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VREDE 
DOOR 

VRI ENDSCHAP Nederlandse 
vrienden van de 
Sovjet-Unie 
Na de Oktoberrevolutie bestond er wereldwijd een uiterst nega

tief beeld van de Sovjet-Unie, ook in Nederland. Slechts een 

kleine radicale groep van anarchisten en marxisten verwelkomde 

de machtsovername. In de jaren dertig van de vorige eeuw waren 

in Nederland twee verenigingen actief die 'bevriend waren' met 

Ben van Meerendonk, Congres in Krasnapolsky, april 1949 de com m u n istische Sovjet-U n ie. DOOR PROF. DR. GERRIT VOERMAN 

D
e Oktoberrevolurie va n 1917 

zette in Nederland her beeld 

van Rusland op zijn kop. De 

publieke opinie , die ramelijk welwil

lend was komen te staan tegenover het 

regime van de tsaren, keerde zich in 

fe lle bewoordingen tegen hun onrecht

matige opvolgers, de bolsjewieken. Een 

kleine radicale groep van anarchisten 

en marxisten daarentegen verwelkomde 

enthousiast de machtsovername. Hun 

gejuich werd echter oversremd door de 

tegenstande rs. Op een kleine uitzon

dering na was Nederland anticom

munistisch - evenals vrijwel de gehele 

westerse were ld . Deze antistemming 

ten aanzien van de Sovjet-Unie zou 

gedurende haar gehele bestaan in 

meerdere of mindere mate aanhouden. 

Hoewel de kapitalistische staten vroe

gel' of later het belang van enige vorm 

van samenwerking inzagen, bleven zij 

het communistische Moskou als hun 

aartsvijand zien. De Sovjet-Unie raakte 

hierdoor in het isolement. Er was haar 

dan ook veel aan gelegen haar slechte 

imago in het Westen op te vijzelen . 

Door steun te velwerven in de kapi

ta listische wereld, zou Moskou als het 

ware va n binnenuit druk kunnen uitoe

fenen op de vijandige regeringen. Bij 

de vorming van zo'n bruggen hoofd was 

een belangrijke rol weggelegd voor de 

zogeheten 'vriendscbapsverenigingen', 

o rganisaties d ie propaganda maakten 

voor de Sovje t-Unie en haa r 'nieuwe' 

cultuur, en die sympathisa nten trachten 

te organiseren . In Nederland waren dat 

het Genootscbap Nederland - Nieuw 

Rusland en de Vereniging van Vrienden 

van de Sovjet-Unie (WSU). 

ANTICOMMUNISME 

De verzuilde, ovelwegend behoudend

burgerlijke Nederlandse samenleving 

was sterk anticonuTIunistisch. De rege

ring in Den Haag peinsde er niet over 

het nieuwe regime te erkennen. Pas in 

1942 kwam het zover, bijna een jaar na 

De ovelwegend vijandige opstelling 

van de N~derlandse politiek ten aan

zien van de Sovjet-Unie gold ook de 

Communistische Partij van Nederland 

(CPN) , de enige partij in de Tweede 

Kamer die zich geheel identificeerde 

met het 'proleta rische vade rland'. 

Vanwege haar vermeende staatsgevaar

lijke karakte r zat de overheid de CPN 

dicht op de huid. Zo hield de inlich

tingendienst de partij nauwlettend in 

de gaten, en had de partij vaak moeite 

za len te huren, en verboden burge

meesters vertoningen van Sovjet-films. 

Ondanks dit ijzige klimaat groeide de 

CPN in de jaren na de Oktoberrevolutie 

behoorlijk. Bij de Tweede Kamerverkie

zingen in 1918 kreeg zij twee zetels; het 

ledenta l steeg in een paar jaar van zo'n 

500 naar ruim 2.400. De jaren dertig 

de aanval van nazi-Duitsland op de Sov- vormden een hoogtijperiode voor de 

jet-Unie . Naast de ideologiscbe afkeer Nederlandse communisten. Telwij! het 

van het bolsjewisme speelde b ij deze Westen gedompeld was in een zware 

atl10udende opstelling ook de annule

ring van de Russische staatsschulden 

door Lenin een rol. Tevens vreesde Den 

Haag dat door een volkenrechtelijke 

erkenning de invloed van de Sovjet-Unie 

ir1 Nederlands-Indie zou toenemen. 

economische crisis met massale werk

loosheid, leek de Sovjet-Unie de supe

rio riteit van een geleide economie aan 

te tonen . Het vermeende socialistische 

succes straalde op de CPN af: in 1937 

telde de partij meer dan 10.000 leden , 
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en bij de Tweede Kamerverkiezingen 

behaalde zij vier zetels - een record. 

