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Lijst met afkortingen 

 

GULAG < ГУЛАГ is een acroniem voor „Главное Управление ЛАГерей‟ en kan vertaald 

worden als „Hoofdadministratie van de kampen‟. Applebaum (2003: 559) omschrijft die als 

volgt: “[…] de afdeling van de geheime politie die de Sovjet - concentratiekampen leidde.”  

 

OGPU < ОГПУ is een acroniem voor „Объединённое Главное Политическое Управление 

СССР‟ wat kan vertaald worden als „verenigd en hoogste politieke bestuur van de USSR‟. 

Deze voerde strijd tegen de politieke en economische contrarevolutionairen, tegen spionage 

en banditisme (Rossi 1991: 171).  

 

GPU < ГПУ is een acroniem voor „Государственное Политическое Управление‟ en kan 

vertaald worden als „politieke administratie van de staat‟. Applebaum (2003: 558) beschrijft 

dit orgaan als volgt: “[…] geheime politie in het begin van de jaren twintig, opvolger van de 

Tsjeka.” 

 

NKVD < НКВД is een acroniem voor „Народный Комиссариат Внутренних Дел‟ wat kan 

vertaald worden als „Volkscommissariaat voor Binnenlandse Zaken‟, ook voor deze term 

vond ik wat verdere uitleg bij Applebaum (2003: 558), ze omschrijft de NKVD als de 

geheime politie in de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog en als de opvolger van 

de OGPU. 

 

MGB < МГБ is een acroniem voor „Министерство Государственной Безопасности‟, bij 

Applebaum (2003: 558) vond ik hiervoor de volgende uitleg: “[…] geheime commissie voor 

interne en buitenlandse veiligheid na de oorlog.” Deze commissie werd opgericht in 1946, 

aldus Rossi (1991: 153). 

 



MVD < МВД is een acroniem voor „Министерство Внутренних Дел‟, wat kan vertaald 

worden als „Ministerie van Binnenlandse zaken‟. Hierbij geeft Applebaum (2003: 558) 

volgende beschrijving: “[…] geheime politie, belast met toezicht op gevangenissen en 

kampen in de periode na de oorlog.” 

 

KGB < КГБ is een acroniem voor „Комитет Государственной Безопасности‟ en kan 

vertaald worden als „Comité voor Staatsveiligheid‟. Dit is de opvolger van de MGB sinds 

1954. (Rossi 1991: 107) 

 

Dal’stroj < Дальстрой: uit de term kunnen we al afleiden dat het moet te maken hebben met 

de bouw van iets in het verre Oosten. Het gaat namelijk om een bedrijf dat zich bezighoudt 

met het exploiteren van noordoost - Siberië. De arbeidskrachten die werken aan de 

verschillende projecten zijn gevangenen en de voornaamste taak van de Dal’stroj is het 

ontginnen van goud. Dit bedrijf komt later onder de bevoegdheid van de staat. (Rossi 1991: 

67-68) 

 

Sevostlag < СЕВОСТЛаг ОГПУ is het acroniem voor „Северо-восточный лагерь ОГПУ‟ 

en staat voor „noordoostelijke kampen van de OGPU‟. Waarom de OGPU er nog bijstaat is 

eenvoudig te verklaren door het feit dat Sevostlag ontstond ten tijde van de OGPU, op het 

einde van de jaren twintig. (Rossi 1991: 250) 

 

USVITL < УСВИТЛ(аг) acroniem voor „Управление Cеверо-Bосточными 

Исправительно-Трудовыми Лагерями‟ wat kan vertaald worden als „Bestuur van de Noord-

Oostelijke Сorrectionele Werkkampen‟. Dit orgaan werd tegelijkertijd met de Dal‟stroj 

opgericht, aldus Rossi (1991: 305), dit zou dus moeten zijn in de loop van de jaren ‟32 –‟33 

(1991: 67). 

 



CGALI < ЦГАЛИ  is een acroniem voor „Центральный Государственный Архив 

Литературы и Искусства'. Hier werd materiaal bewaard van schrijvers en dichters uit de 

negentiende eeuw (zoals Gogol en Turgenev) maar ook van schrijvers en dichters uit de 

twintigste eeuw (bv. Achmatova en Blok).  

 

ČK < ЧК of  чека is een acroniem voor „Чрезвычайная Комиссия‟. Deze commissie hield 

zich bezig met de staatsveiligheid en bracht de binnenlandse geheime dienst tot stand.  
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1. Inleiding 

 

In het begin van het academiejaar wist ik enkel dat ik iets wou schrijven over Šalamov en zijn 

verhalen uit Kolyma. Die verhalen had ik al eerder gelezen en zijn mij altijd sterk bijgebleven. 

Maar ook de geschiedenis van de kampen intrigeerde mij en ook dit wou ik bij mijn 

masterproef betrekken. Vandaar mijn keuze om mijn thesis op te delen in twee grote delen. 

Het eerste deel zou gaan over de geschiedenis van de kampen, met daarbij ook een 

„geschiedenis‟ van het leven van Šalamov. Het tweede deel zou de Verhalen uit Kolyma 

behandelen, met de nadruk op hun literaire doel: ze zijn het voorbeeld van een „nieuw soort 

proza‟.  

Voor het eerste deel van mijn scriptie ben ik dus op zoek gegaan naar 

geschiedenisboeken die heel wat te vertellen hadden over de geschiedenis van de 

Sovjetrussische werkkampen. Die vond ik snel, het enige probleem was dat het ging om nogal 

oude bronnen. Hoewel ik overtuigd was van de betrouwbaarheid en de uitgebreide informatie 

die deze bronnen mij zouden geven, heb ik ook nog wat recentere boeken erbij gehaald. Deze 

bevestigden de informatie die ik in de andere boeken vond. 

Voor het tweede deel had ik wat meer problemen. Er is immers een enorm brede 

waaier aan benaderingsmogelijkheden. Zou ik de verhalen van Šalamov vergelijken met die 

van andere schrijvers zoals Ginzburg of Solženitsyn? Zou ik een overzicht geven van de 

verschillende meningen en visies over de verhalen? Dit alles sprak mij niet echt aan, dus 

zocht ik nog wat verder naar bronnen, tot ik op twee essays van Šalamov stootte: O прозе 

(Over proza) en O «новой прозе» (Over “nieuw proza”). Ik kon weer verder: ik zou 

Šalamov‟s visie weergeven over zijn proza en over die van literatuur in het algemeen. Daarna 

kon ik dan zelf een aantal verhalen analyseren.  

Het betoog bestaat dus uit twee grote hoofdstukken. In het eerste deel schreef ik een 

korte biografie over Šalamov met de nadruk op de jaren die hij in de kampen heeft 

doorgebracht. Het tweede deel van het eerste hoofdstuk behandelt een paar aspecten van wat 

je de geschiedenis van de Gulagkampen zou kunnen noemen. In het begin wou ik het over de 

context hebben waarin de kampen ontstonden en ook over Kolyma zelf. Daarna kon ik mij 

dan focussen op de „concretere‟ aspecten van het kampleven: welke soorten arbeid werden er 

in Kolyma verricht? Hoeveel en wat kregen de gevangenen te eten? Welke waren de meest 

voorkomende ziektes? Welke categorieën gevangenen werden er onderscheiden? Enz. 

Dit deel gaat dus duidelijk over de geschiedenis, het proza van Šalamov over zijn 

kampervaringen behandel ik daarom in een ander hoofdstuk. Het was namelijk niet de 

bedoeling van Šalamov om de mensen historische feiten te geven over de kampen. Een aantal 

historische feiten worden wel impliciet bevestigd in zijn verhalen, maar daar blijft het ook bij. 

Waar dan wel de klemtoon lag, komt in het tweede hoofdstuk uitgebreid aan bod.  
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Het tweede deel begint met wat je Šalamov‟s poëtica zou kunnen noemen.  

Vervolgens heb ik het over een aantal opvallende kenmerken die mij doorheen alle verhalen 

zijn opgevallen. Op het einde plaatste ik dan mijn analyses van twee verhalen van Šalamov. 

Het gaat om twee verhalen uit twee verschillende bundels: het eerste verhaal dat ik 

analyseerde heeft als titel “Заговор юристов” (“Het complot der juristen”) en komt uit de 

eerste bundel Колымские рассказы (Verhalen uit Kolyma). Het tweede verhaal komt uit de 

tweede bundel Левый берег (De linkeroever) en heet “Сентенция” (“Sententie”).  

Toen ik de Verhalen uit Kolyma las, heb ik telkens nota‟s genomen waarover de 

verhalen gingen. Zo was het gemakkelijker om later algemene kenmerken terug te vinden en 

verhalen te kiezen die ik kon bespreken. De verhalen waar het meeste in voorkwam: zowel 

realia, biografische elementen als kenmerken die in veel verhalen terugkomen; heb ik er dan 

uiteindelijk uitgehaald. Mijn eerste keuze was “Het complot der juristen”. Dit verhaal is mij 

altijd al bijgebleven en er zat veel meer in dan het transport van de gevangene Andreev naar 

Magadan.  

Het tweede verhaal heb ik pas na de analyse van “Het complot der juristen” gekozen. 

Ik wou nog een voorbeeld van een verhaal waarin er bijna geen autobiografische kenmerken 

voorkwamen en dat een zeer algemeen thema behandelde. Ik wou een verhaal waarin het 

onduidelijk was om wie het ging en waardoor de inhoud van het verhaal – en dus vooral de 

gedachten van de ik-figuur – van toepassing zou kunnen zijn op een hele categorie van 

gevangenen.  

Hierna volgt mijn conclusie. Op het einde heb ik nog wat bijlagen toegevoegd. Deze 

bevatten foto‟s van gevangenen aan het werk, in de barak en in de eetzaal, enz. Deze foto‟s 

heb ik erbij gevoegd omdat ik op die manier een beeld geef van de aspecten die ik heb 

besproken in het eerste hoofdstuk. Ik vond het ook interessant om er een kaart van Kolyma 

aan toe te voegen. Daarop zijn verschillende kampcomplexen te zien, maar ook de rivieren in 

Kolyma, de zeeroutes ernaartoe, enz. 

 

2. Šalamov en Kolyma vanuit historische perspectief  

 

2.1. Šalamov 

 

Zoals de titel al doet vermoeden, zal ik het hier hebben over Varlam Tichonovič Šalamov, 

auteur van de Verhalen uit Kolyma. Veel informatie over zijn leven heb ik in het begin niet 

gevonden. Ik heb mij vooral gebaseerd de online-encyclopedie Krugosvet en het tijdschrift 

Raster 88. 

Šalamov werd geboren op achttien juni 1907 in Vologda. Hij was het vijfde en laatste 

kind van het gezin. Zijn vader was priester en zijn moeder was lerares. In 1914 begon hij zijn 

studies aan het gymnasium, die hij in 1923 met succes voltooide. In 1924 vertrok hij naar 
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Moskou om er te studeren. Als zoon van een geestelijke werd hij aanvankelijk niet toegelaten 

aan de universiteit van Moskou en daarom ging hij werken als leerlooier in Kuntsevo (nabij 

Moskou). In 1926 kon hij dan toch beginnen aan de Moskouse staatsuniversiteit, hij studeerde 

aan de faculteit Sovjetrecht. Toen al toonde hij een grote interesse in literatuur: hij schreef 

gedichten en sloot zich aan bij verschillende literaire kringen. Hij had ook contacten binnen 

de trotskistische organisaties van de universiteit en nam ook deel aan een manifestatie tegen 

de tiende verjaardag van de revolutie. 

Op negentien februari 1929 werd hij gearresteerd voor het verspreiden van het 

Testament van Lenin. In dit document uit Lenin zijn twijfels over Stalin als zijn opvolger. Zijn 

vonnis omvatte drie jaar dwangarbeid in Višera in de noordelijke Oeral. In 1931 werd hij 

vervroegd vrijgelaten en gerehabiliteerd. Hij werkte mee aan de bouw van een chemische 

fabriek in Berežnik. Daar maakt hij kennis met zijn toekomstige vrouw, G. I. Goudz. In 1932 

keerde hij terug naar Moskou en werkte er als journalist, literator en schrijver. Hij schreef 

toen vooral gedichten en zijn eerste verhalen werden met succes gepubliceerd. In 1933 

overleed zijn vader, in 1934 stierf zijn moeder en in 1935 werd zijn dochter Lena geboren.  

Op twaalf januari 1937 werd hij voor een tweede keer gearresteerd, ditmaal voor 

„contrarevolutionaire trotskistische activiteiten‟. Hiervoor kreeg hij vijf jaar dwangarbeid in 

het verre Siberië.  

Op twaalf augustus werd hij naar Kolyma gebracht en hij kwam terecht in de 

goudmijn De Partizaan. In december 1938 werd hij opnieuw gearresteerd, hij werd naar de 

gevangenis van Magadan gebracht als deelnemer aan de „zaak der juristen‟. Maar de dag 

voordat de zaak behandeld zou worden, werd de chef van het departement voor bijzondere 

politieke zaken, Steblev, zelf gearresteerd. Daardoor kwamen Šalamov en alle anderen die 

door Steblev waren gearresteerd weer vrij. Šalamov werd naar het doorgangskamp van 

Magadan gebracht (waar toen een tyfusepidemie heerste), waar hij zolang mogelijk bleef. In 

april werd hij naar de omgeving rond het Zwarte Meer gebracht en daar hielp hij mee aan de 

zoektocht naar kolen. Er moesten proefschachten en kanalen gegraven worden. In de herfst 

van 1940 werd Šalamov overgeplaatst naar Arkagala Ugol‟naja (in het noorden van Kolyma) 

waar hij in een koolmijn moest werken. In 1942 liep zijn straf ten einde, maar hij werd „tot 

nader order‟ (en zonder enige vorm van veroordeling) vastgehouden. Kort erna werd hij in 

Arkagala gearresteerd en naar de strafmijn Dzjelgala gebracht. Hier bracht Šalamov de winter 

door. 

In 1943 werd hij door Zaslavskij en Krivitskij aangegeven voor het prijzen van de 

wapens van de Duitsers en omdat hij Bunin beschouwde als een klassieker van de Russische 

literatuur. Hiervoor kreeg hij tien jaar extra. Vanaf dan ging het steeds slechter met Šalamov. 

Hij werd steeds vaker opgenomen in het ziekenhuis. Šalamov overleefde de kampen dankzij 

een vriend van hem: dokter A.M. Pantjuchov. Deze stuurde Šalamov in 1946 op 

verplegercursus waarna hij kon werken als verpleger in verschillende ziekenhuizen. Dit stond 
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hem ook toe opnieuw gedichten te schrijven. Deze gedichten zouden later verzameld worden 

in de bundel Колымские тетрады (Schriften uit Kolyma).  

In 1951 werd hij vrijgelaten, maar hij mocht Kolyma nog niet verlaten. Ervoor bleef 

hij werken als medisch assistent. In 1953 ging hij naar Turkmen‟ waar hij werkte als 

bevoorradingsagent bij de veenafgravingen. Zijn dochter verloochende hem en in 1955 

scheidde hij van zijn vrouw. In 1954 begon hij aan zijn verhalen die over Kolyma. Het is over 

deze verhalen dat ik het zal hebben in het tweede deel van mijn scriptie. Ze kunnen 

beschouwd worden als zijn omvangrijkste en belangrijkste werk als schijver en bestaan uit zes 

delen: Колымские рассказы (Verhalen uit Kolyma), Левый берег (Linkeroever), Артист 

лопаты (De schopkunstenaar), Очерки преступного мира (Schetsen uit de wereld van de 

misdaad), Воскрешение лиственницы (De opstand van de lariks) en Перчатка, или КР-2 

(De handschoen of KR-2).  

In 1956 werd Šalamov gerehabiliteerd en kon hij zich weer in Moskou vestigen. Hij 

werkte er als freelance correspondent voor het tijdschrift Moskva. Hij ontmoette er ook zijn 

tweede vrouw O.S. Nekljudova. Zijn gezondheidstoestand ging er na de kampen sterk op 

achteruit en in 1979 werd hij in een pensionaat voor invaliden en bejaarden geplaatst. Een 

paar jaar later werd hij tegen zijn zin overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis waar hij 

enkele dagen later – op zeventien januari 1982 – zou sterven.  

Zijn gedichten en proza raakten maar moeilijk gepubliceerd in de Sovjet-Unie. Poëzie 

werd niet gewaardeerd en ook zijn verhalen beantwoordden allerminst aan de eisen van het 

socialistisch realisme. Zijn verhalen over Kolyma – die hij schreef van 1954 tot 1973 – 

raakten pas ten tijde van Gorbačov gepubliceerd in de Sovjet-Unie. In de eerste helft van de 

jaren zestig circuleerden ze in de samizdat. Ze verschenen wel eerder in het Russisch in 

Londen in 1978 en kort daarna verschenen ze ook in andere talen. Dit zonder rekening te 

houden met de wensen en de rechten van de auteur. Dit liet Šalamov dan ook blijken in een 

brief naar de redactie van de krant Literaturnaja Gazeta (zie infra). Deze brief werd slecht 

ontvangen door de Russische lezers en velen keerden hem de rug toe. Toch is het met deze 

verhalen dat hij grote bekendheid verwierf zowel in binnen- als buitenland.  

 

2.2 Kolyma 

 

2.2.1 Bronnen 

 

Dit deel gaat over de kampen zoals erover werd geschreven in de geschiedenisboeken. Zowel 

de oudere als meer recente boeken stemmen grotendeels overeen in hun informatie omtrent de 

kampen van de Gulag. Alle bronnen die ik geraadpleegd heb, haalden hun informatie uit 

memoires en persoonlijke getuigenissen van ex-gevangenen (zowel uit het westen als uit de 

Sovjet-Unie), sovjetarchieven, verschillende artikels over de Gulag, enz. Ik heb mij vooral 
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gefocust op vier boeken, waarvan twee oudere boeken en twee nieuwere. Twee daarvan zijn 

geschreven door Robert Conquest, het gaat hier over The Great Terror, Stalin’s purge of the 

thirties en Kolyma, The Arctic Death Camps. Deze boeken dateren respectievelijk uit 1968 en 

1978. Het derde boek is van de hand van Oleg Khlevniuk en heet The History of the Gulag, 

From Collectivization to the Great Terror. Dit boek werd gepubliceerd in 2004. Het vierde 

boek dat ik geraadpleegd heb is het boek van Anne Applebaum en heet Goelag. Een 

geschiedenis. Dit boek werd gedrukt in 2003. Alle drie de auteurs zijn bekende historici en we 

kunnen er dus van uitgaan dat het om betrouwbare bronnen gaat. 

 

2.2.2 Kolyma 

 

Zoals ik al eerder vermeld heb, werd Šalamov driemaal veroordeeld tot dwangarbeid in de 

kampen van de Gulag
1
. Eerst werd hij voor een termijn van drie jaar gestuurd naar Višlag, 

nabij de stad Krasnovišersk in de omgeving van het Oeralgebergte. Zijn tweede en derde 

straftijd moest hij doorbrengen in Kolyma. Kolyma is eigenlijk de naam van een rivier in het 

verre noordoosten van Siberië, maar ging later ook verwijzen naar de hele streek waar sinds 

de twintigste eeuw vele kampen werden gevestigd. In dit gebied ligt ook het Kolymagebergte.  

Omwille van het strenge klimaat stonden de kampen in Kolyma bekend als de 

zwaarste en meest dodelijke kampen van de Gulag. (Kolyma ligt voor een groot deel boven de 

poolcirkel.) De winters kunnen er erg koud zijn en de zomers dan weer erg warm. In het 

binnenland van Kolyma kunnen de temperaturen vaak oplopen tot -50°. In de zomer dan weer 

werden de gevangenen geplaagd door muskieten en temperaturen die tot tegen de veertig 

graden konden oplopen. In de gebieden dichterbij de zee is het klimaat wat zachter. De bodem 

van Kolyma is drassig en daaronder ligt de permafrost. Toendra en taiga kenmerken het 

bergachtige landschap 

De gevangenen moesten eerst een lange treinreis afleggen naar Vladivostok om 

vervolgens per schip Kolyma te bereiken Conquest (1978: 25-26) geeft enkele namen van 

schepen waarmee de gevangenen naar Kolyma werden gebracht: de Džurma, de Indigirka, de 

Dal‟stroj, de Sovlatvia enz. De omstandigheden onderweg waren hard (tekort aan voedsel 

en/of water, overvolle wagons en schepen…) en niet iedereen overleefde de reis. In bijlage 

(afbeelding 14) zit een kaart met daarop de zeeroutes.  

