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Opmars van de Duitse troepen in de Oekraïne, richting Ostrog.
BERLIJN, 22juni - Duitsland bevindt
zich sinds vandaag in oorlog met de
Sovjet-Un,ie. Zonder enige oorlogsver
klaring heeft de Duitse Führer Adolf
Hitler zijn legers bevel gegeven om de
aanval tegen de Sovjet-Unie te begin
nen. Al een jaar is over deze aanval, die
als codenaam 'Operatie Barbarossa'
heeft, door HitIer en de militaire lei
ding in Duitsland nagedacht.
[n de Wehrmachtzelfheerste tijdens de
voorbereidingen enige onzekerheid
over HitIers doelstell'ingen bij deze
veldtocht. Hitier heeft echter duidelijk
gemaakt dat het hem te doen is om het
verwerven van Lebensraum en dat de
oorlog ook een racistische component

heeft. Hij dringt erop aan dat in Rus
land niet alleen de leidinggevende elite
uit de weg moet worden geruimd, maar
dat ook de Russische intelligentsia
dient te worden vernietigd en dat het
opkomen van nieuwe leidinggevende
kaders in een bezet Rusland koste wat
kost zal worden verhinderd.
Hitier is, zo is tijdens de voorbereidin
gen van Barbarossa al gebleken, geob
sedeerd door de Russische gebieden.
De strijd daar heeft voor hem ideologi
sche en Duits-nationalistische compo
nenten. De Sovjet-gebieden zullen vol
gens zijn plannen straks dienen als
kolonisatiegebieden voor Duitsers, als
bronnen voor grondstoffenaanvoer en

als landbouwgronden. De autochtone
bevolking zal voor de Duitse meesters
moeten werken.
De doelstelling van racistisch en ideo
logisch geïnspireerde onderwerping
valt onder meer af te leiden uit HitlIers
bevel alle gevangen commissarissen uit
het Rode Leger een speciale behande
ling te geven. Dat wil zeggen dat zij zul
len worden geliquideerd.
De oorlog tegen de Sovjet-Unie wordt
actief meegevoerd door Roemenië,
Slowakije en Hongarije. Ook Italië
beschouwt zich in oorlog met de
Sovjet-Unie. De aanvalsopzet gaat uit
van een snelle verovering van Rusland
deze zomer. Generaal von Leeb is van
uit het noorden op weg naar Petro
grad, generaal von Bock rukt in het
midden op naar Minsk en generaal von
Rundstedt heeft in het zuiden de aanval
ingezet en rukt op in de richting van
Kiev. Het Sovjetrussische leger kan de
Duitse opmars niet stuiten. De Russi
sche legers haasten zich terug en lijken
door de inval te zijn verrast. Al duizen
den Russische soldaten zijn meteen
door de grensgarnizoenen krijgsge
vangen gemaakt.

DAGBOEK VAN DE DOOD
Het aangrijpend verhaal van de tragische
ervaringen van een gezin tijdens het twee
en een half jaar durende beleg van Lenin
grad is met zorg vastgelegd in het school
schrift van de elfjarige Tanja Savitsjeva, die
met haar familie in een appartement in de
binnenstad woonde. Toen de levensmidde
lenvoorraden afnamen en de beschietingen
door de Duitsers erger werden, vielen de
leden van de familie een voor een ten offer
aan de dood. "Zjenja stierf op 28 december
1941 om 1230 uur. Baboesjka stierf op 25
januari 1942 om 3 uur. Leka stierf op 17
maart 1942 om 5 uur in de morgen. Ded ja
Vasja op 13 april 1942 om 2 uur 's nachts.
Dedja Lesja op 10 mei 1942 om 4 uur in de
middag. Mama op 13 mei 1942 om 7.30
uur. Ze stierven allemaal. Alleen Tanja blijft
over." Jarenlang werd aangenomen dat
Tanja Savitsjeva zelf verdwenen was na de
laatste notitie in haar dagboek. Later
ontdekte men dat zij net als vele andere
bewoners van Leningrad geëvacueerd was
in midden 1942. Ze stierf tijdens de zomer
van 1943 aan chronische dysenterie die ze
tijdens het beleg had opgelopen.