REVOLUTIE BLEEF UIT 

Niet alleen in Nederland, ook elders in 

de wereld bestond een uiterst negatief 

beeld van de Sovjet-Unie. De bezorgd

he id hie rover in het Kremlin le idde in 

1925 tot de oprichting van het Vseso

joeznoje Obsjtsjestvo Kulturnoj Svjazi s 

Zagranitsej (VOKS: de AI-Unie Vereni

ging voor de Culturele Betrekkingen 

van de Sovjet-Unie me t het Buitenland). 

Officieel ste lde de o rganisatie zich ten 

doel de door de Eerste Wereldoorlog 

en de burgeroorlog verbroken cu!turele 

banden met het buitenland weer aan te 

halen. In de praktijk was zij er echter 

op gericht het anticommunisme in 

West-Europa te neutraliseren en steun 

voor de Sovjet-Unie te velwerven in 

kringen va n linkse intellectuelen. Bij de 

totstandkoming van het VOKS speelde 

mee dat de Sovjet-Unie in het mid-

den van de jaren twintig inte rnationaal 

in een vrijwel totaal isolement ver

keerde. De verhoopte revolutie elders 

in Europa bleef uit. De COI1U11unisti

sche Internationale, het door Moskou 

geleide verbond van cOl1U11unistische 

partijen waarvan ook de CPN lid was, 

kreeg opclracht toenaclering te zoeken 

tot de sociaal-clemocratie. Binnen deze 

eenheiclsfronttactiek paste het VOKS 

uitstekencl. De revolutionaire stormloop 

maakte plaats voor het propagancla

offensief. Op vreeclzame wijze l110esten 

hulptroepen worden gemobiliseerd d ie 

een tegenwicht konclen bieclen aa n 

cle vijanclige publieke opinie in het 

Westen. 

In cle verleiclingspogi.l1gen van het 

VOKS sto ncl cle cu!tuur centraal. Gefi

nanciercl cloor de Sovjet -staat spancle 

de orga nisatie zich in westerse intel

lectue len en kunstenaars kennis te 

laten maken met wat als cle culturele 

velworvenh eclen va n het socialisme 

werd gepresenteerd . Het VOKS voorzag 

vriendschapsverenigingen elcle rs in de 

wereld van artike len en foto's voor hun 

periodieken, of ass isteerde hen bij de 

inrichting van tentoonstellingen of het 

vertonen van films. Het bemiddelde 

bij de optredens van Sovjet-musici in 

andere landen, en nodigde invloed-

rijk geachte westerlingen naa r de 

Sovjet-Unie uit, die vervolgens door de 

organisatie zelf werden ontvangen en 

rondgeleid langs zorgvuldig geselec

teerde plekken. Op deze wijze wilde 

het VOKS een 'zuiver' beeld geven van 

het cultuurleven in de Sovjet-Unie. 

Een paar jaar na de oprichting van het 

VOKS werd er een nieuwe o rganisa-

tie in het leven geroepen die een rol 

moest spelen in het bespelen va n de 

westerse publieke opinie. Tijdens de 

viering van de tiende verjaardag van 

de Oktoberrevolutie in november 1927 

werd in Moskou door zo'n duizend 

afgevaardigden uit bijna vijftig lan-

den de Internationale Vereniging van 

Vrienden van de Sovjet-Unie (rvvSU) 

opgericht. De Vereniging w ilde de 

'sympathie en de solidariteit van de 

internationale proletarische massa 's 

met de eerste proleta rische staat' tot 

uitdrukking brengen en de 'leugens en 

verdachtmak.ingen ' in de kapitalistische 

pers over de Sovjet-Unie weerleggen 

met 'objectieve info rmatie ' over het 

socialistische l110ederland. Ook deze 

organisatie zou nauwgezet de koers 

van het Kremlin volgen. De oprichting 

van de IVVSU naast het VOKS leidde 

to t concurrentiestrijd tussen beide orga

nisaties, ook al bedienden zij verschil-

lende doe lgroepen - het VOKS de pro

gressieve intellectuelen en kunstenaars 

in het Westen, de IVVSU de arbeide rs. 