 

2.2.3. Uitbreiding van het gevangenissysteem in de twintigste eeuw 

 

Het is vooral in de twintigste eeuw dat het gevangenissysteem van Rusland zich sterk is gaan 

uitbreiden. Siberië werd in de zeventiende eeuw door de Russen veroverd en sindsdien 

zouden de bannelingen erheen gestuurd worden, later zou ook de dwangarbeid ingevoerd 

                                                 
1
 De term Gulag wordt verklaard in de lijst met afkortingen vooraan.  
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worden.
2
 De idee om gevangenen naar Siberië te sturen was dus niet nieuw. De bolsjewieken 

waren door een staatsgreep aan de macht gekomen en zouden sindsdien alle andersdenkenden 

uit de weg ruimen. In het begin waren dat de aanhangers van het tsaristische regime en 

aanhangers van andere vormen van het socialisme: de mensjewieken, de sociaal-democraten, 

enz. Deze en ook latere golven van massale arrestaties zouden een grote druk zetten op het 

bestaande gevangenissysteem. Naast de groep van wat je de „gewone misdadigers‟ zou 

kunnen noemen, werden ook heel wat andere groepen van de bevolking de gevangenis 

ingestuurd. Tegen het einde van de jaren twintig waren het vooral tegenstanders van de 

collectivisatie (de koelakken) die op grote schaal werden gedeporteerd en andere 

„tegenstanders‟ en „saboteurs‟ van de vijfjarenplannen. Iedereen dus die niet goed genoeg 

werkte, te laat kwam, betrapt werd op diefstal, enz. kon gearresteerd en veroordeeld worden 

tot verbanning, werkkamp of tot de doodstraf. Door die snelle toename van de 

gevangenisbevolking waren de gevangenissen al gauw overbevolkt. Daarom werd het 

bestaande gevangenissysteem door de bolsjewieken aangepast: het aantal kampen nam fel toe 

en een steeds groter deel van de gevangenisbevolking kwam onder de controle van de Čeka,  

tot die uiteindelijk de controle zouden hebben over alle gevangenen.
3
 Aanvankelijk hadden ze 

alleen de controle over de (voornamelijk politieke) gevangenen in het door hen opgerichte 

„speciale gevangenissysteem‟. Uiteindelijk zou het „gewone gevangenissysteem‟ – onder 

controle van het commissariaat van Justitie – verdwijnen en volledig worden opgenomen in 

hun „speciale systeem‟.  

Edvard Berzin was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kampen in Kolyma. 

Hij werd in 1931 aangesteld als hoofd van de „Dal‟stroj trust‟, die moest zorgen voor de 

opbouw van de eerste kampen, het exploreren van het gebied, het ontginnen van goud, enz.  

Het eerste kamp dat er werd gebouwd was „Sevvostlag‟ waarvan hij ook de leider was.
 4

 In 

1937, de periode van de „grote zuiveringen‟, werd Berzin vervangen door K.A. Pavlov als 

hoofd van de Dal‟stroj, en door I.G. Filipov als hoofd van de USVITL.
5
 De „grote 

zuiveringen‟ gebeurden in de jaren ‟37-‟38, toen werden heel wat vooraanstaande leden van 

de communistische partij gearresteerd en vervolgens gefusilleerd of naar de werkkampen 

gestuurd. In 1938 zou Filipov al vervangen worden door de beruchte Garanin onder wie vele, 

willekeurige doodsvonnissen plaatsvonden.  

 

                                                 
2
 Onder de tsaren werd de dwangarbeid katorga genoemd. In de 1943 werd de term opnieuw ingevoerd. De 

katoržniki leefden onder een strenger regime dan de gewone gevangenen. 
3
 Dit was de naam voor de geheime politie sinds 1917. Later zou ze om verschillende redenen nog een aantal 

keer van naam veranderen. In 1929 werd ze bijvoorbeeld de OGPU genoemd, in 1934 de NKVD, enz. Later zou 

ze ook nog de MVD en de MGB genoemd worden. Van 1953 tot 1991 werd de geheime politie de KGB 

genoemd. In dit syteem heersten strengere en andere wetten dan in het „gewone gevangenissysteem‟. De 

verklaringen van deze afkortingen zijn terug te vinden in de lijst vooraan. 
4
 De term „Sevvostlag‟ wordt verklaard in de lijst met afkortingen vooraan. 

5
 De term „USVITL‟ wordt verklaard vooraan in de lijst van afkortingen. De term werd ingevoerd om een beter 

zicht te krijgen op het systeem. De omvang van het systeem was zo groot geworden, dat een extra orgaan 

ingevoerd moest worden: de USVITL. 
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2.2.4. Het dagelijkse (over)leven in de kampen 

 

2.2.4.1 Werk 

 

Het werk in de kampen van Kolyma varieerde, toch werden de meeste gevangenen in de 

goudmijnen (vb. Mald‟jak) tewerkgesteld. Goud was de belangrijkste grondstof, maar 

daarnaast werden ook tin, lood en steenkool ontgonnen (zie bijlagen: afbeelding 5). Het 

meeste goud bevond zich nabij het Kolymagebergte. Het aantal kampen nabij de goudmijnen 

nam voortdurend toe, uiteindelijk zou het merendeel van de gevangenen tewerkgesteld 

worden bij het ontginnen van goud. Dit was erg lastig en gevaarlijk werk. Conquest (1978: 

107-108) geeft een goede beschrijving van hoe het goud werd opgegraven. Eerst moest men 

de laag veen verwijderen om daarna het goud uit de permafrost te kunnen delven. De 

permanent bevroren grond werd ontdooid en vervolgens ging men op zoek naar goud, aldus 

Conquest. Men moest werken met primitieve middelen: de gevangenen kregen koevoeten, 

punthouwelen en schoppen om het goud te delven (zie bijlagen: afbeeldingen 2 en 3). Later, 

wanneer ook dieper werd gegraven, werden geleidelijk aan meer machines ingezet. Er worden 

mijnen beschreven van ongeveer 35-45 meter diep waar de gangen erg nauw waren en het 

plafond dikwijls niet voldoende was gestut. Ongevallen kwamen dan ook vaak voor: er 

werden te weinig (of geen) veiligheidsmaatregelen genomen, ook het werken met explosieven 

maakte veel slachtoffers. Eens het goud was opgegraven, werd het onder strenge bewaking 

naar Magadan overgebracht. 

Gevangenen werden ook ingezet voor het kappen van hout (dat rijk aanwezig was in 

de taiga). Het hout werd zonder machines versleept (zie bijlagen: afbeelding 4). Daarnaast 

werden ook wegen aangelegd. De bekendste en langste weg is het zogenaamde „Kolyma-

tracé‟ – een weg met een lengte van ongeveer 2000km – die loopt van Magadan, de hoofdstad 

van het gebied, tot het meer westelijke Jakutsk. Veel kampen lagen in de nabijheid van deze 

weg en werden dan ook genoemd naar hun afstand tot Magadan. 

In de kampen nabij de zee van Ochotsk (vb. Nagaevo, Arman, Ola) en nabij de 

arctische oceaan werkten de gevangenen ook als vissers. Hier werkten zowel mannen als 

vrouwen. De belangrijkste vissoorten die er werden gevangen waren haring en verschillende 

soorten zalm. Haring maakte dan ook deel uit van het rantsoen van de gevangenen. 

Verder kon men ook tewerkgesteld worden als onderzoeker of ingenieur (in een 

šaraška
6
) of als geoloog. Geologen waren nodig voor de exploratie van nieuwe gebieden waar 

men nieuwe kampen zou kunnen vestigen. Men kon ook ingezet worden als arts of 

verpleegkundige. Deze soorten arbeid waren bestemd voor een kleine minderheid van de 

gevangenen. Wie dergelijk werk mocht verrichten, had meer kansen op overleven. De meeste 

                                                 
6
 Een šaraška was een plaats waar de ingenieurs of andere geleerden onderzoek moesten verrichten, na hun 

werkdag werden ze onder bewaking terug naar het kamp/de gevangenis gebracht.  
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memoires van overlevenden kwamen dan ook van mensen die het geluk hadden om bij dit 

lichtere werk tewerkgesteld te worden, dit was ook het geval voor Šalamov. 

Toch zou goud altijd de belangrijkste bron van inkomsten blijven voor de Sovjet-Unie. 

Het goud was nodig voor de aankoop van machines uit andere landen om daarmee de 

economie verder vooruit te helpen. Hoewel de kampen nooit echt winstgevend zijn geweest, 

bleef de economische functie van de kampen centraal staan. Ze dienden ook voor het 

„afzonderen‟ en „heropvoeden‟ van de veroordeelden door ze in verre, afgelegen gebieden te 

laten werken. De kampen moesten zichzelf kunnen financieren. Vandaar dat ook zoveel 

mogelijk voedsel plaatselijk werd geteeld. Het belangrijkste was tarwe: brood maakte het 

grootste deel van het rantsoen uit. Naast brood kregen de gevangenen ook soep, vis, enz. (zie 

infra) Over de staatsboerderijen schrijft Conquest (1978: 112) dat er vooral kool werd geteeld. 

Deze kool werd gebruikt voor de soep van de gevangenen. De soep werd ook wel „kaki‟-soep 

genoemd omwille van haar groene kleur. Er werden ook aardappelen geplant, weliswaar in 

kleine hoeveelheden en enkel voor de vrije bevolking.
7
 Verder vermeldt hij nog rapen en 

haver (voor de dieren). In deze staatsboerderijen werkten geen mannen, er waren enkel 

vrouwelijke gevangenen. In de kampen werden paarden ingezet om het werk te versnellen en 

honden werden ingezet voor het opjagen van de gevangenen. Voorbeelden van dergelijke 

staatsboerderijen zijn Dukča (aan de zee van Ochotsk) en Susuman (aan de Berelëch - rivier). 

We kunnen stellen dat het aantal uren dat er dagelijks gewerkt moest worden toenam 

met de jaren. Applebaum (2003: 170) stelt dat de werkdag in 1940 officieel verlengd werd tot 

elf uur. Conquest (1978: 63) heeft het over een verhoging van tien naar twaalf uur per dag in 

1941. Dit gaat over het aantal uren dat er officieel moest gewerkt worden, maar we kunnen 

aannemen dat deze voorschriften in de praktijk niet altijd even strikt werden nageleefd. Er zijn 

getuigenissen van gevangenen – ook van Šalamov – die het hebben over werkdagen van 

zestien uur. Het kon ook gebeuren dat de gevangenen bleven doorwerken tot ze hun norm 

hadden bereikt om zo toch hun volledig rantsoen te ontvangen (soms werkte men twee uur 

door, soms ging men door tot middernacht). 

Ook de pauzes tijdens het werken waren erg kort en het aantal vrije dagen durfde – net 

als het aantal uren dat er per dag gewerkt moest worden – wel eens te verschillen met het 

officiële aantal vrije dagen. Afhankelijk van het regime waarin men was onderverdeeld, kon 

dit verschillen van één dag per week tot amper twee vrije dagen per maand.
8
 Opnieuw zijn er 

getuigenissen die de officiële aantallen tegenspreken: soms had men gedurende een aantal 

maanden geen vrije dag meer gehad. En als ze al één kregen dan werden ze belast met 

bijvoorbeeld onderhoudsklusjes of hout sprokkelen. 

                                                 
7
 Er werden ook vele vrijwilligers gezocht om mee te werken aan de verschillende projecten in Kolyma. Zij 

werkten ook voor de Dal‟stroj, maar waren geen gevangenen en werden in ruil voor hun werk goed betaald en 

konden genieten van verschillende privileges. 
8
 Applebaum (2003: 169): „[…]: het regime was de combinatie van regels en procedures volgens welke het kamp 

werkte.‟ 



 9 

2.2.4.2 Voedsel 

 

De gevangenen werden gevoed naar gelang het werk dat ze verrichtten. Er werden op 

voorhand normen vastgelegd, bijvoorbeeld een aantal kubieke meter hout dat moest omgehakt 

worden of een bepaalde hoeveelheid goud die moest gedelfd worden. Wie zijn norm kon 

vervullen, had recht op het volledig rantsoen; wie de norm niet vervulde, kreeg minder te 

eten. Wie de norm had overschreden kreeg dan weer extra te eten. Dit systeem zouden we 

kunnen linken aan Naftalij Frenkel
9
. Hij stelde voor dat de hoeveelheid voedsel die 

gevangenen kregen overeen moest stemmen met het werk dat ze hadden verricht. Later zou 

deze manier van voedselrantsoenering in alle kampen toegepast worden.  

Zoals ik al eerder zei, maakte brood het grootste deel uit van het rantsoen. Hieronder 

geef ik twee concrete voorbeelden van de hoeveelheid brood die gevangenen kregen in 

verhouding met het werk dat ze hadden verricht. In het ene staat het volgende rantsoen:  

 
for 100 per cent                                        800 grammes 
non-fulfilment for whatever cause           500 grammes 
punitive                                                     300 grammes 
(Conquest 1968: 360) 

 

Conquest vergelijkt dit met een ander voorbeeld, dat van Elinor Lipper:  

 

for more than 100 per cent of 
the norm                                       up to 930 grammes (32oz.) 
for 100 per cent                            815 grammes (28 ½ oz.) 
for 70-99 per cent                        715 grammes (25 oz.) 
for 50-69 per cent                        500 grammes (17 ½ oz.) 
disciplinary ration                        300 grammes (10 ½ oz.) 
plus „soup‟, 3 ½ oz. of salt fish and just over 2oz. of groats.  
(Conquest 1968: 359) 

 

Het verdwijnen van het tussenrantsoen wijt hij aan de verschillende periodes van het 

kampensysteem. Het slechtere rantsoen dateert van een latere periode (tijdens en na de 

oorlog). 

De omvang van het rantsoen hing af van het werk dat men verrichtte: wie zwaarder 

werk deed, kreeg een groter rantsoen; vrouwen en mannen die lichter werk deden, kregen dan 

weer minder te eten. Ook de omstandigheden waarin men moest werken, bepaalden hoe het 

rantsoen eruitzag: wie in een zachter klimaat werkte, kreeg minder te eten dan iemand die in 

het uiterste noorden moest werken.  

Op het eerste zicht lijkt dit een eerlijk systeem, maar in de praktijk gebeurde niet alles 

zoals het op papier stond. Zelfs de vooropgestelde hoeveelheid was te laag voor het soort 

                                                 
9
 Frenkel was een voormalige gevangene van Solovetski (een kampencomplex gelegen in de Witte Zee, nabij de 

stad Archangelsk). Applebaum (2003: 73) schrijft dat hij door zijn goede voorstellen in verband met de 

productiviteit van de kampen gepromoveerd werd tot bewaker en later ook hoofd werd van de 

bouwwerkzaamheden bij het Witte-Zeekanaal.  
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werk – en de duur van dit werk – dat de gevangenen moesten verrichten. De gevangenen 

kregen veel te weinig calorieën, vitaminen en vetten voor iemand die meer dan acht uur per 

dag zware fysieke arbeid moest verrichten.  

Naast brood kregen de gevangenen ook soep, vis en allerlei andere vormen van 

supplementen. Ook hierover vond ik verschillende voorbeelden. Opnieuw een voorbeeld van 

Conquest:  

 
„3.5 ounces of salted fish; 2,1 ounces of cereals – barley, barley groats, millet, or oats; 0,17 
ounce of meal or starch; 0,5 ounce of vegetable oil; 0,34 ounce of sugar; 0,106 ounce of herb 
tea; 10,5 ounces of brined cabbage leaves.‟ (Conquest 1978: 126) 

 

Hij wijst wel op het feit dat dit voorbeeld niet vaak voorkwam en dat het supplement 

meestal veel minder bevatte. We kunnen dus aannemen dat wat men te eten kreeg, afhing van 

het kamp waarin men zich bevond en van de periode wanneer men in de kampen zat. 

Applebaum haalt een order aan over rantsoenen die werd uitgevaardigd op dertig oktober 

1944. Daarin is de norm voor de meeste gevangenen als volgt:  

 
550 gram brood per dag, 8 gram suiker en een aantal andere producten die in theorie bedoeld 
waren voor de balanda, de middagsoep, en voor de kasja of „pap‟, die als ontbijt en 
avondmaaltijd werd geserveerd: 75 gram boekweit of noedels, 15 gram vlees of 
vleesproducten, 10 gram vet, 500 gram aardappels of groente, 15 gram zout en 2 gram 
„surrogaatthee‟. (Applebaum 2003: 180) 

 

Dit rantsoen is ook opmerkelijk lager dan het voorbeeld van Conquest, dit is volgens 

mij opnieuw te verklaren door de periode wanneer men zich in de kampen bevond.  

Appelbaum (2003: 180) vermeldt ook de opmerkingen die bij deze order horen. Zo 

blijkt dat dit de norm was voor diegenen die de norm volledig hadden vervuld. Wanneer dit 

niet het geval was, werd de hoeveelheid brood die de gevangenen ontvingen verminderd met 

50 gram. Wanneer men slechts 50% van de norm had vervuld, kreeg men 100 gram minder. 

Diegenen die boven de norm hadden gepresteerd kregen een beloning. Zij kregen een extra 

portie boekweit, vlees, vis enz. Verder merkt Applebaum (2003: 181) op dat zwangere 

vrouwen, jeugdgevangenen, krijgsgevangenen, vrije arbeiders en kinderen uit de kampcrèches 

beter en meer te eten kregen. Ook de gevangenen die in de šaraški werkten, werden beter 

gevoed. Ook bewakers en mensen met een hogere functie kregen vanzelfsprekend een beter 

rantsoen. Applebaum (2003: 182) merkt zelf op dat generaals en admiraals bijvoorbeeld kaas, 

kaviaar, ingeblikte vis en eieren konden krijgen. Ook iemands functie binnen het kamp 

bepaalde dus wat en hoeveel men te eten kreeg. Er was vaak sprake van diefstal, dit gebeurde 

door diegenen die gemakkelijk aan voedsel konden geraken, bijvoorbeeld gevangenen die 

waren tewerkgesteld in de keuken of in de opslagplaatsen van voedsel. 

Verder schrijft Applebaum (2003: 182-183) dat er een duidelijk verschil te vinden is 

tussen de opstelling voor de rantsoenen in Moskou enerzijds en de inspectierapporten of de 

getuigenissen van gevangenen anderzijds. Daarbij komt dan nog eens het verschil in wat we 
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de „goede‟ en „slechte‟ jaren zouden kunnen noemen: wanneer er in het land grote honger 

heerste, dan was dat zeker het geval in de kampen.  

Verder was er ook vaak een tekort aan bestek, aldus Applebaum (2003: 182). 

Diegenen die hun eigen kom hadden, werden eerst bediend en kregen zo de beste porties. Dit 

was dan ook de reden waarom gevangenen hun eigen kom en bestek gingen maken. In 

bijlagen zit een foto (afbeelding 6) van gevangenen die aan het eten zijn. Het was dus van 

groot belang dat de gevangenen hun normen vervulden, want het rantsoen was sowieso al (te) 

laag voor het werk dat ze moesten verrichten en eens ze minder eten zouden krijgen, zou de 

toestand van de gevangenen alleen maar verslechteren tot ze uiteindelijk zouden sterven van 

honger, uitputting en kou.  

 

2.2.4.3 Kledij 

 

Over de kledij die in de kampen werd gedragen, is er veel minder geschreven dan over het 

voedsel. Allen zijn er het wel over eens dat ook de kledij die de gevangenen moesten dragen 

niet voldoende was aangepast aan het barre, Siberische klimaat en het zware werk. Conquest 

(1978: 134) schrijft over de versleten jassen waarmee de gevangenen het moesten stellen: de 

mannelijke gevangenen hadden elk een muts met oorflappen, vrouwen kregen een sjaal. 

Daarnaast kregen de gevangenen ook met watten gevoerde wanten en katoenen ondergoed. 

Normaalgezien kregen gevangenen viltlaarzen of gewone schoenen Maar het gebeurde wel 

vaker dat er gedurende de hele winter geen van deze beide aanwezig waren en de gevangenen 

daarom enkel een aantal lappen stof om hun voeten hadden. Dit noemde men burki. Ook de 

kledij die een gevangene kreeg, ging dus af van allerlei omstandigheden zoals de periode, het 

kamp, zijn plaats in de kamphiërarchie. 

De kleren gingen niet lang mee en gevangenen kregen ook niet gauw nieuwe kleren. 

Kledingstukken die men had kunnen meenemen van thuis werden vaak al onderweg gestolen 

door de criminelen. Was dit niet het geval, dan zouden ze sowieso rap gestolen worden in de 

kampen zelf. Wanneer men kleren opgestuurd kreeg van thuis en men had geen al te goede 

positie in de kamphiërarchie, dan werden ze vaak geruild met de bewakers voor eten.  

 

2.2.4.4 Hygiëne 

 

Door deze onaangepaste en versleten kledij kon men zich niet goed beschermen tegen de 

hevige kou en werden velen ziek. Verkoudheden waren alomtegenwoordig. Door de vuile 

kleren kregen velen ook zweren. Velen hadden last van luizen, het is mede daardoor dat de 

gevangenen de mogelijkheid kregen op geregelde tijdstippen een bad te nemen en hun kleren 

te laten desinfecteren. Maar de gevangenen beschouwden het bad en de desinfectie als een 

bijkomende last – zoniet een kwelling – want men ging altijd na het werk naar het bad. Dan 
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wilden de gevangenen enkel nog eten en rusten. De badhuizen (banja’s) werden ook gebruikt 

door de vrije bevolking en dit was dan ook de reden waarom ze zo ver lagen van de barakken.  

