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Kremlin, 

       zie je de kruiwagen beneden? 

Dat ben ik

       in de kruiwagen 

            vervoer ik de aarde van het socialisme. 

Witte Zeekanaal

Een korte inleiding op de bouw van het kanaal: 

www.iisg.nl/collections/belomorkanal/praise-nl.php

Belomorsko-Baltiski kanal imeni Stalina (1934), boek 

over de bouw van het Witte Zeekanaal. Geschreven 

door een brigade van 36 auteurs waaronder Viktor 

Sjklovski, Michail Zosjtsjenko en Maksim Gorki. 

Anonieme heruitgave: 

www.e-reading.me/book.php?book=142052

Making history for Stalin. The Story of the Belomor 

Canal (1998), Cynthia Ruder. Studie naar de totstand-

koming van het kanaalboek uit 1934.

Belomorsko-Baltiski vodni poet (De vaarweg van de 

Witte naar de Baltische Zee), documentaire van 

Aleksandr Lemberg uit 1933, duur c. 50 min. Script: 

Lemberg, Sjklovski en Inber, muziek Zinovi Feldman: 

www.youtube.com/watch?v=nVJeSMs3p0I

Zakljoetsjonnije (Gevangenen, speel�lm, 1936). 
Regie: Jevgeni Tsjervjakov, scenario: Nikolaj 
Pogodin. Over de 'omsmeding' van gevangen 
boeven en ingenieurs tot modelsocialisten door 
ze aan het werk te zetten in de harde Karelische 
natuur, geen ondertiteling: 
www.youtube.com/watch?v=nGOS4lwn_6I

Solovjetski-eilanden

Architektoerno-choedozjestvennije pamjatniki Solov-

jetskich ostrovov (Monumenten van de Solovjetski-ei-

landen: bouwkunst, boeken en iconen). Boek uit 1980 

met veel foto's, plattegronden en aanzichten. 

Redacteur: Dmitri Lichatsjov (1906-1999). Hij zat van 

1928 tot 1932 gevangen zowel op Solovki als aan 

het Witte Zeekanaal. 

Solovki. Dvatsat let osobjennovo naznatsjenija. 

(Solovki. Twintig Jaar Kampleven). Prachtboek uit 

2008 van de fotograaf Joeri Brodski, 528 pagina's. 

Gebaseerd op documenten en herinneringen van 

gevangenen. 

Engelstalige site over de eilanden:

http://www.solovki.ca/english/intro.php

Solovki, propaganda�lm uit 1928 over het concen-

tratiekamp op de Solovjetski-eilanden van regisseur 

A.A. Tsjerkasov (1 uur en 19 minuten, stomme �lm): 

www.youtube.com/watch?v=LBxrBJr71xY

Vlast Solovjetskaja (Solovjetski-macht), documentaire 

uit 1988 van Marina Goldovskaja, interviews met 

voormalige gevangenen van het kloosterkamp, 

geen ondertiteling: 

www.youtube.com/watch?v=DNvYLTvy1jI

Igor Terentjev (1892-1937), futuristisch dichter, toneelregis-
seur, zat gevangen aan het Witte Zeekanaal. Verrichtte 
grondverzet en leidde een agitbrigade in het plaatsje 
Povenets, waar een groot sluizencomplex gebouwd werd. 
Vrijgelaten en in 1937 opnieuw gearresteerd en geëxecu-
teerd. Foto: archief Streekmuseum Petrozavodsk.