Tanja Savitsjeva, wier schoolschrift de
dood van zes leden van haar familie
vastlegde, werd overleefd door een
oudere broer en zuster, die tijdens het
beleg niet in Leningrad waren. In 1944
keerde de zuster terug en vond Tanja's
schoolschrift in een doos, tezamen met
de trouwjurk van haar moeder.

Zoja Kosmodemjanskaja, posthuum uitgeroepen
tot heldin van de Sovjet-Unie, was een 18-jarig
lid van de Communistische Jeugdbond en sloot
zich aan bij de partizanen. Om de aandacht van
een belangrijke partizanenoperatie af te leiden
zette Zoja een Duitse stal in brand. Ze werd
hierbij gevangengenomen en in november
1941 op beestachtige wijze terechtgesteld.

2 AFFICHES
VAN DE RUSSISCHE KUN
STENAAR KOEKRYNIKSKY
Foto onder; 8
EI 1945
DE RUSSISCHE SOLDATEN
PLAATSEN DE VLAG VAN
DE SOVJET-UNIE ALS SYM
BOOL VAN DE OVERWIN
NING OP HET DAK VAN DE
RIJKSDAG IN BERLIJN•••••••

19 NOVEMBER 1942· ONDER LEIDING
VAN DE RUSSISCHE GE ERAAL ZJOEKOW
BEGON HET SUCCESVOLLE TEGENOFFEN
SIEF TEGEN DE DUITSERS. BEGIN DECEMBER
1942 WAS HET DUITSE LEGER OMSINGELD EN OP 31
JANUARI 1943 WERD DE DUITSE GENERAAL VON
PAULUS DOOR DE RUSSEN GEVANGEN GENOMEN••••

Enkele jaartallen
±850

Zweedse Varagen (ruotsi) dringen door tot het zuiden;
van dit volk is vermoedelijk de naam 'Russen' afgeleid

966

Wladimir de Heilige laat in Kiew de eerste christelijke
kerk bouwen

1147

Voor het eerst maken kronieken melding van de neder
zetting Moskou

1223

De Tartaren overwinnen de Russen in een slag bij de
Kalka

1380

Dmitri Donskoj daagt de Tartaren uit voor een veldslag
op het Snippenveld

1552

Iwan IV verovert Kazan en maakt een einde aan de
Tartaarse overheersing
De boerenrebel Stepan Razin wordt op het Rode Plein
terechtgesteld

1697- .
1698

Peter I maakt als eerste tsaar een reis door Europa

1721

Rusland krijgt definitief toegang tot de Oostzee

1739

Na de verovering van Azow strekt Rusland zich uit tot
aan de Zwarte Zee

1812

De grote brand van Moskou
Napoleon is verslagen en trekt zich met zijn troepen
terug

1825

De Dekabristen-opstand (dekabr
bloedig neergeslagen

1858

Rusland verwerft zich het stroomgebied van de Amoer

1861.

Na de afschaffing van de lijfeigenschap breekt het in
dustriële tijdperk aan

1867

Voor 7,2 miljoen dollar verkoopt Rusland Alaska aan
Amerika

december) wordt

Stalin, moordenaar!

LENIN EN STALIN
DEZE MASSAMOORDENAARS POSEREN
VOOR HET OOG VAN DE CAMERA ""REED
ZAAM' NAAST ELKAAR, TERWI~L Zl~ E....
KAARS BLOED WEL KONDEN DRINKEN I

1917
1918
1922

Op 7 november (oude tijdrekening 25 oktober) breekt de
revolutie uit. De bolsjewiki komen aan de macht
Roden en Witten bestrijden elkaar in de Russische bur
geroorlog

1922

Op 27 december wordt in het BolsjoJ-teater de Unie der
Socialistische Sowjet-republieken (USS R) gesticht

1928

Het eerste vijfjarenplan voert kollektivering van de land
bouw in

1941

Op 22 juni breekt de Grote Vaderlandse Oorlog uit. Deze
duurt tot 8 mei 1945

1953

Na de dood van Stalin komt Chroestsjow aan de macht

1955

Adenauer herstelt in Moskou de politieke betrekkingen
tussen West-Duitsland en Rusland