De procedure liep als volgt: eerst moesten de gevangenen buiten wachten op hun 

beurt. Pas wanneer het echt te koud was, werden de gevangenen toegestaan in de kleedkamers 

te wachten. De kleedkamers waren overvol, waardoor diefstal vaak voorkwam. Terwijl de 

gevangenen zich aan het wassen waren, werden de barakken schoongemaakt en ook dan 

verdwenen vaak spullen. Tijdens het wassen zelf, was er vaak niet voldoende water en zeep 

om zich goed te kunnen wassen en men kreeg ook niet veel tijd. Daarbij komt nog dat de 

badhuizen niet werden verwarmd. In bijlage zit een foto (afbeelding 7) met daarop 

gevangenen die zich aan het wassen zijn. 

Terwijl de gevangenen zich wasten, werden hun kleren en ondergoed 

„gedesinfecteerd‟. Ook dit gebeurde vaak niet zoals het hoorde: de temperatuur was vaak niet 

hoog genoeg om de luizen te doden. Je moest ook het geluk hebben dat je kleren dichtbij de 

kachel hingen, want wanneer ze in de hoeken van de desinfectiekamer hingen, waren je kleren 

erna nog nat en waren de luizen in je kleren nog steeds niet verdwenen. Het gevolg daarvan 

was dat de gevangenen ‟s nachts hun kleren nog moesten drogen in de barakken. Zo verloren 

ze kostbare uren van hun slaap. Het is dus te begrijpen waarom de gevangenen niet uitkeken 

naar deze was- en desinfectiebeurten.  

Het aantal keren dat er gebaad kon worden, verschilde ook weer van kamp tot kamp en 

van tijd tot tijd. Conquest (1968: 344) stelt dat Solženitsyn bijvoorbeeld om de twee weken 

een bad kon nemen. Applebaum (2003: 177) schrijft dat het baden verplicht was om de tien 

dagen, maar dat de gevangenen soms in twee maanden geen bad hadden kunnen nemen.  

Door de aanwezigheid van de luizen kregen velen ook vlektyfus en ontstonden soms 

heuse epidemies. Soms werden maatregelen genomen en werden verantwoordelijken gestraft. 

Het omgekeerde gold ook: wanneer men ervoor zorgde dat de luizen verdwenen, werd men 

beloond. De hygiëne – en dus ook de gezondheid – van de gevangenen ging opnieuw af van 

hun functie of positie in de kampen, het kamp waarin ze zich bevonden, enz. Wie een hogere 

functie had, kon zich meer en beter wassen.  

Slechte hygiëne kwam dus enerzijds door de beperkte mogelijkheid zich voldoende te 

wassen, maar ook doordat de barakken niet voldeden aan de hygiënische normen. In principe 

„woonden‟ alle gevangenen in barakken, maar, zo schrijft Applebaum (2003: 172): “De 

gevangenen die de pech hadden uitgezonden te worden voor het bouwen van een nieuw kamp, 

woonden in tenten, of in helemaal niets.” Barakken werden gemaakt van hout, maar in 

Kolyma werden ze vaak uit steen gebouwd (vooral in die gebieden waar niet veel hout 

aanwezig was). In bijlage zit een foto (afbeelding 9) waarop de binnenkant van een barak te 

zien is. 

Er wordt ook herhaaldelijk gesproken over de zogenaamde zemljanki, die worden erg 

precies beschreven door Rossi (1991: 93): ze bevonden zich – zoals de naam al doet 
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vermoeden – voor het grootste deel onder de grond en kwamen maar een halve meter boven 

de grond uit. Ze hadden een dak en met een trapje kon je naar beneden. Binnenin een typische 

zemljanka was er één klein raampje, waren er twee ijzeren kachels en waren twee 

verdiepingen met slaapplanken. Voor hoeveel personen een dergelijke zemljanka bedoeld 

was, vermeldt hij niet.
10

 Ze kwamen vooral voor in tijdelijke kampen, bijvoorbeeld kampen 

voor gevangenen die werkten aan (spoor)wegen, aldus Applebaum (2003: 174). 

De barakken zaten overvol en vaak moest men één „bed‟ en één „deken‟ (als die er al 

waren) met anderen delen. In principe hoorden de gevangenen te slapen op vagonki: 

stapelbedden voor vier personen. Maar meestal sliep men op splošnye nary. Applebaum 

(2003: 174) beschrijft ze als volgt: “Dat waren lange houten slaapplanken, niet eens verdeeld 

in afzonderlijke bedden. Gevangenen die daar moesten slapen, lagen gewoon naast elkaar, in 

een lange rij.” Ondanks de voorschriften voor het gebruik van vagonki sliepen vele 

gevangenen op deze harde, houten planken. Ook het beddengoed voldeed niet aan de 

voorschriften die in Moskou waren opgesteld. Applebaum (2003: 174) stelt dat die 

voorschriften eisten dat alle gevangenen jaarlijks recht hadden op een nieuwe handdoek, om 

de vier jaar een nieuwe sloop, om de twee jaar nieuwe lakens en om de vijf jaar een nieuw 

deken.  

Daarnaast was ook de sanitaire hygiëne zeer slecht. In de barakken waren geen wc‟s: 

de gevangenen moesten hun behoefte doen in emmers (paraški). Als er al toiletten waren, dan 

stonden die buiten en een eind van de barakken verwijderd. Op sommige plaatsen werden 

gevangenen ‟s nachts opgesloten in de barakken, waardoor het er erg stonk en er bijna geen 

frisse lucht was.  

 

 

2.2.4.5 Ziektes 

 

Vlektyfus is slechts één voorbeeld van de vele ziektes die gevangenen konden oplopen door 

de slechte omstandigheden in de kampen. Door de ondervoeding en het chronische gebrek aan 

vitaminen hadden velen last van scheurbuik, pellagra of dysenterie, maar ook tbc en syfilis 

kwamen voor. Velen deden verschillende ziektesymptomen na om toch maar een dag in het 

ziekenhuis te kunnen liggen en zo weer op krachten te komen.
11

 Sommigen verminkten 

zichzelf om zo terecht te komen in de invalidenkampen.
12

 In principe was er bij elke lagpunkt 

een kamparts, was dit niet het geval dan was er op zijn minst een verpleger of medisch 

                                                 
10

 Uit zijn beschrijving kunnen we afleiden dat er –  in vergelijking met de brakken – niet zoveel personen in 

konden aangezien ze een standaarddiepte hadden van anderhalve meter, zes meter breed waren en tien tot vijftien 

meter lang. Waarschijnlijk zullen er verschillende afmetingen bestaan hebben. 
11

 Deze „simulanten‟ werden mastyrščiki genoemd (Rossi 1991: 151) 
12

 Deze personen kregen de naam „samorub’.  Applebaum (2003: 308) vertelt dat het vaak ging om het afhakken 

van een hand of voet, soms strooide men zich zuur in de ogen , etc. Dit alles om geen zwaar werk meer te 

hoeven verrichten. 
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assistent (fel’dšer) aanwezig. In bijlage zit een foto (afbeelding 8) van gevangenen in een 

ziekenzaal. Er waren ook grote verschillen in de kwaliteit van de medische hulp die de 

gevangenen kregen. Dit hing vooral af van de grootte van de hospitalen: hoe groter het 

hospitaal, hoe beter de uitrusting en hoe beter de artsen. Conquest (1978: 143) schrijft ook 

over de aanwezigheid van psychiatrische klinieken (bijvoorbeeld op 500km van Magadan) en 

speciale barakken voor mensen die gek waren geworden.  

Er waren ook een soort van tussenstations voor mensen die ontslagen waren uit het 

ziekenhuis en nog niet direct mochten werken, dit waren de slabosilki. Hier kon men nog 

enkele weken uitrusten en kreeg men een beter rantsoen dan in de ziekenhuizen. Deze 

slabosilki maakten deel uit van de invalidenkampen. Hier werden de gevangenen 

onderverdeeld in twee categorieën: de invaliden die konden werken en diegenen die nog niet 

moesten werken. Omdat ze geen arbeid verrichtten, kregen de niet-werkende invaliden weinig 

te eten waardoor velen onder hen erg verzwakten en uiteindelijk ook stierven.  

 Er werden quota‟s gebruikt voor het aantal zieken dat dagelijks mocht worden 

opgenomen in het ziekenhuis. Artsen hadden het niet gemakkelijk in het kamp. Zij stonden 

onder grote druk: criminelen bedreigden hen wanneer ze hen niet zouden opnemen in het 

ziekenhuis. Hierdoor moesten andere, doodzieke gevangenen toch aan het werk. 

 

2.2.4.6 Indeling kampen 

 

Niet iedereen die gearresteerd was, werd naar de kampen gestuurd. Wanneer men niet werd 

gefusilleerd, werd men verbannen of naar één van de volgende drie soorten „kampen‟ 

gestuurd:  

 
1. Factory and agricultural colonies where „people deprived of freedom‟ are „trained 

and disciplined‟. (Article 33.) 
2. Camps for mass work which includes those in „distant regions‟ for „class-dangerous 

elements‟ requiring „a more severe regime‟. (Article 34.) 
3. Punitive camps for the „strict isolation‟ of those „previously detained in other 

colonies and showing persistent insubordination‟. (Article 35.)     
                 (Conquest 1968: 332)  

 

Conquest (1968: 332) voegt hieraan toe dat alle „achtenvijftigers‟ – de politieke 

gevangenen dus – werden opgenomen in de tweede categorie.  

De kampen zou je kunnen indelen in twee gebieden. Ten eerste is er de zona, hiermee 

wordt het gebied binnen de prikkeldraad bedoeld. Hier bevonden zich de barakken, de 

strafcellen en de keuken. Ten tweede is er het terrein buiten de prikkeldraad wat je de 

rabočaja zona zou kunnen noemen.
13

 De eerste „zone‟ – het gebied waar de gevangenen 

verbleven wanneer ze niet aan het werk waren – werd meestal omgeven door prikkeldraad. 

                                                 
13

 Deze term vond ik niet terug bij Rossi, ook niet bij Khlenviuk of Conquest. Enkel Applebaum (2003: 187) 

gebruikt deze term. 
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Soms kwam het ook voor dat men muren of houten omheiningen om de kampen heen 

bouwde. Dit was vooral het geval wanneer de kampen zich in de omgeving van of in een stad 

bevonden. Om buiten dit gebied te komen moest men de vachta passeren.
14

 

De gevangenen konden de zone enkel verlaten om te gaan werken, dit met of zonder 

begeleiding van bewakers.
15

  Wanneer men onderweg een stap naar links of rechts deed, werd 

dit beschouwd als een vluchtpoging en werd er onmiddellijk geschoten.  

 

2.2.5. De gevangenen 

 

2.2.5.1 Politieken en criminelen 

 

Gevangenen waren er van alle soorten: gewone boeren, koelakken, arbeiders, ingenieurs, 

partijleden, buitenlanders, enz. Men was het best af in de kampen als men geen politieke 

gevangene was. Deze stonden onderaan de kamphiërarchie. Op hen werd het meest 

gescholden en geslagen. Zij waren immers de „vijanden van het volk‟, een gevaar voor de 

samenleving. Onder hen werden allen gerekend die veroordeeld waren volgens artikel 

achtenvijftig. Wanneer men veroordeeld was volgens dit artikel kon dit zijn wegens verraad 

tegenover het moederland, spionage, antisovjet-agitatie, enz.  

In het slechtste geval werd men veroordeeld wegens „contrarevolutionaire 

terroristische (trotskistische) activiteiten‟, in hun dossier stond dan KRT(T)D, waardoor ze 

enkel het zwaarste werk mochten doen en in principe geen toegang hadden tot betere functies 

of lichter werk. Conquest (1978: 102) geeft een beschrijving van deze speciale instructies 

voor de gevangenen die de letter „T‟ van „trotskistische‟ activiteiten in hun dossier hadden 

staan: “During detention forbid all use of post and telegraph. Use only for the hardest labour, 

report on the conduct of the accused once every three months”. Deze gevangenen werden ook 

wel kontriki of kontra’s genoemd naar het artikel op basis waarvan ze waren veroordeeld. 

Toch zijn er getuigenissen van politieke gevangenen die het overleefden door het uitvoeren 

van lichter werk. Dit gold ook voor Šalamov: het volgen van een verplegercursus, waarna hij 

blijvend als verpleger zou werken, zorgde ervoor dat hij de kampen zou overleven.  

De criminelen keken neer op de politieke gevangenen en hadden hen in hun macht. De 

criminelen hadden sowieso veel macht in de kampen. Zij waren verantwoordelijk voor vele 

moorden op de „politieken‟. Hiervoor kon men immers geen doodstraf krijgen, men kreeg 

slechts een verlenging van zijn termijn. Dit schrok de criminelen niet af, want velen waren al 

gedoemd om de rest van hun leven in de kampen door te brengen. Ook de bewaking ging niet 

                                                 
14

 Dit was de bewaakte overgang naar het gebied buiten de zona.  
15

 Applebaum (2003: 167) heeft het over konvojnye en beskonvojnye gevangenen. Het is wel zo dat de 

onbewaakte groepen een kleine minderheid vormden. Ook bij Rossi komen deze termen terug: een beskonvojka  

(Rossi 1991: 20) was een groep gevangenen zonder bewaking, een podkonvojnyj (Rossi 1991: 205) was een 

gevangene of een groep gevangenen onder bewaking. 
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in tegen dergelijke praktijken. Soms durfden ze niet tussenkomen in gevechten tussen of met 

criminelen, soms grepen ze niet in omdat de „politieken‟ niet beter verdienden. Ze waren 

immers „vijanden van het volk‟ en werden naar de kampen gestuurd om er te sterven. 

Opgemerkt dient te worden dat niet alle politieke gevangenen overtuigde 

anticommunisten of dissidenten waren. Je kon veroordeeld worden als politiek gevangene 

wanneer je te laat op je werk kwam. Dit werd als sabotage beschouwd. Ook wanneer je een 

grapje vertelde over de partij, hoorde je bij de politieke gevangenen. Dit werd immers 

gerekend tot „antisovjet-agitatie‟. Diefstal stond gelijk met het stelen van nationaal bezit en 

werd ook beschouwd als een politiek misdrijf. Toch vormde deze groep gevangenen slechts 

een minderheid van de hele kamppopulatie, aldus Applebaum (2003: 243).
16

 

Verder zou men nog onderscheid kunnen maken tussen de „gewone gevangenen‟
17

 en 

de criminelen, met deze laatste groep bedoel ik dan ook de beroepsmisdadigers. Deze hadden 

hun eigen wetten en regels en waren duidelijk te onderscheiden van de andere gevangenen 

door hun uiterlijk, praktijken en hun eigen taal, aldus Applebaum (2003: 240). De criminelen 

droegen in de jaren veertig bijvoorbeeld aluminium kruisen om hun nek (wat geen religieuze 

betekenis had). Ze hadden een aparte manier van lopen, hadden gouden of zilveren kronen op 

hun tanden, ze liepen rond in een driedelig kostuum, hun pet hadden ze diep neergetrokken 

over hun ogen, enz. Verder onderscheidden ze zich nog met speciale tatoeages. In bijlage zit 

een foto (afbeelding 10) waarop zo‟n tatoeage te zien is. Applebaum (2003: 240) schrijft dat 

er verschillende soorten tatoeages waren naargelang men bijvoorbeeld homoseksueel was of 

een drugsverslaafde, naargelang men veroordeeld was voor verkrachting of voor moord, enz. 

Ze werden de urki genoemd, later werden ze ook blatnye genoemd en in de jaren 

vijftig noemden ze zichzelf de „dieven-bij-de-wet‟
18

. Dit waren de ergste beroepscriminelen, 

zij stonden bovenaan in de hiërarchie van de criminele wereld: de blatnoj mir. Zij weigerden 

te werken en lieten anderen dit voor hen doen. Zij hadden een betere positie in het kamp en 

werden beschouwd als „sociaal nabij‟
19

, in tegenstelling tot de „sociaal gevaarlijke‟ politieke 

gevangenen. Hun taal werd blatnoe slovo
20

 of blatnaja muzyka genoemd. Hierover weet 

Applebaum (2003: 239) het meest te vertellen: deze taal bevatte zeer veel scheldwoorden en 

vloeken, maar heeft ook heel wat woorden met betrekking tot het dagelijks leven in de 

kampen. Ze hadden speciale woorden voor de kampkledij, voor bepaalde lichaamsdelen, voor 

                                                 
16

 Behalve dan in 1946 (na de oorlog), als gevolg van de amnestie voor criminele gevangenen. Daarna bleef hun 

aandeel ongeveer constant en bedroeg die ongeveer 20-30% van de kampbevolking.  
17

 Bytovye zoals Applebaum (2003: 243) ze noemt (Ook Rossi gebruikt deze term). Hiermee wordt de rest van de 

gevangenen bedoeld. Het zijn de gevangenen die veroordeeld werden voor „gewone‟/ „niet-politieke‟ misdrijven, 

maar die ook niet tot de criminelen behoorden.  
18

 Vertaling overgenomen van A. Applebaum (2003: 236), in het Russisch: „vory v zakone‟. Conquest ((1968): 

339) vertaalt het als „Those with the Law‟.  
19

 Vertaling opnieuw overgenomen van A. Applebaum (2003: 237). In het Russisch: социально близки  en 

социально опасны.  
20

 Deze termen haalde ik bij Applebaum (2003: 239). Maar de term „blatnaja muzyka‟ is ook terug te vinden bij 

Rossi (1991: 22). 
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allerlei gebruiksvoorwerpen, enz. Deze taal werd vaak gebruikt in het kamp, hoewel de 

kampleiding verschillende pogingen ondernam om het gebruik ervan tegen te gaan. 

De criminelen waren ook berucht om hun verschillende kaartspelletjes waarmee ze om 

geld, brood of kledij speelden. Wanneer ze zelf niets meer hadden, speelden ze om 

eigendommen van andere gevangenen. Wanneer de criminelen zelf hun schulden tegenover 

andere criminelen niet konden inlossen, werden ook zij bestraft. Dit gebeurde dan via hun 

eigen „dievenrechtbank‟ waarna ze de „verrader‟ bijvoorbeeld een vinger afsneden.
21

 Het kon 

ook gebeuren dat de schuldige werd vermoord. De regels van de blatnoj mir waren heilig en 

wie die overtrad moest bestraft worden. Men kon ingewijd worden in de dievenwereld indien 

men een eed aflegde en een aantal initiatierituelen had doorstaan. Men moest de wetten van 

de wereld van de criminelen aanvaarden en strikt naleven om een volwaardige dief te kunnen 

worden.  

Er waren ook vrouwelijke criminelen, deze voelden zich beter dan de andere vrouwen 

en hadden geen enkel gevoel van schaamte. De mannelijke criminelen behandelden hen als 

een minderwaardige soort, ze waren hun „bezit‟ en konden zelfs geruild of geërfd worden. De 

vrouwelijke criminelen gingen openlijk lesbische relaties aan met elkaar. Ook sommige 

mannelijke criminelen hadden homoseksuele betrekkingen met hun „slaafjes‟ die hen dan 

seksueel van dienst moesten zijn.  

 

2.2.5.2 Buitenlanders en Russen 

 

Nog een andere groep gevangenen waren de buitenlanders. Er hadden altijd al buitenlanders 

in de kampen gezeten, maar vooral tijdens en na de tweede wereldoorlog nam hun aantal fel 

toe. In de winter van 1939-1940 – toen het oostelijk deel van Polen door de Sovjet Unie werd 

bezet – werden veel Polen gearresteerd. In 1941 mochten ze de kampen verlaten en in plaats 

daarvan kwamen vele Duitsers terecht in de werkkampen. Zij waren veroordeeld wegens 

collaboratie of desertie. Conquest (1978: 86, 97, 98) schrijft dat tijdens de oorlog de 

kampbevolking ook werd uitgebreid met Oekraïners, Balten, Tjetsjenen, enz. Verder vulden 

ook joden, Tsjechen, Noord-Amerikanen, Chinezen, Japanners, Koreanen, enz. de 

kamppopulatie aan. De buitenlandse gevangenen gingen, om hun overlevingskansen te 

vergroten, groepen vormen naargelang hun afkomst. Op die manier hielpen ze elkaar aan een 

betere plaats in de barak of zorgden ze voor lichter werk. Soms ontstond er een grote afkeer 

tussen de groepen onderling, andere keren kwamen ze samen op voor het verbeteren van hun 

leefomstandigheden. Ook is het zo dat de ene groep (vb. Balten, Oekraïners, Polen) al wat 

meer macht en aanzien had dan de andere. Ze werden soms geplaatst in aparte barakken of 

kampen. 