VRIENDEN VAN DE SOVIET-UNIE 

Na de bijeenkomst in Moskou richtte 

de CPN'er Leo van Lakerveld begin 

1928 de Vereniging voor Volks Cultuur 

(VVVC) op. Zij wilde de Nederlandse 

arbeide rs in contact brengen met de 

'nieuwe' cultum va n de Sovjet-Unie 

en de socialistische opbouw die daar 

plaats had. 'Dit is uit het hart gegrepen 

van den klassenbewusten proletarie r, 

die intu·itief gevoelt dat het gebeuren in 

dit land , dat bedreigd en aangevallen 

wordt door de gehele kapitalistische 

wereld en haar pers , zijn volle belang

stelling waard is', aldus De Tribune, de 

krant van de CPN. De VVVC organi

seerde voordrachten, concerten, toneel

en cabaretvoorstellingen en vertonin

gen van Sovjet-films. De zondagse 

filmochtenden die de vereniging in 

Amste rdam hield waren zeer populair. 

De VVVC bood vooral ontspanning, 

verrier en gezelligheid. Zij betrok ook 

jonge kunstenaars bij haar activiteiten, 
.>-

zoals filmer Jorens Ivens (1898-1989), 

illustrator Han Pieck (1895-1972) en 

schrijver Jef Last (1898-1972). Verder 

organiseerde zij re izen van delegaties 

van arbeiders naar de Sovjet-Unie. Op 

deze wijze konden die zich persoonlijk 

overtuigen van de socialistische verwo r

venheden . 

In maart 1931 maa kte de VVVC p laats 

voor de Vereniging van Vrienden van 

de Sovjet-Unie (VVSU). Van Lakerveld 

werd als secreta ris opgevolgd door 

zijn paltijgenoot Gerard van het Reve 

sr. (1892-1975) . De VVSU streefde 

ernaar een massaorganisatie met een 

het gehe le land omspannencl netwerk 

De Centrale Inlichtingendienst hield de CPN 
nauwlettend In de gaten, de partij had vaak 
moeite zalen te huren en burgemeesters 
verboden vertoningen van Sovjet-films o 
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van afd elingen te worden , waa rin aile 

sympathisa nten met de Sovjet-Unie 

wa ren samengebracht. Het aantal leden 

steeg behoorlijk : van ruiJ11 7.000 in het 

voorjaar van 1932 tot 22.000 ander-

half jaar later. Daarna Jiep het ledental 

terug. Zoals de naam a l aangaf, koos 

de VVSU ondubbelzinnig partij voor 

de Sovjet-Unie en maa kte zij zich sterk 

voor de diplomatieke erkenning. 'Wij 

zijn voor de Sowjetsl,' schreef de redac

tie in haar eerste nummer, Feiten ut:! de 

Sowjet-Unie geheten (late r o mgedoopt 

tot Rusland van Heden). Het blad wilde 

de successen van de social istische 

opbouw van de Sovjet-Unie onder de 

aandacht van de Nederlandse arbeiders 

Affiche uit de jaren dertig 

VVSU de socialistische vooruitgang in 

het a rbe ide rsparaclijs te populariseren. 