1957

De eerste Russische aardsatelliet

1961

Joeri Gagarin maakt als eerste mens een ruimtereis
rond de wereld

1964

Het Kremlin-trio Brezjnjew-Kosygin-Podgorny neemt na
de val van Chroestsjow de leiding in handen

1970

Op 12 augustus ondertekenen Willy Brandt en Aleksej
Kosygin het verdrag tussen West-Duitsland en dé
Sowjet-republiek

1975

Op 1 augustus ondertekenen 35 staten waaronder de
USSR het Slotakkoord van Helsinki

Hoe de U.S.S.R. aan
zijn naam kwam
Kort na de ontbinding
van de wetgevende
vergadering door de
bolsjewieken, in
januari 1918, kreeg
Rusland officieel een
nieuwe naam: de
Russische Federatieve
Socialistische Sovjet
Republiek. Of in het
Russisch, waar de
volgorde van de
woorden iets anders is:
RSFSR. Vier jaar
later, in 1922, werd
deze naam veranderd
in Unie van
Socialistische Sovjet
Republieken (USSR),
omdat Rusland zich
toen had uitgebreid
met de Oekraïnse,
Witrussische en
Transkau kasische
sovjet-republieken.
Sindsdien zijn er nog
elf sovjet-republieken
bijgekomen, maar de
grootste ervan blijf de
RSFSR, die ongeveer
dat deel van het oudc
tsarenrijk omvat
waarin overwegend
Russisch werd
gesproken, met
inbegrip van het
oneindige Siberië.

Tijdens het 20e
Partijcongres in 1956
onthuld partijl ider
KroeLsjew de mi dad n
van Stalin. Vooral
voor de comm ni ten
in het buitenland was
dit een hele klap. w nt
de anderen hadd n de
aard van de Ru sis h
dictat r eigenlijk al
wel eerder doorzien ...
Tijden ZijD
schokkende r
l. i
Kroet jew onder
andere: ' talin bracht
het begrip 'vijand van
het volk' in de wereld.
Deze term maakt het
automat" ch
overbodig, bewijzen
aan te voeren vo r de
ideologi che fouten
Van de aangeklaagd .
Deze term maakt d
toepassing van de
wreed t n mee t
onwettige
onderdrukking
mogelijk van ieder en
die het ni t met hem
ens was, van iedereen
di alleen m ar
verdacht werd van
vijandig bedoeling n,
van ieder en die alleen
maar een lechte
reputati had. n
omdat . én man 0
willek urig te werk
ging, begonnen
anderen dat ook te
do n. Massale
arre tati
n
terechtstellingen
zonder
orargaand
pr ces s hiepen
n
t e tand van
onzekerheid, an angst
en zelfs van wanhoop.'
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COMMUNISTISCHE IIEERSERS IN IIONGARIJE
CAPITULEREN VOOR DE VRIJHEIDSSTRIJDERS
Sovjettroepen uit Boedapest;
staatspolitie wordt opgeheven;
geen vergelding voor revolte
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NA DE ONTBOEZEMI GEN VAN MIJN OPA NULLEKE OVER
ZIJN AFKOMST, REALISEERDE IK MIJ 'S OCHTENDS ALS IK
WAKKER WERD DAT GASSEL NIET IN RUSLAND LAG. DE
'KOUDE OORLOG' WAS IN VOLLE GANG EN BIJNA IEDER
EEN UIT ONS DORP HAD 'N HEKEL AAN 'ALLES WAT ROOD'
WAS. ER ONTSTOND EEN VIJANDIGE SFEER ALS IEMAND
BEKEND MAAKTE SYMPATHIE TE HEBBEN VOOR HET COM
MUNISME OF HET SOCIALISME. DAT KON HOOG OPLOPEN
EN RESULTEREN IN HET FEIT DAT ER MENSEN UIT 'N VER
ENIGING WERDEN GEZET. JE KON MAAR BETER ZWIJGEN
OF VERHUIZEN ALS JE ER IN GASSEL BIJ WILDE HOREN.
DE 'ROOMS KATHOLIEKEN' WAREN ER 'DE BAAS',

Heilige Basiliu
kathedraal, Moskou.
In 1555 i.o. van Ivan
De Verschrikkelijke
gebouwd op het Rode
Plein t.o. het Kremlin.
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