar te kunnen vinden.
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Het klooster heeft  een lange en veelbewogen geschiedenis. 
Het werd gesticht in 1436 en groeide in de eeuwen daarna 
uit tot een van de grootste geestelijke centra van Rusland. 
Omdat de grens met Finland dichtbij ligt, deed het ook al snel 
dienst als handelspost en was het een belangrijke strategische 
locatie. Maar ook toen al werd het eiland, ver weg van de 
bewoonde wereld en omringd door het zeewater, herkend als 
een ideale plek om staatsgevaarlijke personen op te sluiten en, 
belangrijker nog, volledig te isoleren van de maatschappij. Al 
in de zestiende eeuw was het klooster in gebruik als gevan-
genis, al waren er toen nog niet zoveel gevangenen. In totaal 
hebben er onder de tsaren niet veel meer dan driehonderd 
mensen gevangengezeten. Onder de bolsjewieken werd dat 
anders. Ze sloten het klooster en de monniken werden gevan-
gengenomen of weggestuurd. In 1923 namen ze de klooster-
gebouwen in gebruik als gevangenkamp en werd Solovjetski 
bekend als het eerste eiland van de Goelag Archipel.2

Maar de terreur van de bolsjewieken begon al eerder. Tij-
dens de bloedige burgeroorlog tussen 1917 en 1922 werden 
alle mogelijke politieke tegenstanders en andersdenkenden 
vervolgd en opgesloten in kampen. De burgeroorlog barstte 
los na de revolutie van 1917, waarin de bolsjewieken, toen 
een radicale minderheid met weinig steun onder de bevol-
king, de macht grepen. Het Witte Leger van het oude regime 
nam het op tegen het Rode Leger dat onder leiding stond 
van Lev Trotski.

De kampen van de bolsjewieken heetten toen nog con-
centratiekampen of speciale kampen, de term ‘goelag’ 
kwam pas in 1930 in gebruik. ‘Gewone’ criminelen, zoals 
zakkenrollers, dieven en geweldplegers, werden volgens 
Lenin gecreëerd door de ongelijkheid van de klassen-
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maatschappij. Na de revolutie zouden dit soort criminelen 
vanzelf verdwijnen. Veel gevaarlijker in zijn ogen waren de 
klassenvijanden, tegenstanders van de revolutie. Wie dat 
precies waren, was nogal vaag gedefi nieerd en er ontstond 
al snel een door willekeur gekenmerkte jacht op iedereen die 
verdacht werd van het openlijk of in het geniep saboteren 
van de revolutie. De bolsjewieken riepen burgers op om de 
bourgeoisie aan te vallen en te bestelen. Overal in het land 
werden mensen gemarteld, levend verbrand, opgehangen en 
zonder rechtspraak geëxecuteerd of gearresteerd. Er werd 
geplunderd en gemoord, zowel door de bolsjewieken als 
door de opgehitste bevolking.

De nieuwe kampen werden al snel gevuld met deze klas-
senvijanden. Felix Dzerzjinski, de oprichter van de Tsjeka, 
Lenins geheime politie en de voorloper van de kgb, kreeg de 
opdracht de ‘speciale kampen’ te organiseren. Deze kampen 
waren onzichtbaar voor de buitenwereld en je kon daar zon-
der enige vorm van rechtspraak naartoe worden gestuurd. 
De Tsjeka stond bestuurlijk volledig op zichzelf en hoefde 
aan niemand verantwoording af te leggen. Ze hadden zo een 
vrijbrief om te doen wat ze wilden.

In deze beginjaren werd de basis gelegd voor de tweede-
ling in het gevangenissysteem tussen gewone gevangenen 
en politieke gevangenen. De ‘gewone’ misdadigers kwamen 
terecht in gevangenissen binnen het reguliere rechtssys-
teem. De kampen voor politieke gevangenen waren in han-
den van de Tsjeka. Uiteindelijk zouden alle gevangenissen 
onder het bewind van de Tsjeka en haar opvolgers (ogpoe, 
nkvd, kgb) komen, maar het onderscheid tussen gewone 
criminelen en politieke gevangenen zou tot het einde van 
de Sovjet-Unie blijven bestaan.