BERLAGE EN RIETVELD 

Ook de Am sterdamse bohemien en 

journalist Adriaan Pieter CApie ') Prins 

(1884-1958) had in het najaa r van 1927 

in Moskou de tiende he rdenking va n 

de Oktoberrevolutie bijgewoond. Terug 

in Nede rland , ging hij met zijn echtge

note , de pedagoge Ina Prins-Willekes 

MacDonald (1886-1979) , aan de slag 

om een verenig ing voor culture le 

betrekkingen met de Sovjet-Unie op 

te richten. Een jaa r later kwam het 

Genootschap Nederland - Nieuw Ru s

land tot stand . Prins schreef het VOKS 

dat bewust voor de poli tiek-neutrale 

aanduiding 'Rusland ' was gekozen . 

'Onder een ande re naam, bijvoorbeeld 

de "Vereniging van vrienden van de 

Sovjet-Unie" zou het werk in Nederland 

niet eenvoudig uitgevoerd kunnen wor

den .' Al snel telde het Genootschap 300 

leden. Prins, de drijvende kracht achter 

de o rganisatie , had zijn uiterste best 

moeten doen om de door hem bena

derde pe rsonen in beweging te krijgen. 

'Anfangs wa ren aile bang sich an 

Sovjet-Russland zu brennen ,' schreef hij 

aan het VOKS. Moskou was overigens 

mindel' blij met de verhullende naam, 

die e ind 1932 zou worden gewijzigd 

in Genootschap Nederland - U d .S.S.R. 

Het Genootschap groeide to t 600 leden 

in december 1930, waarna een daling 

inti-ad . De oplage va n het blad Nieuw 

Rusland schommelde tussen de 1.000 

en 2.000 exemplaren. 

Anders dan de VVSU was het Genoot-

brengen en de 'boosaardige laste r en schap er niet op uit een massaorga-

leugen ' van de burge rlijke pe rs weer- nisatie te worden. Het richtte zich in 

leggen door 'de feiten te laten spreken '. de eerste plaa ts op intellectuelen en 

De redactie sloeg hierbij een verheer- kunstenaars. Onder hen w aren com-

lijkende toon aan . Juichend werden munisten als de beeldhouwer Hildo 

aan de hand van allerlei cijfers de Krop (1884-1970), de schilder Peter 

verworvenheden van het Vijfjarenplan Alma (1886-1969), de historicus Jan 

opgesomd. 'De welvaart der gansche Romein (1893-1962), de wiskundige 

massa in de Sovjet-Unie neemt van dag Gerrit MannolllY 0 867-1956) en de al 

to t dag toe' . Werkloosheid en uitbuiting genoemde Ivens en Last. Ook buiten 

reusachtig maa tschappe lijk experiment 

zagen: de planmatige constructie in 

de Sovje t-Unie va n een nieuwe mens 

in een nieuwe gemeenschap. Ook de 

artistieke kant werkte op sommigen als 

een magneet. Zelfs de prominente libe

rale jurist Benjamin Telders was enke le 

jaren lid van het Genootscha p. 

Het genootschap had als doel 'door 

onpartijdige voorlichting het contact 

tusschen de Nederlandsche cul tuur 

en de cull1lur de l' volkeren va n de 

U d.S.S.R. te bevorde ren .' Er werden in 

Nederland lezingen , voordrachten (van 

bijvoorbeeld Ivens) , concerten (het Gla

zoenov-kwa rtet trad onde r meer o p) , 

voorstellingen va n films (va n onder 

ande ren Sergej Eisenste in) en tentoon

ste llingen (over grafi ek en boekdruk

kunst in de Sovjet-Unie) georga niseercl. 

Ook bood het Genootschap aan haar 

leden de mogelijkhe id studie reizen naar 

de Sovjet-Unie te maken . 