                                                 
21

 Term „dievenrechtbank‟ overgenomen van Applebaum (2003: 242). Conquest (1978: 85) noemt deze 

rechtbank de „samosud’.  
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De Russen vormden steeds de grootste groep gevangenen en ook zij legden contacten 

met hun streekgenoten.  

 

2.2.5.3 Religieuze groepen en sekten 

 

Er is nog een soort gevangenen die we als een aparte groep zouden kunnen beschouwen en 

dat zijn de religieuzen: orthodoxen, moslims, maar ook leden van verschillende sekten. Wat 

hen onderscheidt van de andere gevangenen, is dat ze – niet iedereen, maar toch de meest 

vrome onder hen – weigerden te werken, hoewel dit ook kan gezegd worden van de 

beroepscriminelen. Verder weigerden ze officiële documenten te bezitten of te ondertekenen. 

Dit was dan ook de reden waarom velen van hen de kampen niet overleefden. Sommige 

gevangenen ergerden zich aan hun vasthoudendheid, andere zochten aansluiting bij hen in ruil 

voor steun en bescherming.  

Toch is het mijn indruk – zeker na het lezen van Šalamov‟s verhalen uit Kolyma – dat 

gevangenen er vaak alleen voor stonden als ze in elkaar werden geslagen, bestolen werden en 

zelfs wanneer ze vermoord werden. Aansluiting zoeken tot een groep had vele voordelen, 

maar kon je geen volledige bescherming garanderen.  

 

2.2.5.4 Vrouwen  

 

Over de vrouwen in de Gulag weet Applebaum (2003: 254-273) het meest te vertellen. Voor 

dit onderwerp heb ik dan ook alle informatie uit haar boek gehaald. Vrouwen waren er altijd 

minder dan mannen.
22

 Omdat ze niet even zwaar werk konden verrichten als de mannen, 

werden ze eerder naar kolonies gestuurd. Daar was het werk immers lichter. Anderen kwamen 

terecht in de grote staatsboerderijen. De vrouwen die dan toch naar de kampen werden 

gestuurd, zaten meestal in aparte kampen voor vrouwen. De bekendste vrouwenkampen zijn 

El‟gen en Mylga. Er kwamen ook gemengde kampen voor: daar troffen de vrouwen het veel 

slechter. Velen werden verkracht, daarom gingen sommigen op zoek naar een echtgenoot 

binnen het kamp, zodat ze minder rap zouden worden verkracht.  

Eigenlijk was het voor vrouwen een voordeel om zwanger te worden, op die manier 

zouden ze minder zwaar werk moeten verrichtten en beter te eten krijgen. Sommigen konden 

ook genieten van de periodieke amnestieën die werden toegestaan aan vrouwen met kinderen, 

maar vrouwen die veroordeeld waren wegens contrarevolutionaire activiteiten hadden dit 

recht niet. Niet iedereen was dus blij zwanger te zijn: het kind zou ook niet voldoende 

verzorgd worden en ze zouden het niet (veel) kunnen zien. Ze kwamen terecht in de oudste en 

koudste barakken, er was niet voldoende kledij voor iedereen, een tekort aan bestek, enz. Dit 

                                                 
22

 Applebaum (2003: 256) stelt dat in ‟42 hun aandeel in de kampbevolking 13% bedroeg, in ‟45 30% en in ‟52 

opnieuw slechts 17%.  
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was dan ook de reden waarom sommige vrouwen een einde probeerden te maken aan hun 

zwangerschap. In bijlage zit een foto (afbeelding 11) waarop twee vrouwelijke gevangenen 

hun kinderen borstvoeding geven. 

 

2.2.5.5 Kinderen 

 

Kinderen van gevangenen – geboren in het kamp of mee gearresteerd met de moeder – 

kwamen terecht in de kinderhuizen (voor de kleinste kinderen) of in de kinderkampen (voor 

de al wat oudere kinderen). Daar zaten ook minderjarigen die een misdrijf hadden gepleegd. 

Er waren ook een aantal kampcrèches voorzien in de kampen voor volwassenen, maar ook 

daar liet de verzorging van de kinderen te wensen over. In bijlage zit een foto (afbeelding 12) 

waarop een aantal kinderen in de kampcrèche een kerstboom aan het versieren zijn. Vaak 

werden de kinderen niet goed verzorgd, maar kinderen van „politieke‟ gevangenen hadden het 

het slechtst te verduren. Kinderen konden ook terecht komen in kinderkolonies en 

jeugdgevangenissen. Door een nieuwe wet in 1935 konden kinderen van twaalf jaar even 

zwaar gestraft worden als volwassenen, aldus Applebaum (2003: 269). Khlevniuk (2004: 123) 

merkt op dat kinderen vanaf zestien jaar ook wel terechtkwamen in de gevangenissen en 

kampen voor volwassenen. 

 

2.2.5.6 Kamphiërarchie 

 

Bovenaan de kamphiërarchie kun je de hoofden van de verschillende kampen en 

kampafdeling plaatsen vb. het hoofd van de Dal‟stroj, van de USVITL, van het economische 

departement, van de administratie, enz. Zij genoten ook van allerlei voorrechten: zij konden 

Amerikaanse sigaretten, sinaasappels, chocolade of andere zeldzame – althans in Kolyma – 

producten verkrijgen, enz. Onder hen kun je de bewakers, brigadiers, kampcommandanten, 

enz. plaatsen. Zij genoten veel gezag in de kampen, maar ook de criminelen dwongen respect 

af. Bewakers durfden niet altijd tussen te komen in afrekeningen van criminelen met hun 

„vijanden‟ (zie supra). Ook de vrije arbeiders en specialisten hadden meer aanzien dan de 

„gewone‟ gevangenen. Zij hadden een betere status aangezien ze eigenlijk geen gevangenen 

waren en ze kregen dan ook extra premies en privileges. Het onderhouden van gevangenen 

kostte de staat veel meer dan het loon van de vrije arbeiders (, deze laatste werkten ook beter 

dan de gevangenen). Ze hadden er dus alle voordeel bij zoveel mogelijk vrije arbeidskrachten 

in de werkkampen te krijgen. Onder deze vrije arbeiders zou je de „gewone‟ gevangenen 

kunnen plaatsen, de „niet-politieke’ gevangenen. Daaronder komen dan de „politieken‟ en 

helemaal onderaan de trap zou je de dochodjagi kunnen plaatsen.
23

 Zij werden het slechtst 

                                                 
23

 Rossi (1991: 74-75) vermeldt dat de term verscheen in de jaren dertig toen de toestand van de gevangenen 

sterk achteruit ging. In die periode luidde de propaganda dat ze „het socialisme bereikten‟.  
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behandeld van alle gevangenen en waren zowel fysiek als mentaal uitgeput. Ze aten ‟s 

ochtends hun hele broodrantsoen op en hadden niet lang meer te leven. Hun naam komt van 

het Russische werkwoord dochodit’. De dochodjagi hadden immers het socialisme bereikt, zo 

wordt de term toch uitgelegd bij Conquest (1978: 132). Deze verklaring vond hij in een 

getuigenis van Vladimir Petrov. 

 

2.2.6. Dagindeling 

 

Waar ik het ook nog kort wil over hebben, is de dagindeling in de kampen. Het uur van 

opstaan verschilt van bron tot bron. Orlov geeft hierover de meest uitgebreide beschrijving.
24

 

Hij vertelt over de situatie in kamp 35 (in de Oeral, in Perm in het jaar 1978). De gevangenen 

werden gewekt om 6u ‟s ochtends. Net zoals Conquest opmerkt, werden diegenen die niet op 

tijd opstonden gestraft. De namen werden afgeroepen om 6.35u en daarna gingen ze in een rij 

naar het ontbijt, ook na het eten moet men de eetzaal in rij verlaten. Om 7u35 werden de 

namen opnieuw afgeroepen, daarna vertrokken ze naar de fabriek waar het werk om 8u 

begon. Wanneer het avondeten plaatsvond en wanneer men stopte met werken, wordt niet 

vermeld. Hij vermeldt wel nog dat om 18.30u de namen opnieuw werden afgeroepen en dat 

om 22u het licht uitging en het stil moest zijn in de barakken.  

Volgens Conquest (1978: 343) moesten de gevangenen om vijf uur opstaan. Daarna 

volgde hun ontbijt – waarvoor ze tien minuten kregen – en daarna werden ze verzameld, 

werden er rijen gevormd en vertrok men naar het werk. Men had weinig of soms zelf geen 

pauze: men kreeg vijf minuten middagpauze en vijf minuten voor het avondeten. In zijn ander 

boek (Conquest 1968: 127-128) schrijft hij dat de gevangenen werden gewekt om vier uur, 

om vijf uur vertrokken ze naar het werk en om acht uur ‟s avonds keerden ze terug  naar de 

barakken. Applebaum (2003: 171) stelt dat de gevangenen om vijf uur moesten opstaan. 

Verder heeft ze het ook over een sirene of een ander signaal dat telkens aangaf wanneer 

bijvoorbeeld het ontbijt voorbij was. De gevangenen werden vervolgens in rijen opgesteld aan 

de poort om geteld te worden en om nadien te vertrekken naar het werk. ‟s Avonds werd men 

na het werk opnieuw geteld, soms zelf twee keer. Dit omdat de meeste ontsnappingen 

gebeurden vanuit de werkplaats. Daarna ging men weer naar het kamp, in rijen, men kreeg de 

avondmaaltijd en een sirene gaf aan dat het tijd was om te slapen. Zoals blijkt uit de 

verschillende getuigenissen is het duidelijk dat elk kamp zijn eigen dagindeling had. 

 

 

                                                 
24

 Jurij Fëdorovič Orlov zat van 1977 tot 1986 in de kampen van Perm. Nu woont hij in Amerika. Hij is de 

oprichter van de Russische mensenrechtenorganisatie de „Moskou Helsinki groep‟ en werkte mee aan het 

promoten van de Helsinki akkoorden in Sovjetrusland. In het artikel On prisoners in Soviet Camps worden 

verschillende aspecten van het kampleven besproken (het werk, de medische verzorging, de behandeling van de 

gevangenen …). 
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2.2.7. Slotbemerkingen 

 

Ik heb niet alle aspecten kunnen behandelen waarover ik gelezen heb, ik hoop toch het 

belangrijkste vermeld te hebben en een goed beeld te hebben kunnen geven van het concrete, 

dagelijkse leven in de kampen. 

Ten slotte wil ik het nog even hebben over het nut van de kampen. Waarom bleven de 

kampen bestaan, ook al brachten ze weinig tot niets op? Dit is een vraag die al door velen is 

gesteld. Onder Stalin bleven de kampen zich steeds uitbreiden ondanks het feit dat ze 

nauwelijks iets opbrachten, veel kampen leden zelf verlies. De belangrijkste idee achter de 

kampen moet geweest zijn dat ze enerzijds de politieke vijanden isoleerden en dus 

„onschadelijk‟ hadden gemaakt. Anderzijds moesten ze bijdragen aan de economie. In het 

eerste doel zijn ze zeker geslaagd, het tweede is nooit echt gelukt. 

Verder is het ook een misverstand dat de meeste kampen voorkwamen in het verre 

Siberië. De kampen lagen verspreid over de hele Sovjet-Unie. Het is wel zo dat de kampen in 

Kolyma de meest dodelijke waren. Over het precieze aantal gevangenen dat in Kolyma heeft 

gezeten is er discussie. Conquest (1978: 228) heeft het over drie miljoen doden in Kolyma en 

minstens twaalf miljoen doden over de hele Gulagkampen. In de periode van 1937 tot 1941 

schat Conquest (1968: 350) het minimum aantal doden in Kolyma zelf op één miljoen. 

Ook op het aantal kampen is moeilijk een getal te plakken: er kwamen voortdurend 

kampen bij, er verdwenen er ook voortdurend. Daarnaast is het ook zo dat een kamp – of 

kampcomplex – verschillende kleinere kampeenheden (of lagpunkti) had. Conquest (1978: 

215) geeft het voorbeeld van Mald‟jak, dit kamp had vier kleinere eenheden van elk 2500 

gevangenen.  

 

3. Šalamov en Kolyma vanuit literair perspectief 

 

3.1 Inleiding 

 

Terwijl het eerste deel het historische aspect van de kampen belicht, wil ik het tweede deel 

hiervan duidelijk onderscheiden. Het behandelt immers het werk van Šalamov, dat, hoewel 

het het dagelijks kampleven impliciet aan bod brengt, verder wil gaan dan een louter 

historische beschrijving. Zijn literatuur had andere doelen. Hoe we zijn verhalen wel moeten 

begrijpen, zal ik in het volgende stukje toelichten.  

Eerst wil ik het nog even hebben over de moeilijke publicatie van zijn verhalen. 

Šalamov zag zichzelf in de eerste plaats als Russisch schrijver en had dan ook graag zijn 

werken eerst gepubliceerd gezien in de SU. Helaas werden enkel zijn gedichten gedrukt. Pas 

in 1988, ten tijde van Gorbačov, werden enkele losse verhalen over zijn ervaringen in Kolyma 

in verschillende tijdschriften (o.a. Novij Mir) gedrukt. Het zou duren tot 1989 voor een 
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uitgave van zijn prozabundel in boekvorm zou verschijnen. Zijn verhalen werden tijdens zijn 

leven in  Sovjetrusland enkel verspreid in de Samizdat in de eerste helft van de jaren zestig.  

In het buitenland echter werden zijn verhalen al eerder gedrukt. Een eerste Russische 

uitgave verscheen in Engeland in 1978. Ervoor waren zijn verhalen – buiten de wil van de 

schrijver zelf – al gedrukt in Frankrijk, Amerika en Duitsland. Šalamov wou zijn verhalen 

immers eerst gepubliceerd krijgen in de Sovjet-Unie.  

In 1972 schreef Šalamov een brief naar de redactie van de Literatunaja Gazeta waarin 

hij zijn ongenoegen liet blijken over de veranderingen die in zijn werk waren aangebracht. In 

Raster 88 (1999: 83) wordt dieper ingegaan op deze brief. Nadat vele verhalen van Šalamov 

waren verschenen in het Westen, werd hij op het matje geroepen bij de autoriteiten. Hij zou 

niet meer gepubliceerd worden als hij geen afstand zou nemen van zijn publicaties in het 

buitenland. Šalamov moet bezweken zijn onder de druk: wanneer hij geen inkomsten meer 

had, zou hij door het strafrecht opnieuw veroordeeld kunnen worden. Het zou ook zeer goed 

kunnen dat hij de brief niet zelf heeft geschreven, maar die enkel moest ondertekenen. Dit 

wordt afgeleid uit het feit dat hij in de brief zijn verhalen als het ware verloochent, hij 

verklaart er dat de problematiek die in de Verhalen van Kolyma behandeld wordt allang 

opgelost zou zijn.  

Het is vooral dankzij Irina Sirotinskaja dat veel van zijn verhalen gedrukt konden 

worden in Rusland. Zij was een goede vriendin van hem die werkte bij de CGALI, het 

Russische staatsarchief voor literatuur en kunst.
25

  

 

3.2 Visie van Šalamov over de kampen en over zijn novaja proza. 

 

3.2.1 Bronnen  

 

De informatie voor dit onderdeel haalde ik voornamelijk uit twee essays van Šalamov.  De 

eerste tekst vond ik op het internet en komt uit een uitgave van Šalamovs verzamelde werken 

uit het jaar 2005 en heet O «новой прозе» (Over “nieuw proza”). De tweede tekst, O proze 

(Over proza), vond ik in een boek met daarin ook de Колымские рассказы (Verhalen uit 

Kolyma) en de gedichtenbundel Колымские тетради (Schriften uit Kolyma).
26

 Het is in deze 

uitgave waarin ik de verhalen gelezen heb en waarop ik mijn analyses gebaseerd heb. Deze 

uitgave verscheen in 2008 en de zes verhalenbundels werden er – weliswaar niet volledig – in 

opgenomen. Deze uitgave telt slechts vijfenzeventig van de honderdvijftig verhalen die 

Šalamov heeft geschreven. De eerste bundel heet Verhalen uit Kolyma  en telt zestien 

verhalen; de tweede bundel,  Левый Берег (De linkeroever), telt er vijftien; Артист Лопаты 

(De schopkunstenaar) bestaat uit zeventien verhalen; Очерки преступного мира (Schetsen 

                                                 
25

 Deze term wordt uitgelegd in de lijst met afkortingen vooraan. 
26

 Ik bedoel hier met de term „Verhalen uit Kolyma‟ alle zes de prozabundels. Wanneer het over de bundel zelf 

gaat, zal ik het er telkens aan toevoegen dat het om de bundel zelf gaat. 
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uit de wereld van de misdaad) heeft er vier; Воскресение Лиственницы (De opstanding van 

de lariks) heeft er veertien en de laatste bundel, Перчатка, или КР-2 (De handschoen, of KR-

2), telt negen verhalen.  

 

3.2.2 Context twintigste eeuw  

 

Šalamov hechtte veel belang aan de wederzijdse invloed van het leven en de literatuur. De 

gebeurtenissen in de twintigste eeuw zorgden er volgens hem dan ook voor dat de literatuur 

aan nieuwe eisen onderworpen moest worden. Terwijl de roman in de negentiende eeuw veel 

succes had, moet die in de twintigste eeuw aan belang inboeten ten voordele van wat hij de 

„memoiresliteratuur‟ noemt. Hiermee bedoelt hij dagboeken, reisverslagen, memoires, enz.  

De romans met een belerend effect, zoals die van Tolstoj, zijn volgens hem uit den 

boze. “Искусство лишено права на проповедь. Никто не может, не имеет права учить.”
27

 

(Šalamov 2005: 156) Volgens Šalamov heeft de literatuur het recht niet te beleren: na de 

oorlogen, de kampen van nazi-Duitsland en het communistische Rusland, heeft de mens hier 

geen boodschap meer aan.  

De schrijver moet dan ook onthouden dat er niet één, maar duizend waarheden zijn: 

“Писатель должен помнить, что на свете--тысяча правд.”
28

 (2008: 21) Daartegenover stelt 

hij dat er in de kunst maar één waarheid is: de waarheid van het talent. Het talent is de 

absolute voorwaarde om te mogen schrijven. In het artikel Правда Солженицына и правда 

Шаламова (De waarheid van Sol’ženitsyn en de waarheid van Šalamov) schrijft Jurij Šrejder 

(1993: 217) wat Šalamov onder het begrip „talent‟verstaat: hij beschouwt het als de 

bekwaamheid om in precieze woorden de waarheid naar voor te brengen. Het talent ziet hij 

als een deel van de persoonlijkheid.  

Daarnaast stelt Šalamov (2008: 17) dat niemand de kampen zou moeten leren kennen 

of er zelfs maar over zou moeten horen. Niemand werd beter of sterker na de kampen. Hij 

beschouwt ze als een slechte ervaring voor de mens. Hijzelf en alle anderen die de kampen 

overleefden zijn erdoor getekend voor het leven: “Нет людей, вернувшихся из заключения, 

которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и 

страшном лагерном труде.”
29

 (Šalamov 2008: 17)  

Toch zwoer hij niets van dit alles uit zijn herinneringen te bannen. In het verhaal 

“поезд” (“De trein”) vertelt Šalamov hoe hij bij zijn vertrek uit Irkutsk besloot niets van alles 

wat hij had meegemaakt te vergeten: “Я увидел, что готов забыть все, вычеркнуть 

                                                 
27

 “De kunst heeft niet langer het recht te preken. Niemand mag of heeft het recht te onderwijzen.” (eigen 

vertaling) 
28

 “De schrijver moet onthouden dat er op de wereld duizend waarheden zijn.” (eigen vertaling)  
29

 “Er zijn geen mensen die na hun opsluiting, al was het maar één dag, niet terugdenken aan het kamp, aan de 

vernederende en verschrikkelijke kamparbeid.” (eigen vertaling) 
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двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя.  Я 

знал, что я не позволю моей памяти забыть все, что я видел.”
30

 (Šalamov 2008: 415) 

Het succes van de memoiresliteratuur in de twintigste eeuw, verklaart Šalamov door 

het feit dat de mensen wachtten op een antwoord van diegenen die de kampen overleefden. 

Veel Russen kenden iemand die plots werd gearresteerd en die ze nooit meer terugzagen. 

Šalamov beschouwt de memoires als het lot van de Russische intelligentsia. De mens zocht 

nog steeds een antwoord op de eeuwige vragen (Wat is de zin van het leven? Kan een mens 

zijn lot beïnvloeden?), maar in tegenstelling tot vroeger hoopte men het antwoord niet langer 

te vinden in de bellettrie. Het antwoord op deze vragen verwachtten ze te vinden in de 

memoiresliteratuur: “Это и есть тот русский читатель – да и не только русский, – 

который ждет от нас ответа.”
31

 (Šalamov, 2008: 18) 

 

3.2.3 Novaja proza.  

 

“Новая проза – само событие, бой, а не его описание. То есть – документ, прямое участие 

автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ.”
32

 (Šalamov 2005: 156) (eigen nadruk) 

 

Šalamov beschouwde zijn verhalen uit Kolyma als „nieuw proza‟. Zoals de naam al doet 

vermoeden, is vernieuwing een belangrijk aspect van dit soort proza. Zoals ik al eerder 

vermeld heb, vond Šalamov dat er door de maatschappelijke veranderingen in de twintigste 

eeuw nieuwe eisen aan de literatuur gesteld moesten worden. De strijd voor vernieuwing, 

opkomst van het laconisme, afstand van het gecanoniseerde, het verwijderen van het 

overbodige, etc. Dit alles zag Šalamov (2005: 157) als de belangrijkste criteria voor de 

authentieke, de echte kunst.  