34

Het aantal gevangenen nam na 1917 snel toe. Lenin ge-
bruikte een in 1918 beraamde, maar mislukte moordaanslag 
op zijn leven als legitimering om zijn toch al wrede rode ter-
reur te intensiveren. Het zaaien van angst en chaos was een 
belangrijk wapen van de bolsjewieken om de burgeroorlog 
te winnen. Eind 1919 waren er eenentwintig geregistreerde 
kampen van de Tsjeka. Aan het einde van 1920 waren dat er 
al 107.3 De organisatie van de kampen was in eerste instantie 
nog zeer chaotisch. De gevangenen moesten dwangarbeid 
verrichten, maar daar zaten nog geen duidelijk doel en or-
ganisatie achter.4

De gevangenen die wel voor de revolutie hadden gestre-
den maar zich niet hadden aangesloten bij de bolsjewieken, 
zoals de mensjewieken, de sociaal-revolutionairen en de 
anarchisten, zorgden in het begin voor problemen. Zij wa-
ren de voormalige bondgenoten in de strijd tegen het oude 
regime en konden daarom in de gevangenissen aanspraak 
maken op een speciale behandeling. Deze revolutionairen 
hadden ervaring in de tsaristische gevangenissen en wis-
ten hoe zij zich konden organiseren. Ze voerden acties voor 
privileges en betere omstandigheden en zorgden zo voor 
veel onrust. Zij hadden ook vaak contactpersonen in het 
buitenland, via de socialistische en communistische bewe-
gingen in onder andere Berlijn of Parijs, en ze verspreidden 
door middel van gesmokkelde brieven en aantekeningen 
berichten over hun slechte behandeling in de Sovjetkam-
pen. Dit zorgde in het Westen voor veel verontwaardiging, 
en het was slecht voor het internationale aanzien van de 
bolsjewieken, die nog maar net aan de macht waren.

De oplossing voor deze lastige groep gevangenen werd in 
1923 gevonden in het voormalige klooster op het eiland So-
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lovjetski. Hier konden ze de politieke gevangenen isoleren, 
wat meteen een oplossing voor het pr-probleem was. Het 
eiland lag zo afgelegen en geïsoleerd dat de buitenwereld 
geen lucht zou kunnen krijgen van wat er zich afspeelde. 
Ook was het de ideale plek om ongestoord te experimen-
teren met nieuwe ideeën over gevangenschap, zoals het in-
zetten van gevangenen als dwangarbeiders voor bouw- en 
infrastructuurprojecten. Het plan was om een winstgevend 
economisch systeem te ontwikkelen op basis van dwangar-
beid. Dit principe, dat hier werd ontwikkeld en verfi jnd, zou 
later door de hele Sovjet-Unie in de goelagkampen worden 
toegepast.5

’s Avonds zitten Natasja en ik in de kleine keuken. Na het 
eten komt Ina kijken of alles in orde is en schuift  aan voor de 
thee. Ze giet de hete drank op haar schoteltje en slurpt het 
naar binnen. Zo koelt het sneller af. ‘Morgen is er een excur-
sie over het goelagverleden met een bezoek aan het goelag-
museum en overmorgen een rondleiding door het klooster.’ 
Ze geeft  ons het telefoonnummer waarmee we ons kunnen 
aanmelden. Natasja was niet van plan om een excursie over 
de goelag bij te wonen, maar omdat er morgen geen andere 
keuze is gaat ze toch mee. Ze vertelt dat ze wel interesse heeft  
in het onderwerp, maar als ik vraag wat ze van Stalin vindt, 
is haar oordeel mild. Volgens Natasja maakte vooral Lenin 
onnodig slachtoff ers. ‘Lenin was een zwakke leider,’ beweert 
Natasja. ‘Hij wist niet hoe hij orde moest houden. Hij was 
te jong en te onervaren en zorgde daarom voor chaos en 
een verschrikkelijke burgeroorlog. Hoeveel mensen zijn er 
daarbij wel niet omgekomen!’ Stalin heeft  volgens Natasja 
de fouten van Lenin hersteld. ‘Hij wilde vanuit die chaos 
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een sterk land opbouwen. Daarom moest hij met harde 
hand regeren. Anders was de Sovjet-Unie ten onder gegaan.’ 
Ik vermoed dat Natasja oplepelt wat ze vroeger op school 
heeft  geleerd. Ina knikt ook instemmend bij het verhaal 
van Natas ja: ‘Ja, zonder Stalin had de Sovjet-Unie nooit de 
grootmacht kunnen worden die ze was.’

De volgende ochtend verzamelen we ons samen met drie 
Russische toeristen bij de ingang van de massieve stenen 
kloostermuur voor de rondleiding. De gids is een vrouw 
van in de vijft ig die zich voorstelt als Anna Jakovleva. Ze 
is gekleed in een degelijke jurk met bloemmotief, heeft  het 
haar opgestoken en draagt een bril met een zwaar montuur. 
Het is een grijze dag en de miezerregen wordt steeds meer 
een echte regenbui. Anna Jakovleva leidt ons mee onder de 
kloosterpoort en begint te vertellen. Zonder enige intonatie 
in haar zinnen en zonder oogcontact te maken met de luis-
teraars ratelt ze haar verhaal af. Ik heb moeite mijn aandacht 
te houden bij deze monotone woordenstroom, maar Natasja 
en de drie Russen lijken hier geen last van te hebben en 
luisteren aandachtig. ‘Ik werk al sinds 2001 voor het goelag-
museum, dat deel uitmaakt van het klooster,’ vertelt ze. ‘Een 
deel van mijn werk is onderzoek doen naar de geschiedenis 
van het kamp. Wie hebben hier gezeten, wat zijn hun na-
men, wat is hun achtergrond en waar zijn ze daarna naartoe 
gegaan?’ Het lijken simpele vragen, maar dat blijkt in de 
praktijk niet zo te zijn. ‘Over de meeste gevangenen hebben 
we geen enkele informatie.’