De belangrijkste activiteit van het 

Genootschap was ongetwijfeld de 

uitgave van het blad . Dit werd geredi

geerd door de redacteur van de liberale 

Nieuwe1?otterdamsche Coumnt, Johan 

Huijts. Hierin stonden ovelwegend 

altikelen van Sovjet-makelij. Vanzelfspre

kend importeerde het blad met deze 

beschouwingen ook de geautoriseerde 

Sovjet-visie op ondelwerpen als cultuur, 

architeCl11ur, literatuUl' en dergelijke . Ook 

de bijdragen van Nederlandse mede

werkers - vooral gewijd aan opvoeding 

en ondelw ijs - blonken doorgaans niet 

uit in hitiek. De reclactie meende dat 

de binnenlandse pers al voldoende vuil 

spuide over de Sovjet-Unie, en daar 

wilde zij niet aan meedoen. Hier en daar 

werden wei gebreken gesignaleerd , maar 

de groneltoon bleef altijel positief: er 

werel in e1e Sovjet-Unie groots, baanbre

kend werk verricht, Romein bijvoorbeelel 

was zeer te spreken over de sociale 

resultaten van het Vijfjarenplan. Met dit 

voorbeelel is ook aangegeven e1at het 

Genootschap verder ging elan alleen e1e 

behaneleling van culturele thema's , zoals 

kwamen niet meer voor. Met de collec

tivisatie werden 'ontzaggelijke succes

sen ' geboekt. Ook via tentoonstellingen 

en avonden waarop 'lichtbeelden ' of 

films werden vertoond, trachtte de 

de kring van de e PN kreeg het genoot- eerst de beeloeling was. 

schap enige aanhang. De architecten 

Hendrik Berlage (1856-1934) en Gerrit MANTELORGANISATIES 

Rietve ld 0 888-1964) voelden zich even- He t optreden van de VVSU en het 

eens aangetl'okken tot wat zij als een Genootschap als pleitbezorger van 
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Moskou roept de vraag op of deze 

o rgan isaties als een bijwagen va n de 

CPN en de Sovjet-Unie kunnen worden 

bescho uwcl. In de leninistische theorie 

neemt de communistische partij als 

de voorhoede van de arbeidersklasse 

op de weg naar het socialisme, een 

dominante positie in. Een middel om 

arbeiders en inte ll ectuelen mee te 

krijgen waren 'pa rtijloze' o rganisaties. 

Ogenschijnlijk hadden die geen binding Affiches uit de jaren dertig 

met de communistische partij , maar 

achter de sche rmen trokken commu-

nisten er weI degelijk aan de touwtjes. 

De bedoeling va n Moskou was om met 

deze 'mantelorga nisa ties ' sympathise

rende personen die niet bij de com

munistische partij waren aangesloten , 

po li tiek voor zijn karretje te spannen. 

De organ isaties konden bijvoorbeeld 

door be'invloeding van de publieke 

opinie druk uitoefenen op regeringen 

om de Sovjet-Unie vriendelijk tegemoet 

te treden. Tegelijk poogden zij hun 

niet-communistische aanhang voor de 

partij te winnen. 

Het Genootschap en de VVSU bezwoe

ren dat zij neutraal waren en wezen aile 

aantijgingen dat zij mantelo rganisaties 

waren verontwaardigd van de hand. De 

VVSU beschouwde zich als 'een ver

bond , dat boven de politieke groepe

ringen in het land staat' . Dat betekende 

niet dat de VVSU onpartijdig was: zij 

wond er immers geen doekjes om dat 

zij pal achter de Sovjet-Unie stond. Men 

ontkende echter dat er banden met de 

CPN waren. Aan het feit dat kopstuk

ken als Van Lakerveld en Van het Reve 

overal bekend stonden als CPN-lid, 

werd gema kshalve voorbijgegaan. 

Het Genootschap had onpartijdighe id 

eveneens hoog in zijn vaandel geschre

yen. 'De vereeniging onthoudt zich 

va n iede re partijstelling, bemoeiing of 

propaganda in kwesties va n politiek 

en economie , in den ruimsten zin,' 

zo luidden de statuten. Anders dan 

de VVSU leek het Genootschap niet 

direct onder communistische le iding te 

staan - alhoewel de communistische 

sympa thieen van de eerste voorzitte r, 

de journalist Henri Wiessing (1878-

1961) wijd en zijd bekend wa ren. Dat 

Prins , de spi! van het Genootschap, 

evenals zijn echtgeno te lid was van de 

CPN, was een goed bewaa rd geheim 

- to tdat de archieven in Moskou open 

g ingen. In 1930 schreef Prins aa n het 

VOKS dat hij de CPN-Ieiding op de 

hoogte hield van wat er zich afspeelde 

in het Genootschap. 'Niets kan gedaan 

worden zonder de goedkeuring va n de 

communistische partij .' 