Zijn verhalen ziet hij als de echte kunst. Waarom het authentieke kunst is, kun je 

volgens mij afleiden uit de volgende uitspraak van Šalamov waarin hij verklaart dat hij de 

eerste variant als de meest oprechte en dus de beste variant beschouwt:  

 
“Начинается запись, где очень важно сохранить первичность, не испортить правкой. 
Закон, действующий для поезии, о том, что первый вариант всегда самый искренный, 
действует, сохраняется и здесь.”

33
 (Šalamov, 2008: 18)  

 

                                                 
30

 “Ik besefte dat ik bereid was alles te vergeten, twintig jaar uit mijn leven te schrappen. En wat voor jaren! 

Toen ik dat begreep, behaalde ik een overwinning op mezelf. Ik besloot nooit uit mijn geheugen te schrappen 

wat ik wist.” (Šalamov 2005: 651) 
31

 “Dit is ook de Russische lezer – en niet alleen de Russische, – die van ons een antwoord verwacht.” (eigen 

vertaling)  
32

 “ Nieuw proza – is de gebeurtenis zelf, de strijd, en niet de beschrijving ervan. Dat wil zeggen – een 

document, een rechtstreekse deelname van de auteur aan de gebeurtenissen van het leven. ¨Proza – ervaren als 

een document. ” (eigen vertaling) 
33

 “Het noteren begint en dan is het erg belangrijk het eerste te bewaren en dit niet te verknoeien door correcties. 

De wet, die ook in de poëzie geldt, dat de eerste variant altijd de meest oprechte is, geldt ook hier en wordt ook 

hier bewaard.” (eigen vertaling) 
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Voor Šalamov (2008, 13) was de roman dood: “Роман умер.” Hij bedoelt hiermee dat 

er een einde was gekomen aan de roman van de negentiende eeuw met zijn uitgebreide 

beschrijvingen van het uiterlijk van de personages, van het landschap, enz. Šalamov zette zich 

af tegen deze traditie. Hij wou iets nieuws vertellen: het nieuwe in het gedrag van de mens die 

in totaal andere omstandigheden moest zien te overleven. Dit is het belangrijkste waar het 

Šalamov in zijn verhalen om te doen was. De details in het „nieuwe proza‟ staan er niet 

zomaar. Er zijn geen overbodige woorden te vinden, alles staat er om een reden. Daarover zal 

ik het verder ook nog hebben in mijn bespreking van het verhaal “Заговор юристов” (“Het 

complot der juristen”). 

De idee dat een schrijver heel wat persoonlijke ervaring moet hebben met datgene 

waarover hij schrijft, vind je verschillende keren terug in zijn essays. Een schrijver mag zich 

niet gedragen als een „toerist‟, integendeel, hij is zelf een deelnemer:  “Писатель – не 

наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник и не в писательском 

обличье, не в писательской роли.”
34

 (Šalamov, 2008: 21) Met andere woorden: de schrijver 

moet datgene waarover hij schrijft zelf meegemaakt hebben en volgens mij wordt er ook 

bedoeld dat hij dat ook moet weergeven in zijn manier van schrijven. De verteller neemt als 

personage deel aan het verhaal. Waarschijnlijk werden daarom veel verhalen geschreven in de 

vorm van een ik-verteller.  

Vandaar dat Šalamov (2008: 14) veel belang hechtte aan het „effect van 

aanwezigheid‟. Hij legt dit effect uit door het lezen van een verhaal te vergelijken met een 

voetbalmatch: het is niet spannend om naar een voetbalmatch te kijken als die al gespeeld is 

en als je de uitslag al weet. Het is enkel de moeite waard ernaar te kijken als je je op het 

moment zelf mee kunt inleven. Šalamov (2008: 14) vond dat dit ook moest gelden voor de 

memoiresliteratuur. In zijn Verhalen uit Kolyma is dit zeker het geval, als lezer word je 

ondergedompeld in de leefwereld en de gedachtegang van de personages. Je beleeft de 

gebeurtenissen als het ware zelf mee.  

Hij haalt ook verschillende keren de term „document‟ aan. Hij blijft hierover echter 

nogal vaag, waardoor het voor interpretatie vatbaar is. Waarschijnlijk wil hij zeggen dat het 

neerschrijven van de ervaringen van de auteur van groot belang is, dat het een document is dat 

getuigt over de persoonlijkheid, de persoonlijke ervaringen van de auteur. Het was voor 

Šalamov van groot belang dat hij over de kampen schreef, hij zag het als een soort plicht om 

alles wat hij meegemaakt had niet te vergeten en vast te leggen op een „document‟ (Šalamov 

2008: 20). (zie infra)  

 

 

 

                                                 
34

 “De schrijver is geen waarnemer, hij maakt geen deel uit van het publiek, hij neemt echter deel aan het grote 

levensdrama, maar niet als schrijver, niet in de rol van schrijver.” (eigen vertaling) 
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3.3. Algemene kenmerken van de Verhalen uit Kolyma. 

 

Toen ik de verhalen las, zijn mij telkens de herhalingen – van bepaalde gebeurtenissen, 

denkpatronen, enz. – opgevallen. Het viel ook op dat bepaalde personages terugkwamen in 

andere verhalen en dat er zo ook linken waren te vinden tussen de verhalen uit de 

verschillende bundels. Mijn bevindingen werden bevestigd door uitspraken van Šalamov. 

Daarnaast is het ook zo dat zijn essays mij duidelijk maakten waarom Šalamov op een 

welbepaalde manier schreef. Daarom zal ik mijn bevindingen verbinden met de uitspraken 

van Šalamov.  

 

3.3.1 Vorm en inhoud 

 

Eerst en vooral wil ik het hebben over het verband tussen vorm en inhoud. Volgens Šalamov 

was het zo dat het thema de vorm bepaalt, meer nog, er zou zelf geen verschil zijn tussen 

vorm en inhoud: “Автору кажется, что важность темы сама диктует определенные 

художественные принципы.”
35

 (Šalamov, 2008: 22) Het thema, de kampen van Kolyma – 

een fenomeen uit de twintigste eeuw, moet daarom dus in een andere vorm gegoten worden 

dan bijvoorbeeld de roman uit de negentiende eeuw. Het zijn geen gewone verhalen of 

memoires, ze behoren tot het „nieuwe proza‟: “Но вместо мемуара «Колымские рассказы» 

предлагают новую прозу […]”
36

 (Šalamov, 2008: 22) Vandaar dus dat de roman 

bijvoorbeeld geen gepaste vorm is om te schrijven over de kampen. Hij wil niet beleren of 

uitvoerig beschrijven, zoals in de romans van Tolstoj wel de gewoonte was. Hij wil het in de 

Verhalen uit Kolyma vooral hebben over hoe de gevangenen de kampwereld ervoeren, hoe ze 

de kampen al dan niet overleefden, kortom, hoe ze met de kamprealiteit omgingen: 

“«Колымские рассказы» – это изображение новых психологических закономерностей в 

поведении человека, людей в новых условиях.”
37

 (Šalamov, 2008: 23) 

Naast het feit dat hij wou afwijken van de vroegere normen, is het toch zo dat hij 

beïnvloed werd door verschillende stromingen. Dit geeft Šalamov ook zelf toe: “Я 

наследник, но не продолжатель традиций (реализма).”
38

 (Volkova E.V. 1998: 166) Dit 

citaat van Šalamov vond ik in een tekst van Volkova over overeenkomsten en verschillen met 

het realisme, het modernisme en het postmodernisme. Zelf vond ik vooral invloeden van het 

modernisme – en dan vooral het symbolisme – en het postmodernisme terug in zijn verhalen. 

Het symbolische is het meest uitdrukkelijk aanwezig in de bundel De handschoen. Een 

eerste voorbeeld is de handschoen zelf. De term „handschoen‟ staat in het gelijknamige 

                                                 
35

 “Voor de auteur lijkt belangrijkheid van het thema zelf al bepaalde kunstprinicipes te dicteren.” (eigen 

vertaling)  
36

 “ Maar in plaats van memoires staan de Verhalen uit Kolyma voor nieuw proza […]” (eigen vertaling) 
37

 “De Verhalen uit Kolyma zijn een uitbeelding van nieuwe, psychologische wetmatigheden in het gedrag van 

de mens, van mensen in nieuwe omstandigheden.” (eigen vertaling) 
38

 “Ik ben een erfgenaam, maar geen voortzetter van de tradities (van het realisme).” (eigen vertaling) 
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verhaal niet voor een handschoen zoals wij die kennen, maar voor de huid die van zijn handen 

afbladderde. Ze staat voor de moeilijke jaren die hij in Kolyma heeft doorgemaakt en staat 

ook symbool voor zijn ziel: “Перчатка, которая за тридцать шесть лет стала частью моего 

тела, частью и символом моей души.”
39

 (Šalamov 2008: 608) Maar ondertussen, zo vertelt 

de ik-figuur, is alles weer in orde: zijn huid is teruggegroeid en ook zijn ziel is opnieuw tot 

leven gekomen. De „handschoen‟ verbindt de gevangene van toen met de schrijver nu. De 

vingerafdrukken zijn dezelfde: “Даже дактилоскопический оттиск один и тот же на той, 

мертвой перчатке и на нынешней, живой, держащей сейчас карандаш”.
40

 (Šalamov 2008: 

608) De link tussen de „oude‟ en de „nieuwe‟ handschoen, het feit dat het om dezelfde 

persoon gaat, toont de persoonlijke ervaring van de verteller. Daardoor voldoet hij aan de eis 

van Šalamov dat een schrijver zelf moet meegemaakt hebben waarover hij schrijft en heeft hij 

op die manier het recht om over de kampen te schrijven.  

Een tweede voorbeeld is de kruiwagen. In de eerste zin van het verhaal “Тачка II” 

(“Kruiwagen II”) wordt dit expliciet vermeld: “Тачка – символ эпохи, эмблема эпохи, 

арестантская тачка.”
41

 (Šalamov 2008: 652) Hij omschrijft het belang van de kruiwagen in 

de opbouw van Kolyma: zonder de kruiwagens zouden er geen wegen, dorpen, enz. aangelegd 

zijn. Daarom staat de kruiwagen symbool voor het werk van de gevangenen, dat Kolyma 

maakte tot wat het nu is.  

Net zoals het verhaal “De handschoen” zijn titel deelt met de naam van de bundel. Zo 

deelt ook het verhaal “De opstanding van de lariks” zijn naam met die van de bundel. Ook in 

dit verhaal wordt er veel belang gehecht aan „symbolen‟. In de eerste zin al stelt de verteller 

dat „we leven door symbolen‟ (“[…] и этими символами живем”). ( Šalamov 2008: 600) 

Het verhaal vertelt over een tak van een lariks die door een man vanuit Kolyma –  

we komen niet te weten wie deze man is – naar een weduwe in Moskou stuurt. De vrouw zet 

de tak in een potje met water en de tak begint te herleven, precies een jaar na de dood van 

haar man. De verteller ziet dit als een wonder, „het wonder van de wederopstanding‟: “чудо 

воскpешения”(Šalamov 2008: 601). 

Doorheen het verhaal blijft de nadruk op de „onsterfelijkheid‟ en de „wederopstanding‟ 

van de lariks liggen. Toch is er een bepaald moment waarop dit niet het geval is. De ik-figuur 

vertelt dat hij dit ook eens geprobeerd heeft, maar zijn lariks overleefde het niet: “het leven 

was eruit” (“[…] жизнь ушла из нее”). (Šalamov 2008: 602) 

De boom wordt gezien als een soort gedenkteken voor de vele slachtoffers van de 

kampen en staat ook symbool voor Kolyma en haar kampen: “Лиственница – дерево 

Колымы, дерево концлагерей.” (Šalamov 2008: 603) 

                                                 
39

 “Een handschoen die dertig jaar lang een deel van mijn lichaam was en een deel en een symbool van mijn 

ziel.” (Šalamov 2006: 126) 
40

 “Zelfs de vingerafdrukken van de dode handschoen zijn identiek aan die van de levende handschoen die nu het 

potlood vasthoudt.” (Šalamov 2006: 126) 
41

 “De kruiwagen, de kruiwagen van de gevangene is het symbool van een tijdperk, het embleem van een 

tijdperk.” (Šalamov 2006: 192) 
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Een aantal uitspraken van de verteller deden mij denken aan wat ik had gelezen over 

Šalamov. In dit verhaal wordt duidelijk gemaakt dat de gebeurtenissen van de twintigste eeuw 

de maatstaven verschoven. Net als Šalamov vond dat er niet langer één waarheid bestaat en de 

kunst dus niet het recht heeft tot preken, maakt de verteller dit impliciet duidelijk met de 

volgende zin:  

 
“После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского были войны, 
революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы. Лиственница сместила 
масштабы времени,  пристыдила человеческую память,  напомнила незабываемое.”

42
 

(Šalamlov 2008: 602) 

 

Op die manier kan een link gelegd worden tussen de lariks en de verhalen van 

Šalamov. Net zoals de lariks, brengen ook zijn verhalen „het onvergetelijke in herinnering‟. 

Ze blijven de mensen herinneren aan de onvergetelijke gebeurtenissen in de kampen van 

noordoost-Siberië. Door ze neer te schrijven, worden zijn ervaringen als het ware onsterfelijk. 

Net zoals Šalamov het als zijn plicht zag zijn herinneringen niet te vergeten, zo denkt 

ook de verteller dat het de plicht is van overlevenden om de doden te herdenken. Zoals de 

lariks herinnert aan Kolyma en haar doden, zo herinneren ook Šalamovs verhalen aan de 

gruwelen in de strafkampen en de slachtoffers ervan.  

Wat mij deed denken aan het postmodernisme waren de puntjes die in verschillende 

verhalen terugkomen: af en toe is er een regel die enkel bedrukt is met puntjes. Waarom die er 

staan is niet duidelijk, waarschijnlijk hebben ze ook geen nut. Dit is het geval in een aantal 

verhalen uit de bundels Linkeroever, De schopkunstenaar, Schetsen uit de wereld van de 

misdaad en De handschoen, of KR-2.  

Ook Šalamovs hele manier van denken zou je kunnen linken aan het postmodernisme. 

Zijn idee dat er niet één waarheid bestaat, is een typische postmodernistische gedachte. Hij 

gelooft niet langer in de „Grote Verhalen‟.  

 Er zijn dus wel degelijk overeenkomsten te vinden met andere literaire stromingen, 

maar Šalamov zelf legde vooral de nadruk op het „nieuwe‟ en dus op de verschillen met 

andere literaire stromingen. Ik kan mij dan ook vinden in het besluit van Volkova (1998: 173) 

waarin ze stelt dat Šalamov bewust en ook intuïtief aan deze stromingen raakte, maar 

tegelijkertijd niet volledig tot één van deze richtingen gerekend kan worden. Zo geeft ze 

bijvoorbeeld aan waarin Šalamov verschilt met de klassieken van de realistische literatuur: 

“Однако он не сочувствовал ни развернутому психологическому анализу, ни 

привязанности к изображению внешнего портрета, свойственному реализму как 

направлению XIX века.”
43

 (Volkova E.V. 1998: 166-167). Ook Šalamov schreef hetzelfde: 

                                                 
42

 “Na de retoriek van de moralist Tolstoj en het razende gepreek van Dostojevski waren er oorlogen, revoluties, 

Hiroshima en concentratiekampen, aangiften, fusilleringen. De lariks verzette de maatstaven van de tijd, maakte 

het menselijk geheugen beschaamd, bracht het onvergetelijke in herinnering.” (Šalamov 2006: 120) 
43

 “Maar hij voelt noch sympathie voor de uitvoerige psychologische analyse, noch voor de voorkeur voor de 

beschrijving van het uiterlijk, die eigen zijn aan het realisme als stroming in de negentiende eeuw.” (eigen 

vertaling) 
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“Описание внешности человека становится тормозом понимания авторской мысли.”
44

 

(Šalamov 2008: 14) Verder schrijft Šalamov (2008: 15) zelf dat het niet gaat om een „karakter 

in ontwikkeling‟, deze manier van benaderen vindt hij ouderwets, zelfs schadelijk. 

Het is ook zo dat er in sommige verhalen wel degelijk een duidelijk sujet is terug te 

vinden. Hiermee bedoel ik dat er heel wat gebeurt in het verhaal. Een aantal voorbeelden zijn: 

“Het complot der juristen”, “Последный бой майора Пугачева” (“De laatste slag van 

majoor Pugačev”), “Серафим” (“Serafim”), “Тишина” (“Stilte”),  “Житие инженера 

Кипреева” (“Het leven van ingenieur Kiprejev”). Maar de aanwezigheid van een sujet is voor 

Šalamov niet langer de voorwaarde voor een goed verhaal, er moet niet altijd een sujet 

aanwezig zijn: “Для «Колымских рассказов» не важно, сюжетны они или нет. Там есть 

сюжетные и бессюжетные рассказы, но никто не скажет, что вторые менее сюжетны и 

менее важны.”
45

 (Šalamov, 2008: 19) Het belangrijkste blijft dus wat de verhalen zeggen 

over de manier waarop de mens met de nieuwe omstandigheden omgaat.  

 

3.3.2 Vertellers en personages 

 

De Verhalen uit Kolyma lezen we uit het perspectief van de gevangene of ex-

gevangene. De meeste verhalen worden verteld door een ik-verteller. Meestal is die ik-figuur 

onbekend en soms heeft die een naam. Soms heet de ik-verteller zelfs Šalamov. Dit is het 

geval in de volgende verhalen: “Мой процесс” (“Mijn proces”), “Перчатка” (“De 

handschoen”) en “Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме” (“Leša Čekanov, of oude 

bekenden in Kolyma”). Daarnaast zijn er in heel wat andere verhalen nog andere 

overeenkomsten te vinden tussen de ik-verteller – of zelfs andere personages – en Šalamov. 

Dit alles maakt het er niet eenvoudiger op: staan de ik-figuren voor Šalamov of niet? 

Zijn de namen van de andere personages echt of verzonnen? Het antwoord is ja en nee. Soms 

zijn de namen echt, soms zijn ze die niet. Soms kun je de ik-persoon gelijkstellen aan 

Šalamov, soms niet. Sommige verhalen zijn dus duidelijk autobiografisch, andere dan weer 

minder en sommige lijken helemaal niet autobiografisch. Volgens mij toont Šalamov op die 

manier aan dat het er niet om gaat of de namen van de personages kloppen of niet. Het 

belangrijkste is dat de verhalen de verschillende soorten gevangenen weergeven en de manier 

waarop ze met de kampwerkelijkheid omgingen.  

Wat ook opvalt tijdens het lezen is dat enkele personages terugkomen in meerdere 

verhalen. Andreev is het personage dat het meest voorkomt, daarnaast vallen ook nog andere 

namen op: Šalamov, Kris, Golubev, Ljonka, enz. Deze laatste komt bijvoorbeeld aan bod in 

                                                 
44

 “De beschrijving van het uiterlijk van de mens wordt een belemmering voor het begrijpen van de gedachten 

van de auteur.” (eigen vertaling) 
45

 “In de Verhalen uit Kolyma is het niet belangrijk of er een sujet aanwezig is of niet. Er zijn er met een sujet en 

er zijn er ook zonder, maar niemand heeft het erover dat deze laatste minder belangrijk zijn omdat er minder 

sprake is van een sujet.” (eigen vertaling) 
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de verhalen “Ожерелье княгини Гагариной” (“Het collier van vorstin Garanina”), “Лучшая 

похвала” (“De hoogste lof”) en “Комбеды”(“Armencomités”). Elk van de drie verhalen 

komt uit de bundel De linkeroever en in al deze verhalen gaat het over dezelfde jongen. In elk 

verhaal vernemen we dat hij zeventien jaar oud is, uit Tumsk komt en veroordeeld is wegens 

sabotage. Toch krijgen we in elk verhaal ook altijd iets anders te weten over Ljonka. Hieruit 

blijkt dat de verschillende verhalen wel degelijk naar elkaar verwijzen en elkaar soms zelfs 

aanvullen. Opvallend is ook dat de verhalen vanuit een verschillend perspectief verteld 

worden. In “Het collier van vorstin Garanina” wordt het verhaal verteld door een auctoriële 

verteller en gaat de aandacht vooral naar de gevangene Krist. In “De hoogste lof” is een ik-

verteller aan het woord en in “Armencomités” opnieuw een auctoriële verteller. De verhalen 

“Het collier van vorstin Garanina” en “De hoogste lof” spelen zich zelfs af op dezelfde dag: 

twaalf maart 1937. Ze worden wel vanuit een verschillend perspectief verteld en er komen 

telkens andere personages aan bod. De enige persoon die in beide verhalen voorkomt – en ze 

dus als het ware verbindt – is Ljonka.  