Toen het kamp op Solovjetski in 1923 net in gebruik was 
kreeg de groep revolutionairen die aan de zijde van de 
bol sjewieken tegen de tsaar hadden gevochten, nog aller-
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lei voorrechten. Ze mochten de krant lezen, mannen en 
vrouwen en soms hele gezinnen verbleven bij elkaar en ze 
hadden vrij veel bewegingsvrijheid. Sommigen waren zelfs 
vrijgesteld van arbeid. Elke groep had een eigen vleugel in 
het voormalige klooster met een eigen gekozen leider en 
organisatie.6 

De gevangenen zonder revolutionaire status hadden min-
der geluk en kregen te maken met wreedheden, verwaar-
lozing, marteling, ondervoeding en executies. Hun aantal 
groeide snel. In 1923 waren het er een paar honderd en in 
1926 al zesduizend. Dit waren voor een deel gewone crimi-
nelen, maar de grootste groep bestond uit contrarevolutio-
nairen, mensen die zich tegen de revolutie zouden hebben 
gekeerd. Aristocraten, aanhangers van het Witte Leger, rijke 
mensen, buitenlanders, Russen die in het buitenland waren 
geweest, geestelijken, zogenaamde speculanten, intellectue-
len en sociaal gevaarlijke elementen.7 In de meeste barakken 
waren de leefomstandigheden buitengewoon slecht. Volle-
dig gezonde mensen veranderden in korte tijd in kreupele 
en zwakke invaliden.8 Als ze hun vaak onhaalbare werkta-
ken niet afk regen, werden ze in de winter ’s nachts achterge-
laten in het bos, in de vrieskou. Er waren speciale strafcellen 
van één meter hoog met scherpe punten die uit de wanden 
staken, waardoor je niet kon staan of leunen.9 

Ondanks de wreedheden was er in de chaotische begin-
jaren voor sommige gevangenen ook de mogelijkheid tot 
ontspanning en vermaak. In 1923 ging een door gevangenen 
georganiseerd kamptheater van start. In het eerste jaar was 
dit nog vrij amateuristisch, maar toen in 1924 een schip vol 
gevangengenomen acteurs binnenkwam, kreeg het theater 
een fl inke impuls. Ook werd er op het eiland een botanische 
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tuin aangelegd waar gevangenen experimenten uitvoerden 
met de bijzondere noordelijke fl ora. Er was een eigen, door 
gevangenen samengestelde krant en er was zelfs een Solov-
jetski-genootschap voor Plaatselijke Kennis, waar gevan-
genen met een academische achtergrond, en dat waren er 
heel wat, onderzoek deden op uiteenlopende gebieden, van 
geologie tot de productie van bakstenen.

Anna, de gids, neemt ons mee naar een oude barak vlak bij 
het klooster, waarin het museum is gevestigd. De expositie 
bestaat uit allerlei voorwerpen die op het eiland zijn gevon-
den. Van nooit verstuurde brieven van gevangenen waaruit 
de wanhoop spreekt, tot alledaagse gebruiksvoorwerpen uit 
de kampen. Een aanzienlijk deel van de expositie gaat over 
de monniken en andere gelovigen die zijn verslonden door 
het kampsysteem.

Aan de muur hangt een citaat van Naft ali Frenkel, een 
oud-gevangene die zich had opgewerkt tot de kampcom-
mandant van Solovjetski. Zijn taak was om het kamp om te 
vormen van een provisorische gevangenis die de staat geld 
kostte tot een strak georganiseerde, winstgevende organi-
satie. Het citaat luidt: ‘Je moet alles uit een gevangene halen 
in de eerste drie maanden, daarna is hij overbodig.’ Voor 
Frenkel waren gevangenen in de eerste plaats werkkrachten. 
Hij wilde hen inzetten bij grote ondernemingen zoals de 
bosbouw en het aanleggen van wegen op het vasteland in 
Karelië. 

Het kampleven werd volledig gerationaliseerd. Alles 
wat niet bijdroeg aan de productie, zoals het krantje en het 
kamptheater, werd afgeschaft . Vanaf 1925 verloren ook de 
gevangenen met een bijzondere revolutionaire status hun 