Voor de Neclerlandse regering was er 

geen sprake van ne utraliteit van het 

Genootschap of VVSu. In 1934 verbood 

zij rijksambtenaren lid te zijn van beide 

verenigingen, omdat het communisti

sche mantelorganisaties zouden zijn. 

AUTHENTIEKE BRON 

'Het tijclschrift wil niet meer clan een 

spiegel zijn.' Dit was in een notendop 

het credo van Nieuw Rusland, het 

o rgaan van het Genootschap. De reclac-

tie wilde rechtstreeks weergeven wat 

er in c1e Sovjet-Unie leefde , en direct 

inzicht verschaffen in c1e cultuur van c1e 

nieuwe samenleving door c1e feiten te 

laten spreken. Het tijdschrift beoogcle 

'een betrouwbare authentieke bron van 

gegevens' te zijn. Ook c1e VVSU wenste 

'objectieve' voorlichting te geven. Niet 

voor niets heette haar blad Feiten uit de 

Sowjet-Unie. Niettemin was c1e feite

lijke informatie die zij pretendeerclen 

te bieclen, in mincle re (het Genoot

schap) of meerde re mate (de VVSU) 

doortrokken va n indirecte of directe 

propaganda voor de socialistische 

moederstaat. Zij fungeerden zo inder

daad als een spiege l, maar anders dan 

zij zelf bedoelden. Het Genootschap en 

de VVSU gaven niet de realiteit van de 

Sovjet-Unie weer, maar weerkaatsten 

het beeld dat de machthebbers in het 

Kremlin c1aarvan w ilden scheppen. Dat 

zal mede de verklaring vormen voor het 

feit dat hun bereik uiteindelijk beperkt 
is gebleven. _ 

GERRIT VOERMAN IS HOOFD VAN HET DOCU

MENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITI EKE 

PARTljEN (DNPP) VAN DE RljKSUN IVERSITEIT 

GRONINGEN EN HOOGLERAAR ONTWIKKELING 

EN FUNCTIONEREN VAN HET NEDERLANDSE EN 

EUROPESE PARTljSTELSEL. 

De Nederlandse regering verbood 
rijksambtenaren lid te zijn van het Genootschap 
of de VVSU, omdat het communistische 
mantelorganisaties zouden zijn 
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De barbaren geven 

Jii... het voorbeeld BRUNO 

:J NAARDEN 

:J 
Een historisch overzicht 

van de Russische kunst 

+"' wordt gegeven door: 

fU W. Bruce Lincoln, 
Jii... Between Heaven and 
Q) Hell. The Story of a 

+"' Thousand Year of Artis-·-- tic Life in Russia (New 

York 1998). Voor het 

Russische beeld van het 

Westen en het Westerse 

beeld van Rusland zie: B. Naarden, 

Socialist Europe and Revolutionary 

Russia. Perception and Prejudice, 

1848-1923 (Cambridge 1992); M . Malia, 

Russia under Western Eyes. From the 

Bronze Horseman to the Lenin Mauso-

leum (Cambridge Mass./Londen 

1999). De artikelen van De Vogue we r

den gebundeld en beleefden acht 

drukkken onder de t itel Le roman russe. 

Het boek verscheen voor het laatst in 

1971 in Montreux en werd toen voor

zien van een inleiding door Pierre Pascal. 

Kritisch realisme in de sch ilder· 

kunst PAULINE M ICHGELSEN 

A. Bird, A History of Russian Painting 

(Oxford 1987); D. V. Sarabianov, Rus

sian Art. From Neoclassicism to the 

Avantgarde, 1800-1917 (New York 

1990); N. Rzhevsky (ed.), The Cam

bridge Companion to Modern Russian 

Culture (Cambridge 1998); C. Gray. 

The Russian Experiment in Art 1863-

1922 (Londen/New York 1961), Revised 

ed. Marian Burleigh-Motley1986; M. 

Cullerne Bown, Socialist Realist 

Painting (New Haven/Londen 1998). 