Een ander voorbeeld hiervan is terug te vinden in de verhalen “Het complot der 

juristen” en “Tyfusquarantaine”. Deze sluiten de eerste bundel, Verhalen uit Kolyma, af. 

Andreev komt voor in beide verhalen en verbindt zo deze twee verhalen. Toch is er ook weer 

een duidelijk verschil: ze worden vanuit een verschillende perspectief verteld. In het eerste 

verhaal is Andreev de „ik‟-figuur, in het tweede verhaal wordt er over hem verteld door een 

auctoriële verteller. In deze verhalen wordt Andreev – net als Šalamov in december 1938 – na 

het einde van de zaak van de juristen overgebracht naar het doorgangskamp van Magadan, 

waar hij in een tyfusquarantaine terechtkwam.  

Volgens mij zijn er wel twee verschillende Andreev‟s te onderscheiden. De „eerste‟ 

komt voor in “Заговор юристов” (“Het complot der juristen”), “Тифозный Карантин” 

(“Tyfusquarantaine”), “Вейсманист” (“De Weismannist”), “Июнь” (“Juni”) en “Май” 

(“mei”). We weten meestal enkel zijn familienaam: Andreev. In het verhaal 

“Tyfusquarantaine” wordt zijn volledige naam gegeven: Pavel Ivanovič Andreev. In het 

verhaal “Weismannist “ heeft Andreev – net als Šalamov – een verplegercursus gevolgd. De 

Andreev in “Het complot der juristen” toont nog heel wat meer overeenkomsten met 

Šalamov. Deze overeenkomsten zal ik dan ook bespreken in mijn analyse van dit verhaal.  

De „tweede‟ Andreev heet Aleksandr Georgievič Andreev. Hij komt voor in de 

verhalen: “Ожерелье княгини Гагариной”(“Het collier van vorstin Garanina”), “Лучшая 

похвала” (“De Hoogste lof”) uit de bundel De linkeroever en “Первый чекист” (“De eerste 

tsjekist”) uit de bundel De schopkunstenaar. In deze verhalen wordt herhaaldelijk naar hem 

verwezen als de „secretaris - generaal van het genootschap van politieke gevangenen‟. Over 

deze Andreev wordt telkens in de derde persoon verteld. De meeste verwarring tussen beide 

ontstaat in het verhaal “De hoogste lof”. Daar wordt één keer zijn volledige naam genoemd en 

daarna heeft de verteller het over hem soms als „Andreev‟, soms als Aleksandr Georgievič. 
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We denken bij het horen van de naam „Andreev‟ aan de „Andreev‟ uit de eerder gelezen 

verhalen, maar deze was geen algemeen secretaris van het genootschap van politieke 

gevangenen. Je hebt als lezer dus de neiging een valse link te leggen: je denkt bij het lezen 

van de naam „Andreev‟ aan de „eerste‟ Andreev uit de andere verhalen, maar in dit verhaal 

gaat het duidelijk om een ander persoon.  

De „eerste‟ Andreev vertoont heel wat overeenkomsten met Šalamov. Maar dat is ook 

het geval met andere personages, bijvoorbeeld uit de bundel De handschoen. De ik-verteller 

heet in twee verhalen Šalamov. Hij werd verpleger door toedoen van de arts A. M. 

Pantjuchov, kreeg in 1943 tien jaar extra bij, werkte van augustus 1937 tot december 1938 in 

de mijn „De Partizaan‟, werd naar Magadan gebracht als deelnemer aan het „Complot der 

juristen‟, enz. Dit laatste verwijst op zijn beurt naar een verhaal, “Het complot der juristen”, 

uit de eerste bundel.  

In het verhaal “Тачка II” (“Kruiwagen II”) wordt Anisimov genoemd. Hij werd ook 

eerder genoemd in “Het complot der juristen” en nu blijkt dat de ik-figuur deze persoon 

gekend heeft als de directeur van de mijn toen hij in „De Partizaan‟ werkte. Je zou dus kunnen 

denken dat de ik-figuur in het verhaal Andreev is. Dan vult dit verhaal als het ware een hiaat 

op uit het verhaal “Het complot der juristen”. De puzzelstukjes vallen op hun plaats.  

Er zijn dus duidelijk linken te vinden tussen de verschillende verhalen, zelfs tussen 

verhalen uit verschillende bundels. De aandacht voor de compositie van de verschillende 

bundels was dan ook erg belangrijk voor Šalamov: “Композиционная цельность – немалое 

качество «Колымских рассказов».”
46

 (Šalamov 2008: 23) Šalamov vond het belangrijk dat 

zijn verhalen zouden verschijnen op de manier waarop hij bepaald had dat ze geordend en 

gebundeld moesten zijn. Dit was echter niet altijd het geval (zie supra). De verhalen laten een 

heel andere indruk na als je ze allemaal in de juiste volgorde hebt gelezen, dan wanneer je ze 

als losse verhalen zou lezen, aldus Šalamov (2008: 23). 

Zoals ik al eerder zei, worden de meeste verhalen verteld door een „ik‟-verteller. We 

volgen dus de waarnemingen en de gedachten van de gevangenen toen of van de ex-

gevangene, die zijn ervaringen van toen nu neerschrijft. Deze manier van vertellen maakt het 

voor de lezer extra aangrijpend om de verhalen te lezen. We komen samen met de gevangene 

terecht in een compleet andere wereld. Ook de verteller benadrukt een aantal keer het verschil 

tussen de wereld binnen en buiten de kampen. In het verhaal “Заклинатель змей” (“De 

slangenbezweerder”) wordt dit subtiel aangehaald: “Платонов рассказывал мне историю 

своей здешней жизни  – второй нашей жизни на этом светe.”
47

 (Šalamov 2008: 74) In het 

verhaal “Житие инженера Кипреева” (“Het leven van ingenieur Kipreev”) heeft de verteller 

het zelf eens over een „vreemde planeet‟: “Колыма не только потому  «чудная планета», 

                                                 
46

 “De compositie is een grote kwaliteit van de Verhalen uit Kolyma.” (eigen vertaling) 
47

 “Platonov was bezig me de geschiedenis van zijn leven hier – van ons tweede leven op deze wereld – te 

vertellen.” (Šalamov 2005: 95) 
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что там «девять месяцев а году зима».”
48

 (Šalamov 2008: 539) In een brief aan Solženitsyn 

vond ik deze opinie ook terug. Šalamov schrijft er over de verschuiving van de normen en 

waarden in de kampwereld : “Au camp, les échelles de valeur se déplacent, tout se présente 

autrement que dans le monde normal.” (Šalamov 1995: 76)  

In de wereld van de kampen blijkt alles wat voor een gewone mens vanzelfsprekend is 

– ik denk dan bijvoorbeeld aan warmte, voedsel, voldoende nachtrust, vriendschap, enz. – 

voor de gevangenen een bron van geluk. De manier waarop gevangenen hun rantsoen opeten, 

hun bevroren ledematen, enz. komt herhaaldelijk terug. Door al deze „details‟ wordt het beeld 

van een compleet andere wereld nog eens extra benadrukt.  

 

3.3.3 Literaire suggesties 

 

Wat mij ook opviel is het gebruik van literaire suggestie. Er wordt niet altijd expliciet vermeld 

hoe iets afloopt. Een voorbeeld van een dergelijke suggestie is de laatste zin van het verhaal 

“Одиночный замер” (“Individuele opdracht”) uit de eerste bundel: “И, поняв, в чем дело, 

Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последный 

сегодняшный день.”
49

 (Šalamov 2008: 42) Er wordt niet verteld dat Dugaev geëxecuteerd 

werd, er wordt enkel vermeld dat hij op zijn laatste dag voor niets gewerkt heeft.  

Een ander voorbeeld is de laatste zin van het verhaal “Серафим” (“Serafim”): 

“Стенки желудка и пищевод были съедены кислотой – первоначальный расчет 

Серафима был совершенно верен.”
50

 (Šalamov 2008: 93) Het gaat over een gevangene die 

het niet meer ziet zitten en verschillende manieren bedenkt om zelfmoord te plegen. Zijn 

laatste poging is mislukt, maar uiteindelijk blijkt dat hij toch zal sterven door het vergif dat hij 

had ingenomen bij zijn eerste „berekening‟, zijn eerste zelfmoordpoging.  

Daarnaast zijn de eerste zinnen ook vaak onduidelijk. Je wordt in het verhaal 

„geworpen‟, de verhalen beginnen bijna altijd in medias res. Pas na een paar zinnen, wordt de 

betekenis van de eerste zin duidelijk. Dit is ook het geval in de eerste zin uit het verhaal 

“Serafim”. “Письмо лежало на чернном закопченном столе как льдинка.”
51

(Šalamov 

2008: 85) Pas zes bladzijden later blijkt dat het gaat om een brief van zijn vrouw waarin staat 

dat ze van hem wil scheiden. Dit blijkt de druppel te zijn die hem ertoe aanzet zelfmoord te 

plegen, vandaar dat het in de eerste zin om deze brief gaat. Pas later wordt het belang van 

deze brief in het licht van de gebeurtenissen duidelijk.  

 

                                                 
48

 “Kolyma is niet alleen een „vreemde planeet‟ omdat het daar „negen maanden in het jaar‟ winter is.” (Šalamov 

2005: 815) 
49

 “En toen Doegajev begreep wat er te gebeuren stond, vond hij het jammer dat hij voor niks had gewerkt, dat 

hij zich vandaag, op zijn laatste dag voor niks had uitgesloofd.” (Šalamov 2005: 37) 
50

 “De wanden van de maag en de slokdarm waren door het zuur weggevreten: de allereerste berekening van 

Serafim was volkomen juist geweest.” (Šalamov 2005: 136) 
51

 “De brief lag als een blok ijs op de zwart beroete tafel.” (Šalamov 2005: 129) 
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3.3.4 Herhalingen  

 

Verder komen er ook veel herhalingen voor, bijvoorbeeld de typische kenmerken van het 

leven in de kampen: de lage positie van de politieke gevangenen, het immorele gedrag van de 

beroepscriminelen, enz. De koude winter, de honger en de vermoeidheid van de gevangenen 

komen praktisch in elk verhaal terug. Ook bepaalde termen uit het kampleven komen 

herhaaldelijk terug, bv. kolymka
52

, dochodjaga
53

, Ivan Ivanovič
54

, machorka
55

, enz.  

Maar daarnaast komen ook bepaalde gedachtegangen terug, zoals het feit dat Andreev 

in het verhaal “Mei” vertelt dat hij nooit een „gevaarlijke‟ job in het kamp aannam:  

 
“Он, давший когда-то себе клятву не быть бригадиром, не искал спасения в опасных 
лагерных должностях. Его путь иной – ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на 
них он не будет. Андреев терепливо ждал.”

56
 (Šalamov 2008: 399-400) 

 

Dit zou je kunnen linken aan de uitspraak van Šalamov dat het belangrijk is dat de 

schrijver zijn ziel bewaart: “Автор «Колымских рассказов» стремится доказать, что самое 

главное для писателя – это сохранить живую душу.”
57

 (Šalamov, 2008: 23)  Dit motief 

vind je ook expliciet terug in het verhaal “Протезы” (“Prothesen”) uit de bundel De 

schopkunstenaar: “ – Ты что даешь? Душу сдашь? – Нет, – сказал я. – Душу я не сдам.”
 58

 

(Šalamov 2008: 414) Het verhaal speelt zich af in de isoleercel en de gevangenen moeten 

voor het binnengaan hun prothesen afgeven, de ik-figuur heeft er geen en wordt gevraagd of 

die zijn ziel afstaat.  

Een ander voorbeeld is de vraag waar het verschil ligt tussen mens en dier: wanneer 

is men nog mens? Vanaf wanneer kan men eigenlijk beschouwd worden als een beest? Het 

verschil ligt volgens Šalamov enkel nog in het feit dat dieren al die kwellingen niet verdragen 

In het verhaal “De slangenbezweerder” uit de eerste bundel komt dit uitgebreid aan bod in het 

fragment waar Platonov mens en dier vergelijkt. Op het einde komt hij tot de conclusie dat de 

mens meer verdraagt dan de dieren omdat die meer aan het leven gehecht is: “Но он 

цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного.”
59

 (Šalamov 

                                                 
52

 Šalamov legt uit dat dit een zelfgemaakt lampje is. Dit wordt bevestigd door Rossi (1991: 113): hij beschrijft 

het als een zelfgemaakte lamp, gemaakt uit conservenblikken en met een lont. Daarnaast zou de term, aldus 

Rossi, ook staan voor een muts met oorkleppen.  
53

 De term dochodjaga werd in de kampen gebruikt voor de zwaksten van de zwaksten. Diegenen die niet lang 

meer te leven hadden, behoorden tot deze groep (: de dochodjagi). (zie supra) 
54

 Rossi (1991: 94) schrijft dat dit een bijnaam was voor de niet - criminelen.  
55

 De machorka beschrijft Rossi (1991: 152) als de meest verspreide tabak onder het volk (waaronder dus ook 

gevangenen). Het is een goedkope tabak van mindere kwaliteit. 
56

 “Hij die zichzelf ooit had gezworen nooit ploegbaas te worden, zocht zijn heil niet in gevaarlijke 

kampfuncties. Zijn weg was een andere: hij zou niet stelen, zijn kameraden niet slaan of aangeven. Andrejev 

wachtte geduldig.” (Šalamov 2005: 560) 
57

 “De auteur van de Verhalen uit Kolyma streeft ernaar aan te tonen, dat het belangrijkste voor de schrijver is dat 

hij de levende ziel bewaart.” (eigen vertaling) 
58

 “„Wat geef jij af? Je ziel?‟ „Nee,‟ zei ik, „mijn ziel krijgen jullie niet.‟” (Šalamov 2005: 639) 
59

 “Maar hij is sterker aan het leven gehecht dan zij. En hij verdraagt meer dan enig dier.” (Šalamov, 2005: 98) 
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2008: 76) In het verhaal “Дождь” (“Regen”) komt de „ik‟-figuur tot dezelfde conclusie. 

Volgens hem ligt het enige verschil tussen mens en dier in het feit dat de mens alle kwellingen 

verdraagt: “А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а 

позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу 

физическому.”
60

 (Šalamov 2008: 43) In zijn essay O proze  vertelt Šalamov net hetzelfde: 

“[…], – впрочем, животных делают из лучшего материала, и ни одного животное не 

переносит тех мук, какие перенес человек.”
61

 (Šalamov 2008: 17) 

Deze herhalingen, aldus Šalamov, staan er niet zomaar. Ze moeten bepaalde aspecten 

die hij wil benadrukken, versterken: “Все повторения, все обмолвки, в которых меня 

yпрекали читатели, сделаны мной не случайно, не по небрежности, не по 

торопливости…”
62

 (Šalamov, 2008: 25) Meer nog: “Применение сининимов, глаголов-

синонимов и синонимов-существительных, служит той же двойной цели – 

подчеркиванию главного и созданию музыкальности, звуковой опоры, интонации.”
63

 

(Šalamov, 2008: 25) Ze geven het verhaal ook een bepaalde muzikaliteit, een bepaalde 

intonatie die de schrijver bewust wil aanbrengen.  

 

3.4 Een eigen analyse van twee verhalen: “Заговор юристов” en “Сентенция”. 

 

3.4.1. “Заговор юристов” (“Het complot der juristen”) 

 

3.4.1.1 Inhoud 

 

Dit verhaal schreef Šalamov in 1962. In dit verhaal is er sprake van een ik-verteller, wat het 

geval is in de meeste verhalen van Šalamovs Verhalen uit Kolyma. Wat verder in het verhaal 

wordt duidelijk dat het om de gevangene Andreev gaat, een van Šalamov‟s alter-ego‟s. Het 

verhaal telt negentien bladzijden en behoort daarmee tot de langere verhalen uit de eerste 

bundel.  

In dit verhaal kun je een duidelijk sujet onderscheiden: het verhaal behandelt enkele 

dagen in het leven van de gevangene Andreev die naar Magadan wordt gevoerd omdat hij 

verdacht wordt deelnemer te zijn aan het „complot‟ van de juristen. Het verhaal wordt 

chronologische verteld en het sujet verloopt als volgt: de politieke gevangene Andreev – die 

werkt in de nachtploeg van Šmelëv – wordt door zijn ploegbaas naar de plaatselijke 

                                                 
60

 “Maar omdat hij fysiek sterker is dan andere dieren, meer kan verdragen, en in de laatste plaats omdat hij zijn 

geest met succes heeft gedwongen zijn lichaam te dienen.” (Šalamov 2005: 43) 
61

 “ […], – dieren zijn overigens gemaakt uit beter materiaal, en geen enkel dier verdraagt die kwellingen, die de 

mens heeft ondergaan.” (eigen vertaling) 
62

 “Alle herhalingen, alle versprekingen, die de lezers mij verweten, staan er niet toevallig, ze staan er niet door 

nalatigheid of  gehaastheid….” (eigen vertaling) 
63

 “Het gebruik van synoniemen, synonieme werkwoorden, substantieven dient één en hetzelfde dubbele doel – 

het belangrijkste benadrukken en het scheppen van muzikaliteit, klankondersteuning, intonatie.” (eigen 

vertaling) 
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vertegenwoordiger van de veiligheidsdienst gestuurd. Deze heet Romanov en vergezelt 

Andreev tot bij Smertin. Die brengt hem vervolgens naar Atlas. Dit alles wordt verteld uit het 

perspectief van de gevangene en als lezer weten we even weinig als de gevangene over de 

reden waarom hij van de ene persoon naar de andere wordt gestuurd. Atlas stuurt hem ten 

slotte naar Rebrov. Deze laatste vraagt hem naar Parfentev en Vinogradov. Andreev kent 

enkel Parfentev en wordt naar de gevangenis gestuurd. Door dit alles te vertellen vanuit het 

perspectief van de gevangene, worden we als lezer geconfronteerd met hun onwetendheid. 

Andreev weet niet waarom hij weggevoerd wordt en hij zal dit pas op het einde van het 

verhaal te weten komen door een medegevangene: Parfentev. Deze komt terecht in dezelfde 

cel als Andreev en doet zijn verhaal aan de ik-verteller. Hij vertelt hem dat Vinogradov een 

vroegere studievriend van hem was en dat hij als voorzitter van de Dal‟strojrechtbank 

Parfentev hielp aan beter werk. Blijkbaar deed hij dat ook bij andere vroegere studievrienden 

en werd hij verklikt door Anisimov, om wiens hulp Vinogradov gevraagd had. Die vertelde 

het op zijn beurt aan Smertin en deze op zijn beurt aan Rebrov. Die laatste onderzoekt nu de 

zaak. Dit verklaart waarom alle juristen in de mijnen van het noorden werden opgepakt voor 

verhoor en waarom Andreev naar Smertin en Rebrov moest. Maar uiteindelijk blijkt dus dat 

Andreev hier helemaal niets mee te maken heeft en onterecht in de gevangenis is 

terechtgekomen. Dit verhaal illustreert zo ook de rechteloosheid van de gevangenen in de 

Gulag.  

Toch sluit het verhaal af met een goed einde: Rebrov zelf werd opgepakt en allen die 

door hem gearresteerd waren, werden weer vrijgelaten. Er wordt ook nog vermeld dat ze naar 

een doorgangskamp zullen gebracht worden, wat het volgende verhaal, “Tyfusquarantaine”, 

inleidt.  

 

3.4.1.2. Autobiografische kenmerken 

 

Opvallend in dit verhaal zijn de gelijkenissen tussen de ik-verteller en Šalamov zelf. Dit geeft 

het verhaal een extra persoonlijke dimensie. Ten eerste is er het feit dat Andreev jurist is van 

opleiding. “Я, собственно, не юрист, но учился в Московском университете на 

юридическом во второй половине двадцатых годов.”
64

 (Šalamov, 2008: 110) Ook 

Šalamov studeerde rechten aan de Moskouse universiteit in de tweede helft van de jaren 

twintig. Het feit dat hij jurist is wordt vier keer herhaald, dit is niet toevallig. Een andere 

overeenkomst tussen Andreev en Šalamov is dat beide geboren werden in 1907. Als Andreev 

in de cel zit bij Parfentev, zit er nog een derde man, die hen een „vijand van het volk‟ noemt. 

Zo werden de politieke gevangenen toen genoemd. Ook Šalamov was een politiek gevangene.  

 

                                                 
64

 “Eigenlijk ben ik geen jurist, maar ik heb in de tweede helft van de jaren twintig rechten gestudeerd aan de 

Moskouse universiteit.” (Šalamov, 2005: 172) 
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3.4.1.3. Verteller en vertelperspectief 

 

De ik-verteller is niet altijd de gevangene van toen, soms verschuift het perspectief naar de 

ex-gevangene die het verhaal nu aan het schrijven is. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk 

wanneer de ik-figuur vertelt dat hij van zijn vroegere ploegbaas enkel zijn hese, verkouden 

stem herinnert. Een ander voorbeeld: “Зимой строились в бараке, и эти последние минуты 

перед уходом в ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучительно вспоминать и 

сейчас.”
65

 (Šalamov, 2008: 108) Ook nu nog – vele jaren later – valt het de ik- persoon zwaar 

eraan terug te denken.  

Toch worden de gebeurtenissen meestal verteld vanuit het perspectief van de 

gevangene, wat het voor de lezer spannender maakt. We weten even weinig als de gevangene 

toen en leven met hem mee.  

Verder komen we te weten dat het december is en dat de ik-figuur twaalf uur per dag 

werkt in de nachtploeg. Het is dan wel kouder, maar ‟s nachts werken heeft ook zijn 

voordelen: “Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое, 

меньше ругани и битья.”
66

 (Šalamov, 2008: 107-108) In deze zin worden we geconfronteerd 

met de wreedheid van het kampleven. We volgen de gedachtegang van de gevangene toen, 

waar het dagelijkse kost was om te werken in een koude van vijftig graden onder nul en in 

elkaar geslagen en uitgescholden te worden. Dit maakt het lezen van het verhaal voor de lezer 

erg aangrijpend, we komen terecht in een compleet andere wereld (zie supra). 

Hier en daar is er bij de verteller ook wat ironie te vinden. Een mooi voorbeeld hiervan 

is het fragment waarin Andreev verneemt dat de nachtploegen – dus ook die van Šmelëv – 

wegens te koude temperaturen teruggestuurd zijn van het werk en het volgende denkt: “Мне 

не так уж повезло, выходит.”
67

 (Šalamov, 2008: 111) Een ander voorbeeld van ironie is 

wanneer hij het verloop van de rit beschrijft: “Дорога была плохая, и так кидало, что я не 

застыл.”
68

 (Šalamov, 2008: 111) Dit blijkt nog meer uit de volgende zin: “У трехтонки были 

хорошие рессорсы, трасса была отличной дорогой, нас почти не подбрасывало, и мы 

начали замерзать.”
69

 (Šalamov, 2008: 118) Dit denkt Andreev wanneer hij, samen met een 

aantal andere gevangenen, achteraan in de laadbak van een drietonner zit.  

Hiervan zijn nog heel wat voorbeelden te vinden. De volgende zin bijvoorbeeld is ook 

erg aangrijpend. Wetende dat de gevangenen in de groep van Šmelëv al de zwakste 

gevangenen zijn, merkt de ik-persoon op dat hij nog niet zo zwak is als sommige anderen in 

deze groep. Hij is immers de barak nog niet buitengeschopt: “Меня в этой бригаде еще не 

                                                 
65

 “„s Winters gebeurde dat in de barak, en de herinneringen aan die laatste minuten voordat we de ijskoude 

nacht in gingen voor een twaalfurige dienst, is ook nu nog pijnlijk.” (Šalamov, 2005: 170) 
66

 “Maar toch was het ‟s nachts beter, rustiger, er was minder toezicht in de mijn, er werd minder gescholden en 

geslagen.” (Šalamov, 2005: 170) 
67

 “Zoveel geluk had ik dus ook weer niet.” (Šalamov, 2005: 173) 
68

 “De weg was slecht en ik werd zo heen en weer geslingerd dat ik niet bevroor.” (Šalamov, 2005: 173) 
69

 “De drietonner had een goede vering, de grote weg was een uitstekende weg; we werden haast niet door elkaar 

geschud en we begonnen te bevriezen.” (Šalamov, 2005: 179) 
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выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое то успокоение, 

нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком.”
70

 (Šalamov, 2008: 108)   

Verder kan het Andreev ook niet veel schelen wat er zal gebeuren, zolang hij niet moet 

werken en het warm heeft, is hij tevreden. De obsessie van de gevangene voor warmte, eten 

en slaap – wat eigenlijk basisbehoeften zijn – is ook erg aangrijpend. In het volgende 

fragment wordt dit goed weergegeven:  
 
“Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный меня 
продержит до двенадцати, до ночного обеда и больше, я имею право совсем не ходить 
сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная 
усталость, заныли мускулы. Я развязал подпояску, расстегнул бушлат и сел около 
печки. Сразу стало тепло, и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными 
ногтями я посечал шею, грудь. И задремал.” (Šalamov, 2008: 108-109)

71
 

 

Deze zinnen vertellen veel meer dan op het eerste gezicht zou lijken: de gevangene 

denkt onmiddellijk aan het feit dat hij niet zal moeten werken en dat hij zal kunnen rusten. Dit 

maakt hem blij en hij voelt onmiddellijk hoe vermoeid zijn lichaam wel is. De gevangene is 

zo moe dat hij dan ook onmiddellijk in slaap valt. Verder in het verhaal wordt er nog 

verschillende keren impliciet verwezen naar zijn vermoeidheid: telkens hij kan, valt Andreev 

in slaap. Wat ook opvallend is, is dat hij telkens de warmte opzoekt: hij zet zich niet gelijk 

waar, maar altijd in de buurt van de kachel. In dit fragment wordt ook verteld over de luizen 

die beginnen te bewegen. Hierdoor verwijst de verteller nog eens naar het gebrek aan hygiëne 

in de kampen. Een voorbeeld waaruit de honger van de gevangene blijkt, is de manier waarop 

hij zijn eten opeet: “Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой 

привычке.”
72

 (Šalamov, 2008: 116) 

De gevangene vertelt ook kort iets over de zweren op zijn voeten: “[…] ноги в 

цинготных язвах гноились.”
73

 (Šalamov, 2008: 115) Zo wordt ook verwezen naar een van 

de vaak voorkomende ziekten in de kampen: scheurbuik. Deze ziekte wordt veroorzaakt door 

een gebrek aan vitamine C.  

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar in de tekst zijn nog heel wat voorbeelden 

te vinden van „details‟ en beschrijvingen die de algemene, de typische fenomenen in de 

kampwereld extra in de verf zetten.  

 

 

 

                                                 
70

 “In deze ploeg was ik nog niet de barak uitgeduwd, hier waren mensen die nog zwakker waren dan ik en dat 

gaf een zekere rust, een soort onverwachte vreugde. Hier was ik nog een mens.” (Šalamov, 2005: 170) 
71

 “Een gevoel van grote opluchting beving me. Als hij me zou vasthouden tot twaalf uur, tot het eten van de 

nachtploeg en nog langer, had ik het recht om vandaag helemaal niet te gaan werken. Meteen voelde ik me 

lichamelijk uitgeput, maar het was een prettige uitputting, ik begon mijn spieren te voelen. Ik deed de band van 

mijn jekker af, maakte mijn knopen los en ging bij de kachel zitten. Ik kreeg het direct warm en de luizen onder 

mijn hemd begonnen zich te roeren. Ik krabde mijn nek en mijn borst met mijn afgebeten nagels. En dutte in.” 

(Šalamov, 2005: 171) 
72

 “Ik pakte de ketel, at hem leeg en likte hem op kampmanier helemaal schoon.” (Šalamov, 2005: 177) 
73

 “[…] mijn voeten zaten onder de zweren van de scheurbuik.” (Šalamov, 2005: 177) 
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3.4.1.4 Herhalingen  

 

Het is overduidelijk dat het verhaal zich in de koude winter afspeelt. Het woord „winter‟ komt 

een aantal keer terug, maar een belangrijke rol spelen ook de vele suggestieve woorden die 

naar de koude wintermaanden verwijzen. Ook het feit dat de ik-figuur in de nachtploeg werkt, 

versterkt het beeld van de koude winter. Een aantal voorbeelden: “Работали мы в ночной 

смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой – пятьдесят градусов не шутка. 

(Šalamov, 2008: 107)”
74

 (eigen cursivering) Er zijn nog veel van die zinnen, waarin de koude 

duidelijk aanwezig is: “Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверейь 

откуда ползет ледяной пар, сказывается человеческий характер”
75

 (Šalamov, 2008: 108) 

(eigen cursivering) “Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без 

солнца, сначала неотличимое от ночи”
76

 (Šalamov, 2008: 112) (eigen cursivering) “Я 

промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о 

снег.”
77

 (Šalamov, 2008: 119) (eigen cursivering) 

De kou, de nacht en de winter worden in veel van zijn verhalen benadrukt en dus ook 

in “Заговор юристов”. Het herhalen van het feit dat de gevangene jurist is, kan verklaard 

worden door het feit dat dit gegeven een belangrijke rol speelt in het verhaal. Het is juist 

daarom dat hij wordt opgepakt. Maar als lezer kom je dit pas op het einde van het verhaal te 

weten. Als lezer vraag je je tijdens het lezen af waarom dit zoveel herhaald wordt. Dit alles 

maakt het verhaal extra spannend.  

 

3.4.1.5 Contrasten 

 

In het verhaal zijn er ook heel wat contrasten te vinden. Deze zijn het frequentst aanwezig in 

het fragment waarbij de ik-persoon binnen zit in het kantoor van Romanov. Er zijn een hele 

reeks tegenstellingen te vinden tussen Romanov en de gevangene Andreev. Ten eerste is er de 

duidelijke grens tussen binnen, waar Romanov het lekker warm heeft, en buiten, waar de 

gevangene in de koude staat te wachten. De grens tussen beide wordt voorgesteld door de 

deur met al haar grendels. Dit verschil wordt duidelijk bij de beschrijving hoe de deur wordt 

opengedaan:  

 
“Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку – носили мы 
не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки. Снова 

                                                 
74

“ In december werkten wij in de nachtploeg en iedere nacht was een kwelling – vijftig graden onder nul is geen 

lolletje.” (Šalamov, 2005: 170) 
75

 “Hier, in dit aarzelende gedrang bij de halfopen deuren in de ijskoude tocht, reageerde iedereen op zijn 

manier.” (Šalamov, 2005: 170) 
76

 “Het werd ochtend, een gewone winterse ochtend in Kolyma, zonder licht, zonder zon, in niets verschillend 

van de nacht.” (Šalamov, 2005: 174) 
77

 “Ik was tot op het bot verkleumd, helemaal verstijfd van de kou en ik stampte met mijn laatste krachten met 

mijn laarzen in de sneeuw.” (Šalamov, 2005: 180)  
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загремели щеколды и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку.”
78

 
(Šalamov, 2008: 109)  

 

Buiten is het koud en donker, van zodra de deur opengaat, voelt de gevangene onmiddellijk de 

warmte, hoort hij muziek en ziet hij licht. Daarna wordt Romanov beschreven: het gaat om 

een klein, dik mannetje met een sterke parfumgeur: “Вернее, я стоял перед ним, а он, 

низенький, полный, панхущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывая 

мою фигуру черненькими быстрыми глазами.”
79

 (Šalamov, 2008: 109) Uit dit fragment 

kunnen we iets afleiden over de gestalte van de gevangene die voor Romanov staat; het 

voegwoord „a‟ versterkt de tegenstelling tussen „klein‟ en „dik‟ (Romanov) en „groot‟ en 

„mager‟ (gevangene). 

Romanov ruikt naar parfum, terwijl de gevangene niet echt fris ruikt. Dit kunnen we 

afleiden uit het feit dat Romanov met zijn geparfumeerde zakdoek in de richting van de 

gevangene zwaait. Het grootste contrast zit wellicht in de tegenstelling „rustig‟ en „energiek‟. 

Terwijl Romanov voortdurend in de weer is, valt de uitgeputte gevangene in slaap en begint 

hij zelf te dromen. Op het einde wordt er nog een verschil benadrukt tussen beide personen: 

Romanov draagt een bontjas en -muts en gekleurde laarzen, terwijl Andreev het moet doen 

met versleten burki en een versleten jekker. Al deze „details‟ versterken de afstand tussen 

Andreev en Romanov, tussen de gevangenen en de gedelegeerden van de KGB.  

Er is ook een grote tegenstelling tussen de eerste en de laatste zin. De eerste zin gaat 

als volgt: “В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак-людские отходы золотого 

забоя.”
80

 (Šalamov, 2008: 107) Deze zin klinkt erg hard, de mensen die bij Šmelëv werken – 

waaronder ook de ik-figuur – zijn het „menselijk afval‟ van de goudmijn. We komen te weten 

dat enkel de zwaksten (de доходяги) hier terechtkomen en dat de „ik‟- persoon hier drie 

weken geleden terechtkwam. De eerste zin is dus erg negatief: de gevangenen worden 

vergeleken met afval.  

De laatste zin is, in vergelijking met de openingszin van het verhaal, erg positief: “ – 

Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам, – негромко 

сказал кто то всеведущий.”
81

 (Šalamov, 2008: 126) Iedereen die vastzat op bevel van 

Rebrov wordt vrijgelaten omdat deze laatste zelf gearresteerd is. Nu worden de slechten 

gestraft en niet de goeden. Vinogradov deed iets goed: hij hielp andere gevangenen, maar hij 

                                                 
78

 “De kilte drong onder mijn jekker, mijn voeten werden ijskoud. Ik begon met mijn ene voet tegen de andere te 

slaan; wij droegen geen viltlaarzen maar boerki, doorgestikte, uit oude gewatteerde broeken en jassen genaaide 

laarzen. Weer klonk het geklik van grendels en de dubbele deur ging open, waarbij warmte, licht en muziek naar 

buiten stroomden.” (Šalamov, 2005: 171) 
79

 “Of liever, ik stond voor hem, en hij, een klein, dik, geparfumeerd en beweeglijk mannetje, draaide om me 

heen terwijl hij me met zijn donkere heen en weer schietende ogen van top tot teen opnam.” (Šalamov, 2005: 

171) 
80

 “De werkploeg van Sjmeljov was een vergaarbak van menselijke wrakken, van het menselijke afval van de 

goudmijn.” (Šalamov, 2005: 169) 
81

 “„Kapitein Rebrov is gearresteerd. Er is bevel gegeven iedereen die op zijn instructie hier zit, vrij te laten,‟ zei 

iemand die alles wist zachtjes.” (Šalamov, 186: 2005) 
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werd hiervoor gestraft. Rebrov is de slechte: hij onderzoekt wie er nog allemaal geholpen 

werd door Vinogradov en laat onmiddellijk alle juristen uit de noordelijke mijnen arresteren – 

waaronder waarschijnlijk ook heel wat onschuldigen, net zoals de ik-figuur. Rebrov kon eerst 

gewoon zijn gangetje gaan, maar uiteindelijk werd hij toch zelf gearresteerd.  

 

3.4.1.6. Realia 

 

Er komen terloops ook verschillende realia aan bod. Bijvoorbeeld de afkorting „CПO‟, 

deze staat voor Cекретно-Политический Отдел  (Rossi, 1991: 273). Een geheime politieke 

afdeling dus van de NKVD, die zich bezighield met de dossiers van de politieke gevangenen. 

Daarnaast worden ook de verschillende dorpjes genoemd waar halt wordt gehouden. 

Eerst wordt er halt gehouden in Chattynach (bij Smertin), daarna in Jagodnij, vervolgens in 

Spornij en ten slotte komen ze aan in Magadan (bij Atlas en Rebrov). Al deze dorpjes 

bestonden toen wel degelijk en enkele ervan zijn terug te vinden in bijlage op kaart 13.  

Hierbij wil ik ook nog even opmerken dat er in het verhaal ook herhaaldelijk wordt 

gewezen op het feit dat het steeds warmer wordt naarmate ze verder onderweg zijn en ze dus 

meer zuidelijk zijn. Dit alles versterkt dus het beeld dat ze naar het zuiden, richting Magadan 

reizen. Een voorbeeld: “Разница была градусов в десять, не меньше. Да и ветер был 

какой то теплый, чуть не весенний.”
82

 (Šalamov, 2008: 119) “С каждым часом 

становилось все теплее.”
83

 (Šalamov, 2008: 120)  

De chauffeur klaagt op een bepaald moment over de alsmaar kronkelende weg en 

vergelijkt die met de Serpantinnaja, een gevangenis ten westen van Magadan waar in 1938 

massale executies plaatsvonden. Ook de gevangene kent deze naam en de gedachte hieraan 

bedreigt hem: “Это была «Серпантинная» – знаменитая следственная тюрьма Колыми, 

где столько людей погибло в прошлом году.”
84

 (Šalamov, 2008: 114)  

Ook de term het „huis van Vaskov‟ wordt vermeld, wat toen blijkbaar de benaming 

was voor de gevangenis van Magadan. In het verhaal verklaart Andreev hoe de gevangenis 

aan deze naam kwam: ze werd gebouwd ten tijde van Vaskov, die toen plaatsvervanger was 

van Berzin.  

In het verhaal blijkt ook dat de ploeg van Šmelëv, bij wie Andreev werkte voor hij 

naar Romanov werd gestuurd, in de mijn „de Partizaan‟ werkte. “Если бы мы возвращались 

на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедем».”
85

 (Šalamov, 
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 “Het verschil in temperatuur was op zijn minst tien graden. En ook de wind was zoel, bijna lenteachtig.” 

(Šalamov, 2005: 180) 
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 “Met het uur werd het warmer.” (Šalamov, 2005: 181) 
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 “Dit was de Serpentine, het beruchte huis van bewaring van Kolyma, waar het afgelopen jaar zo veel mensen 

waren omgekomen.” (Šalamov, 2005: 176) 
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 “Als ik weer terug zou moeten naar mijn oude mijn „Partizaan‟, zou Romanov gezegd hebben: „Nu kunnen we 

weg.‟” (Šalamov, 2005: 174-175) 
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2008: 113) Op dat moment beseft de gevangene dat hij niet zal moeten terugkeren naar de 

mijn. Waar hij dan wel naartoe gebracht wordt, komt hij pas later te weten. 

Al deze realia komen overeen met wat Šalamov in Raster 88 (1999, 63) vertelt over 

zijn transport in 1938 naar Magadan: hij vertelt er dat hij in augustus 1937 naar Kolyma werd 

gebracht, waar hij in de mijn Partizaan tewerkgesteld werd en waar hij “[…] met de bloedige 

gebeurtenissen van 1938 werd geconfronteerd.” En verder: “In december 1938 werd ik 

gearresteerd in de mijn De Partizaan en naar Magadan afgevoerd, als deelnemer aan de zaak 

van de juristen, en werd opgesloten in de gevangenis van Magadan.” (eigen cursivering) Het 

verhaal speelt zich ook af in december en dus waarschijnlijk in het jaar 1938. Dit kan afgeleid 

worden uit bovenvermelde zin, Andreev denkt aan de vele executies die het afgelopen jaar – 

1938 dus – hebben plaatsgevonden in de Serpantinnaja. Verder wordt het nog interessanter: 

“Op de dag voordat onze „zaak‟ in behandeling zou worden genomen, werd de chef van het 

SPO, kapitein Steblev, zelf gearresteerd en iedereen, die in de laatste week op zijn bevel 

gearresteerd was, werd „zonder gevolgen‟ overgeplaatst naar het doorgangskamp.”
86

 (1999: 

63) (eigen cursivering) Ook dit stemt overeen met wat er in het verhaal verteld wordt.  

Er is wel één groot verschil: hij heeft het niet over kapitein Rebrov, zoals in het 

verhaal, maar over kapitein Steblev. Šalamov heeft het dus hoogstwaarschijnlijk over kapitein 

Steblev, maar gaf die in zijn verhaal een andere naam. Šalamov (1999:63) vertelt ook nog het 

volgende: “Eind december 1938 ging ik naar het enorme doorgangskamp van Magadan, waar 

meer dan drieduizend mensen [mensen] zich ophoopten vanwege een tyfusquarantaine.” (63) 

Nog een overeenkomst tussen de verhalen en het leven van Šalamov is de volgorde van de 

verhalen, het verhaal “Tyfusquarantaine” volgt op “Het complot der juristen”. Na zijn 

vrijlating uit de gevangenis in Magadan, kwam Šalamov terecht in het doorgangskamp van 

Magadan waar toen vele gevangenen vastzaten vanwege een tyfusquarantaine. 

 

3.4.2. “Сентенция” (“Sententie”) 

 

3.4.2.1 Inhoud 

 

“Sententie” is het laatste verhaal uit de bundel De linkeroever. Het verhaal telt zeven 

bladzijden en werd geschreven in 1965. Het gaat over een gevangene die werkt bij een 

afgelegen project – „Rio-Rita‟ – in de taiga. Hij behoort tot de zwaksten van de ploeg en heeft 

dan ook het lichtste werk. Het verhaal geeft weer hoe hij opnieuw sterker wordt, hoe hij 

steeds verder van de dood staat en steeds meer tot leven komt. Hij verbindt zijn terugkeer naar 

het leven met het terugkomen van verschillende gevoelens.  