Het 'Machtige Hoopje' 

WILLEM VIJVERS 

De belangrijkste hedendaagse auteur 

over Russische muziek is ongetwijfeld 

R. Taruskin. De meeste besproken 

componisten komen aan de orde in zijn 

Defining Russia musically (1997) en 

Musorgsky; Eight essays and an epilo

gue (1992). Taruskin gaat diep in op 

bijzondere kwesties en is meer voor de 

echte liefhebbers. Aanbevolen wordt 

verder het boek van F. Maes, Ceschie-

denis van de Russische muziek; van 

Kamarinskaja tot Babi Jar (1996), geba

seerd op het werk van Taruskin . Maes 

zet zich daarbij ten onrechte af tegen 

D. Redepenning, wiens Ceschichte 

der russischen und der sowjetischen 

Musik; Band 1; Das 19. Jahrhundert 

(1994) zeer lezenswaardig is en zeker 

niet ouderwets van opvatting. Dat laat

ste is wel het geval met Erik Stahl's 

Den russiske musiks historie; band 1 

(1995) tot en met Rubinstein en Serov, 

band 2 (1997) tot 1917. Dit boek is voor

namelijk beschrijvend (in het Deens) 

en schitterend uitgegeven met vele 

notenvoorbeelden. Het meest recente 

boek gewijd aan het 'Machtige Hoopje' 

is S. Neef, Die Russischen Fiinf(Berlijn 

1992). St. Campbell heeft een nuttige 

keuze gemaakt uit gepubliceerde 

Russische bronnen en in het Engels 

vertaald en van korte inleidingen voor

zien : Russians on Russian Music, 1830-

1880; an anthology (1994). 

Het Russisch mecenaat 

M.F.F. GROSHE ID E-VAN DE RIET 

Een informatief en rijk ge'illustreerd 

werk over de Moskouse ondernemers, 

waarin hun denken en doen vanuit his

torisch, economisch, religieus en cultu

reel gezichtspunt wordt belicht is J. L. 

West en I. A. Petrov (ed.), Merchant 

Moscow - Images of Russia's Vanished 

Bourgeoisie (New Jersey 1998). Over 

de kunstzinnige activiteiten van onder

nemers die Moskou tot het centrum 

voor de ontwikkeling van de moderne 

Russische kunst maakten: B. W. Kean, 

Alf the Empty Palaces - The Merchant 

Patrons of Modern Art in Pre-Revolu

tionary Russia (Londen 1983). G.W. 

Koitzsch, konzipiert und herausgege

ben von, Morosow - Schtschukin: Die 

Sammler (Keulen 1993) is een catalogus 

van de expositie in Essen 1993 en bevat 

behalve schitterende reproducties, 

informatie over de Russische kunst en 

een gedetailleerde uiteenzetting over 

de invloed van de verzamelingen van 

Morozov en Sjtsjoekin op de ontwikke

ling van de moderne Russische schil

derkunst. 

De Steentijd en de Zilveren Eeuw 

HANS BO LAND 

Anna Achmatova, Vlucht van de tijd 

(A'dam 1989); AnnaAchmatova, Maar 

mijn liefde voor jou maakt me machte

/oos (A'dam 1999); Lidia Tsjoekovskaja, 

Ontmoetingen met Anna Achmatova 

1938-1962(A'dam1982); Nadjezjda 

Mandelstam, Memoires (A'dam 1971); 

Marina Tsvetajeva, Levend over /even 

(A' dam 1996); Marina Tsvetajeva, Wer

ken (A'dam 1999); Marina Tsvetajeva, 

lk loop over de sterren (A' dam 2000); 

Boris Pasternak, Dokter Zjivago (Bruna, 

1958); Nikolaj Goemiljov, De giraffe 

(A' dam 1985); Alexandr Poesjkin, De 

novel/en in verzen (Breda 1999); Hans 

Boland, Russische zon [over Poesjkin] 

(A'dam 1999); Spiegel van de Russische 

poezie (A'dam 2000). 