In het begin wijst de gevangene op het feit dat hij bijna geen vlees meer heeft op zijn 

botten. Naarmate hij sterker wordt, krijgt hij weer meer spieren en ook meer gevoelens terug. 
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 SPO hier vertaald als: Departement voor bijzondere politieke zaken  
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Voor de ik-figuur ligt wrok het dichtst bij de dood. Het is het gevoel dat het dichtst op het bot 

zit. Daarna vertelt hij hoe de verschillende gevoelens terugkomen. Na wrok („злость‟) volgt 

er onverschilligheid, onbevreesdheid („равнодушие‟, „бесстрашие‟). Hierna volgt angst 

(„страх‟) en ten slotte volgt jaloezie („зависть‟). Liefde kwam bij hem niet meer terug. Hij 

vraagt zich dan ook af of het ooit nog wel zal terugkomen.  

We volgen de ik-figuur in zijn evolutie tot een sterker persoon. Hij vertelt ons eerst 

hoe hij steeds onverschilliger wordt en steeds minder wrok koestert. Het kan hem niet langer 

schelen of hij geslagen wordt of niet, of hij zijn rantsoen zal krijgen of niet. Vervolgens 

vertelt hij hoe hij bang werd om zijn lichte werk te verliezen en terug naar de mijn te moeten. 

Daarna vertelt hij hoe hij jaloers werd: eerst op de reeds gestorven gevangenen die dit alles 

niet moesten meemaken, later op de andere gevangenen rondom hem die iets te eten of te 

roken hadden. Hij is niet jaloers op de chef, de voorman en de ploegbaas, want „dat was een 

andere wereld‟: (“[…] это был другой мир (Šalamov 2008: 282).”  

Hierdoor moest ik opnieuw denken aan de idee van Šalamov dat de schrijver zijn ziel 

moet bewaren. Hoewel dit verhaal over iets zeer algemeen gaat en zo goed als geen 

verwijzingen naar Šalamov vertoont, blijken hier en daar toch bepaalde ideeën van Šalamov 

terug te komen. Dit was ook het geval in “De opstanding van de lariks”. De verteller was net 

als Šalamov van mening dat de gebeurtenissen van de twintigste eeuw hun sporen nalieten in 

de literatuur.  

We kunnen dus stellen dat zijn „terugkeer‟ naar het leven parallel loopt met 

verschillende gevoelens die ook terugkeren. Maar er is duidelijk geen fysieke verbetering van 

de gevangene. Hij gaat er wel mentaal op vooruit, maar fysiek blijft hij volgens mij even 

zwak. Zowel in het begin als op het einde van het verhaal is hij de zwakste van de groep: “Я 

еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне 

бесконечным, и я не один раз садился отдыхать.” (Šalamov, 2008: 280) Een zin op het 

einde van het verhaal verklaart hetzelfde: “Все бежали быстрее меня, но и я доковылял 

вовремя, помогал себе в этом беге с горы руками.” (Šalamov, 2008: 286) Maar op het 

einde is hij mentaal toch duidelijk sterker geworden. Hij staat weer dichter bij het leven en dat 

maakt hem blij: “Радости – потому что видел, что жизнь возврашается ко мне помимо 

моей собственной воли.” (Šalamov, 2008: 285) 

Daarna wordt de titel van het verhaal duidelijk. De gevangene vertelt ons eerst over de 

kamptaal. In de kampen zijn er niet veel woorden nodig. De volgende zin zegt genoeg: “Язык 

мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие 

около костей.”
87

 (Šalamov, 2008: 283) Het leven in het kamp is een „leven zonder boeken‟. 

De ik-figuur vindt dat jammer, maar hij heeft geleerd er niet om te treuren. Plots herinnert de 

gevangene zich een woord dat helemaal niets met het kampleven te maken heeft: 
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 “Mijn taal, mijn grove taal uit de mijnen, was armzalig, zoals de gevoelens die nog op mijn botten leefden 

armzalig waren.” (Šalamov, 2005: 397) 
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„Сентенция‟ („Sententie‟). Dit maakt hem blij: het wijst immers ook op zijn „terugkeer naar 

het leven‟. Toch brengt het hem ook angst, angst om het woord weer te vergeten. Maar hij 

vergeet het niet, uiteindelijk herinnert hij zich zelfs de betekenis van het woord en komen ook 

nog verschillende andere woorden in hem naar boven.  

De ik-figuur vindt dat het woord „Sententie‟ iets solide heeft, hij beschouwt het als een 

Romeins woord: “Сентенция – римское слово”
88

 (Šalamov 2008: 285) Hij vergelijkt zijn 

jeugd met het oude Rome en ziet die als een geschiedenis van politieke strijd. Je zou dit 

opnieuw kunnen linken aan Šalamov. Tijdens zijn jeugd nam de strijd tegen het tsarisme toe,  

wat uiteindelijk ook leidde tot de omverwerping van het tsaristische regime in 1917. Hierna 

bleek de politieke strijd nog niet beslist, wat bleek uit de burgeroorlog. Hierna streden de 

bolsjewieken voor de macht en schakelden ze geleidelijk aan de macht van alle andere 

partijen uit. Waarom hij vindt dat „Sententie‟ als een „Romeins woord‟ beschouwd kan 

worden, zou verklaard kunnen worden door het feit dat hij, door het herinneren van een woord 

dat totaal niets met de kampen te maken heeft, zich als het ware verzet tegen het 

communistisch regime.  

 

3.4.2.2 Contrasten 

 

In het begin van het verhaal komt het woord „dood‟ herhaaldelijk terug, terwijl op het einde 

van het verhaal het woord „leven‟ de overhand krijgt. Dit proces van terugkeer naar het leven 

verbindt de gevangene met het terugkeren van bepaalde gevoelens.  

Doorheen het verhaal helpen verschillende elementen aan de tegenstelling tussen het 

negatieve, de dood, in het begin van het verhaal en het positieve, het leven op het einde. In het 

begin van het verhaal heeft de gevangene het bijvoorbeeld over de koude nachten van 

Kolyma:  

 
“Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, 
телогрейки, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что 
мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было 
мало тепла.”

89
 (Šalamov, 2008: 279) 

 

Het verbaast hem zelfs dat zijn buurman ‟s ochtends niet doodgevroren is. Op het 

einde van het verhaal is het een mooie, warme dag: “День был ясный, горячий, сухой.”
90

 

(Šalamov, 2008: 286)  

           In het begin ligt de nadruk op de dood, maar geleidelijk aan moet die plaats ruimen 

voor het leven: “Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала нонемногу 
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 “Sententie was een Romeins woord.” (Šalamov 2005: 399) 
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 “Er waren nachten dat er helemaal geen warmte door mijn voddige jekker, mijn jas, heen drong, en ‟s 

ochtends keek ik dan naar mijn buurman in de veronderstelling dat hij dood was, en ik was lichtelijk verbaasd als 

de dode bleek te leven en op het gesnauwde bevel opstond, zich aankleedde en gehoorzaam de orders opvolgde.” 

(Šalamov, 2005: 393) 
90

 “Het was een heldere hete en droge dag.” (Šalamov, 2005: 399) 
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отодвигаться.”
91

 (Šalamov, 2008: 279) Op het einde van het verhaal staat het leven centraal: 

“Чувство злости  – последнее чувство с которым человек уходил в небытие, в мертвый 

мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, 

деревьях, реке.”
92

 (Šalamov, 2008: 284) Hierna gaat de verteller verder in op de rivier: het 

beeld van de altijd bewegende rivier doet hem denken aan het eeuwige leven.  

Net als “Заговор юристов” eindigt ook dit verhaal goed. De chef komt aan uit 

Magadan en heeft een grammofoon meegebracht. Iedereen luistert naar de symfonische 

muziek: “И все стояли вокруг – убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и 

работяги. А начальник стоял рядом.”
93

 (Šalamov, 286: 2008) Iedereen is als het ware 

eventjes verenigd, de muziek – een zekere luxe in de wereld van de kampen en al zeker in een  

afgelegen project in de taiga – brengt iedereen eventjes een moment van geluk.  

Ook in dit verhaal is er een slecht begin en een goed einde. In het begin wordt de 

eenzaamheid in het kampleven benadrukt. ‟s Nachts slaap je naast iemand, je geeft elkaar je 

lichaamswarmte en de volgende dag is je „buurman‟ weer verdwenen. Je komt met zoveel 

onbekende mensen in aanraking zonder ze eigenlijk te kennen.  

Het begin van het verhaal geeft de eenzaamheid van gevangene weer, terwijl het einde 

van het verhaal een gevoel van verbondenheid toont. De muziek van de grammofoon verbindt 

– ook al is het maar voor eventjes – iedereen in het afgelegen project in de taiga.  

Een ander contrast dat in dit verhaal naar voor komt is het contrast tussen de ik-figuur 

en de „vrije arbeiders‟. De „vrijen‟ aten af en toe van de patrijzen die ze hadden kunnen 

neerschieten. De ik-figuur heeft er zelfs nog nooit kunnen van proeven. Naast zijn rantsoen 

had hij bessen of wortels van bepaalde gewassen, maar geen patrijzen. Daarna verklaart hij 

dat hij ondanks zijn slechte positie en zijn schaars eten toch niet dood ging. Hij verwijst naar 

het feit dat hij sterker wordt: hij kijkt steeds onverschilliger en met steeds minder bitterheid 

naar het landschap rondom hem. Dit is het eerste teken in het verhaal waarmee getoond wordt 

dat de gevangene sterker wordt. Door het te laten volgen op dit fragment lijkt het alsof je, hoe 

zwak je ook bent en hoe weinig je ook te eten krijgt, toch mentaal weer sterker kunt worden.  

 

3.4.2.3 Verteller en vertelperspectief 

 

In dit verhaal hebben we opnieuw te maken met een ik-verteller. In tegenstelling tot het 

vorige verhaal komen we de naam van de ik-figuur niet te weten. Volgens mij is de reden 

hiervoor dat het om iets zeer algemeen gaat. Het gaat immers om een gevangene die mentaal 
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 “ Maar de dood die kortgeleden nog zo dichtbij was geweest, begon langzaamaan wat terug te wijken.” 

(Šalamov, 2005: 394) 
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 “Het gevoel van wrok was het laatste gevoel dat de mens begeleidde als hij naar het niets, naar de wereld van 

de dood vertrok. Van de dood? Zelfs een steen leek mij niet dood, laat staan het gras, de bomen, de rivier.” 

(Šalamov, 2005: 398) 
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 “En iedereen stond eromheen, moordenaars en paardendieven, gewone criminelen en politieken, bewakers en 

arbeiders. En de chef stond er ook bij.” (Šalamov, 2005: 400) 
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weer sterker wordt, dit kan heel wat gevangen overkomen zijn. Daarom kan hij volgens mij 

een hele categorie van gevangenen vertegenwoordigen en kreeg de ik-figuur bijgevolg geen 

naam.  

Ook hier bevat een zin veel meer dan op het eerste gezicht zou lijken. Ook in dit 

verhaal geeft de beschrijving van de manier waarop de gevangene zijn eten opeet, zijn grote 

honger weer: “Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, – обрезки, 

обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте.”
94

 (Šalamov, 2008: 280) Een andere 

zin toont dan bijvoorbeeld hoe de ik-figuur aan het versterken is. Hij is al minder vermoeid, 

want ‟s nachts wordt hij zich bewust van allerlei geluiden in de tent: “Однажды ночью я 

ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущения было внезапным, как озарение, и не 

обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность 

сна, забытья, беспамятства стала меньше […]”
95

 (Šalamov, 2008: 281) 

Ook de kou komt verschillende keren terug. “По вечерам с реки поднимался 

холодный туман и не было часа в таежных сутках, когда мне было тепло.”
96

 (Šalamov 

2008: 281) De ik-figuur heeft het altijd koud, zijn vingers en tenen doen zelfs pijn van de 

koude: “Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли.”
97

 (Šalamov 2008: 281) 

Uit de volgende zin blijkt dat hij lappen om zijn vingers windt om zo minder koud te 

hebben en om minder rap verwondingen op te lopen. Dit blijkt niet voldoende te zijn, want we 

komen te weten dat ze niet beschermen tegen infecties van zijn wonden. Deze moet hij 

opgelopen hebben tijdens het werken. “Пальцы были вечно замотаны в какие то грязные 

тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но нет от инфекции. Из больших пальцев 

на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.”
98

 (Šalamov 2008: 281) 

“После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал.”
99

 

(Šalamov 2008: 281) Na het eten legt hij zich onmiddellijk op zijn brits en valt direct in slaap. 

Hij vindt het vanzelfsprekende dat hij zijn kleren niet uittrekt, hiervoor is het – zo lijkt de ik-

figuur toch te suggereren – veel te koud. In verschillende verhalen wordt dit benadrukt. In het 

verhaal “Het complot der juristen” bijvoorbeeld merkt Andreev op dat hij niet kan slapen door 
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 “Ik was aan het eten en propte op een onverschillige manier alles in mijn mond wat ik maar zag, kruimels, 

restjes, bessen van vorig jaar uit het moeras.” (Šalamov 2005: 394-395) 
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 “Op een nacht realiseerde ik me dat ik dat gesteun en gerochel hoorde. Ik realiseerde me dat heel plotseling, 

als in een flits, en ik was er niet blij mee. Later, toen ik aan dat moment van verbazing terugdacht, begreep ik dat 

mijn behoefte aan slaap, vergetelheid en bewusteloosheid minder was geworden. […]” (Šalamov 2005: 395-396) 
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”‟s Avonds kwam er van de rivier een koude mist opzetten, en geen uur van de taigadag had ik het warm.” 

(Šalamov 2005: 395) 
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”‟s Avonds kwam er van de rivier een koude mist opzetten, en geen uur van de taigadag had ik het warm.” 

(Šalamov 2005: 395) 
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 “Mijn bevroren vingers en tenen deden pijn, ze gonsden van de pijn.” (Šalamov 2005: 395) 
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 “Ik had altijd een paar groezelige lappen om mijn vingers zitten en om mijn handen om mijn handen tegen 

nieuwe verwondingen, tegen pijn te beschermen, maar die beschermden niet tegen infecties.” (Šalamov 2005: 

395) 
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 “Na het eten ging ik meteen op de brits liggen, zonder me uit te kleden natuurlijk, en ik sliep in.” (Šalamov 

2005: 395) 
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de koude: “Вот здесь в эту ночь на «Спорном» я отморзил наново все десять пальцев 

ног, безуспешно пытаясь заснуть хоть на минуту.”
100

 (Šalamov 2008: 119) 

 

3.4.2.4 Linken met andere verhalen 

 

Op het eerste zicht lijken er geen duidelijke linken met de andere verhalen. Toch dacht ik 

verschillende keren terug aan dit verhaal, toen ik andere verhalen las. De gevoelens die 

besproken worden in het verhaal “Sententie” komen ook terug in andere verhalen en vertellen 

zo impliciet over de toestand van de gevangenen.  

Daarnaast komt het verdwijnen en terugkeren van gevoelens ook in verschillende 

verhalen opnieuw aan bod. In “De schopkunstenaar” bijvoorbeeld komt dit terug: “Чувства 

тоже бледнеют, слабеют, но много позже мыслей, много позже человеческой речи, 

языка”
101

(Šalamov 2008: 333) In dit fragment wordt bevestigd wat al eerder in “Sententie” 

werd verteld: de gevoelens stompen af en ook de taal wordt soberder. In de zin wordt de 

volgorde bevestigd: de „gewone, menselijke‟ taal verdwijnt als eerste, daarna verdwijnen de 

gedachten en ten slotte de gevoelens.  

Voor de rest is het niet zo dat je bepaalde personages terugvindt die ook in andere 

verhalen terugkomen. Maar hier is opnieuw dezelfde schrijfstijl terug te vinden. Zoals ik 

hierboven vermeld heb, is het zo dat in bepaalde zinnen opnieuw de honger en de 

vermoeidheid van de gevangenen aan bod komen. Ook de koude komt in dit verhaal terug. Er 

komen opnieuw verschillende typische gebeurtenissen naar voor. Er wordt bijvoorbeeld ook 

kort verwezen naar de gevechten waarin niemand tussenbeide kwam (Šalamov 2008: 281).  

 

3.4.2.5.Nadežda Mandelštam 

 

Dit verhaal droeg Šalamov op aan Nadežda Mandelštam. Ik denk ook te weten waarom hij het 

aan haar heeft opgedragen. In een boek met verschillende brieven tussen Šalamov en Nadežda 

vond ik een brief waarin ze het heeft over het verhaal “Sententie”. De brief dateert van twee 

september 1965 en hierin vertelt Nadežda dat ze het werk van Šalamov erg goed vindt, vooral 

dan het verhaal “Sententie”: “Je suis fière de tout ce que vous faites, surtout des derniers 

récits, en particulier de celui que je connais déjà presque par cœur. Sentence!” (Šalamov 

1993: 98) Ook Šalamov had veel respect voor Nadežda en moet dit verhaal aan haar 

opgedragen hebben omdat ze het zo mooi vond. Nadežda ziet er een ode aan het leven in: 

“Cette précision compose une musique des concepts et des sens d‟une intense profondeur, 

vouée à glorifier le vivant.” (Šalamov 1993: 97-98). 
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 “Daar in die nacht in Sporny bevroren alle tien mijn tenen opnieuw; het lukte me niet om ook maar eventjes 

te slapen.” (Šalamov 2005: 180) 
101

 “ Ook gevoelens verbleken, worden zwakker, maar veel later dan gedachten, veel later dan het menselijke 

woord de taal.” (Šalamov 2005: 445) 
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In Raster 88 blijkt dat Šalamov later bruusk zijn relaties met verschillende vrienden 

stopzette, nadat velen hem de rug hadden toegekeerd na zijn brief van ‟72 in de Literaturnaja 

Gazeta. Ik vermoed dat hij dan ook een einde maakte aan zijn vriendschap met de weduwe 

van Mandelštam. In Raster 88 (1999: 79) wordt de reden voor het einde van hun vriendschap 

beschreven. Šalamov wou de verhalen geven aan een studente, die hij eens bij Nadežda had 

ontmoet, om ze te laten publiceren in het westen. Maar Nadežda vond dat ze de studente niet 

genoeg kende om als tussenpersoon te fungeren en wou de studente de opdracht niet 

toevertrouwen. Daar was Šalamov niet mee gediend en dit betekende het einde van hun 

vriendschap. 

 

 4. Conclusie 

 

Ik ben tevreden over het resultaat van mijn masterproef. Ik ben er volgens mij in geslaagd op 

een degelijke manier verschillende aspecten van de geschiedenis van de werkkampen in 

Sovjetrusland te beschrijven en het toch ook uitgebreid te hebben over de verhalen van 

Šalamov hierover. Het tweede deel was, zoals ik verwacht had, het moeilijkst; maar is dan 

toch gelukt. Ik ben tevreden over de manier waarop ik de verhalen benaderd heb. Ik wou niet 

opnieuw weergeven wat er al allemaal over onderzocht was. Vandaar de focus op de visie van 

Šalamov en het verbinden van zijn uitspraken met mijn bevindingen.  

De analyses van de verhalen “Het complot der juristen” en “Sententie” zijn gebaseerd 

op mijn eigen nota‟s die ik heb genomen bij het lezen van de verhalen. Voor het staven van 

mijn argumenten heb ik hier en daar de bevindingen van literatuurwetenschappers erbij 

gehaald.  

Het schrijven van de masterproef heeft mij veel bijgeleerd over het voeren van een 

onderzoek: het belang van het bijhouden van bibliografische gegevens, het nauwkeurig 

noteren van wat ik eventueel zou kunnen gebruiken tijdens het lezen van de bronnen, enz.  

Het was niet mogelijk om op voorhand een plan te hebben en dit nadien uit te voeren. De 

inhoud van mijn masterproef – en dan heb ik het vooral over het tweede deel – werd vooral 

gevormd na het lezen van de verschillende bronnen die ik over het betreffende onderwerp 

vond.  

Wat de masterproef mij geleerd heeft over Šalamov is dat hij door zijn ervaringen in 

de kampen van Kolyma getekend was voor de rest van zijn leven. Hij verplichtte zich ertoe 

zijn ervaringen niet te vergeten en schreef ze daarom neer. De voorwaarden om te mogen 

schrijven over dit thema waren volgens hem talent en persoonlijke ervaring. Deze zijn 

duidelijk aanwezig in zijn proza en die heb ik ook zo goed mogelijk proberen aan te tonen in 

de beschrijving van de algemene kenmerken van de verhalen en in de analyses van “Het 

complot der juristen” en “Sententie”.  
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Ik begrijp nu ook waarom Šalamov zoveel belang hechtte aan zijn „nieuw proza‟: zijn 

ervaringen in de kampen veranderden heel zijn manier van denken en konden bijgevolg niet 

beschreven worden in de literaire vormen van toen. Hij zocht – en vond – een geschikte 

manier om over zijn kampervaringen te schrijven.  
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