Revolutionaire kunstbuit: erfgoed 

of handelswaar? JANINE JAGER 

W. Bayer (Hg.). Verkaufte Kultur. Die 

sowjetischen Kunst- und Antiquitiiten

exporte 1919-1938 (Frakfurt am Main 

2001) is een bundel artikelen van een 

tweedaags internationaal symposium 

over de Russische kunstexporten in de 

jaren twintig en dertig in Wenen op 16-

17 juni 2000; het bevat literatuur en 

bronnen per artikel en is ge'illustreerd. 

N. ll'in en N. Semenova, Prodannye 

sokrovisjtsja Rossii [De verkoop van 

Ruslands schatten] (Moskou 2000); een 

Engelstalige editie is in voorbereiding. 

Het boek heeft een index, literatuur

en bronnenopgave, bevat documenten 

en veel schitterende foto's. R.C. 

Williams. Russian art and American 

money 1900-1940 (Cambridge, Mass. 

1980) was de eerste en lange tij d enige 

Westerse publicatie over het onder

werp. Deels herzien en samengevat in: 

R.C. Williams, Russia imagined. Art. 

culture, and national identity, 1840-

1995 (New York 1997). G. Norman. The 

Hermitage. The biography of a great 

museum (Londen 1997). 

Culturele vrienden van de Sovjet

Unie GERRIT VOERMAN 

F. Baruch, Aan de grenzen voorbij. 

Over de betrekkingen tussen 

Nederland en de USSR, 1917-1987 

(A'dam 1987); M. de Boeij, Het 

Cenootschap Nederland-Nieuw 

Rusland, doctoraalscriptie Slavische 

Taal- en Letterkunde Rijksuniversiteit 

Groningen (Groningen z.j. [1994]); S. 

de Boer, 'De SOAP en Rusland, 1917-

1939. Van tactisch verschil tot vijand

schap', in: Rusland in Nederlandse 

ogen. Een bunde/ opstelfen (A' dam 

1986). biz. 163-186; B. Knapen, De 

/ange weg naar Moskou. Nederlandse 

relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942 

(A'dam/Brussel 1985); M. van Lonk

huyzen, P. Reinders en Y. Kramer, 'Het 

Genootschap Nederland-Nieuw Rus

land', referaat Nieuwste/Contempo

raine Geschiedenis Rij ksuniversiteit 

Groningen (Groningen 1978); L. Nemzer, 

'The Soviet Frienship Societies', in: 

Public Opinion Quarterly, Spring 1949, 

biz. 265-284; G. Voerman, De meridi

aan van Moskou. De CPN en de 

Communistische Internationale, 1919-

1930 (A'dam 2001). 

BS Archeologie DOUWE YNT EMA 

A. Carmiggelt (red.), Opgespoord ver

leden. Archeologie in de Betuweroute 

(Abcoude 2001), Unipers, 208 biz.; 

K.J. Stehouwer, Sporen aan de wand; 

de speurtocht naar prehistorische 

vuursteenmijnbouw in Zuid-Limburg 

(Abcoude 2000), Unipers, 80 biz., 

f 25,-; M. Daniels, Daniels. Archivaris, 

archeo/oog, Nijmegenaar (Nijmegen 

2000), Gemeente Nijmegen, 247 biz., 

f 4950; T. Holleman, Poorten van de 

Tijd (Abcoude 2001), Unipers, 239 

biz .. f 34,90 ; M. Beard en J. Hender

son, Classical Arty. From Greece to 

Rome (Oxford 2001), Oxford University 

Press, 296 biz .. f 49,50; J. Elsner, 

Imperial Rome and Christian Triumph. 

The Art of the Roman Empire AD 100-

450 (Oxford 1998), Oxford University 

Press, 297 biz .. f 42,50; R. Osborne, 

Archaic and Classical Greece (Oxford 

1998), Oxford University Press, 270 

biz .. f 42 ,50; D . Preziosi en L.A. 

Hitchcock, Aegean Art (Oxford 1999), 

Oxford University Press, 252 biz .. 

f 44,50; H. Halbertsma, Fries/ands 

Oudheid. Het rijk van de Friese 

Koningen, opkomst en ondergang 

(Leeuwarden, 2000 ), Noord Neder-




