schatten dat Jozef Stalins
regime verantwoordelijk is voor de
dood van minimaal 20 miljoen men
sen. Maar dat lijkt sommige Russen
vandaag de dag niet uit te maken.
Ze aanbidden de voormalig leider
nog altijd.

Tekst: Maarten Muns

n Historici

Precies een eeuw geleden werd Jozef Stalin
benoemd tot secretaris-generaal van de
Communistische Partij van de Sovjet-Unie.
Hoe kwam een leergierige jongen uit het verre
Georgië op deze sleutelpositie terecht?
En waarom veranderde hij vervolgens in een
meedogenloze dictator?

M

ussolini, Hitler, Mao en Stalin.
De twintigste eeuw is de eeuw
van de meest meedogenloze
dictaturen die de geschiedenis heeft gekend. Het hangt er een beetje vanaf hoe
je telt, maar historici schatten dat Jozef
Stalins regime verantwoordelijk is voor
de dood van minimaal 20 miljoen mensen. Dat zijn veel meer doden dan in
Duitsland onder Adolf Hitler vielen.
Bovendien lieten latere communistische dictators zoals Mao Zedong (China) en Pol Pot (Cambodja) zich maar
wat graag door Stalin inspireren. En
ondanks de doden, de honger en de
ellende die zijn bewind veroorzaakte,
wordt hij door miljoenen Russen nog
a ltijd gezien als de man die hun land
sterk en machtig maakte.
Een belangrijk opstapje naar de absolute macht was de benoeming van Stalin
tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Dat
gebeurde op 22 april 1922, honderd jaar
geleden. Welke weg legde ‘de man van
staal’ af om op deze positie te komen?

Modelleerling
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Van schoenmakerszoon tot

Stalin heeft een behoorlijke impact op
de wereldgeschiedenis gehad. Nog helemaal niets wees daarop als we teruggaan naar Gori, een armoedig, onbetekenend stadje in Georgië, in een verre
uithoek van het uitgestrekte Keizerrijk
Rusland. Ioseb Dzjoegasjvili, zoals hij
eigenlijk heette, werd daar geboren op
6 december 1878.
Ioseb had geen makkelijke jeugd. Zijn
vader Besarionis was een alcoholist die
zijn zoon regelmatig sloeg en uitschold.
In tegenstelling tot veel van zijn jeugdkameraadjes hoefde hij echter niet al op
jonge leeftijd te gaan werken, maar kon
hij naar school. Zijn vader verdiende als
schoenmaker blijkbaar genoeg om zijn
gezin goed te kunnen onderhouden. In
1884 verliet Besarionis zijn gezin en
bleef Ioseb bij zijn hardwerkende moeder achter. Ze noemde hem liefkozend
Soso.
Zijn moeder wilde dat Ioseb priester zou
worden en stuurde hem naar de theologische school van Gori. Daar haalde hij

in 1884 zijn diploma met uitstekende
cijfers. Hij leerde er Russisch spreken en
schrijven, raakte verzot op lezen en
maakte zelfs gedichten. Zijn docenten
noemden Ioseb een modelleerling en
herkenden leidinggevende kwaliteiten
in hem. Hij mocht zijn studie voort
zetten op het seminarie in de stad Tiflis
(het huidige Tbilisi), de vakopleiding
voor priesters. Ook daar gedroeg Ioseb
zich voorbeeldig en haalde hij mooie
cijfers.
De dagen op het seminarie waren eentonig, de regels streng. Het leven stond
in het teken van veelvuldige controles,
verklikken en verklikt worden, en straf.
En er was een streng verbod op het lezen van buitenlandse en niet-Russische
boeken – ook op die van Iosebs helden
uit de Georgische literatuur. Deels als
reactie hierop kreeg hij steeds meer
i nteresse voor opstandige en revolutionaire denkbeelden. Hij werd de leider
van een illegale boekenclub van
seminaristen waarmee hij ‘verboden’
politieke literatuur besprak.
Maar al gauw was dat niet meer genoeg
en wilde hij echt iets politieks doen. Hij
vertrok van het seminarie en sloot zich
aan bij een marxistische organisatie,
zoals zoveel jongemannen in zijn tijd
deden. De toen amper 22 jaar oude
Ioseb was vastbesloten af te rekenen
met de gevestigde orde, de armoede en
de onderdrukking in het tsaristische
Rusland.
Binnen de socialistische beweging bestonden er twee grote stromingen die
verschillend dachten over hoe de revolutie tot stand moest komen. De ene
wilde de bestaande orde met geweld
omverwerpen, terwijl de andere vond
dat er bijvoorbeeld met de sociaaldemocraten moest worden samengewerkt,
ook al was dat maar tijdelijk.
Ioseb zag helemaal niets in democratische processen en schaarde zich daarom vierkant achter de radicalen, bolsjewieken geheten, die onder leiding stonden van Vladimir Lenin (de schuilnaam
van Vladimir Iljitsj Oeljanov). Hij organiseerde stakingen en demonstraties, schreef pamfletten en artike5/2022
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n Een

tekening uit 1939 van de
eerste ontmoeting tussen Lenin en
Stalin in 1905. Lenin was erg onder
de indruk van deze Ioseb Dzjoegasj
vili. In de jaren daarna onderhielden
de twee revolutionairen een brief
wisseling en ontmoetten ze elkaar
vaak.

len, hielp militante groeperingen op
zetten en hield zich zelfs bezig met het
plegen van aanslagen en het ontvoeren
van mensen.

Paranoïde wereldbeeld

Al snel was hij een van de belangrijkste
bolsjewistische leiders in Georgië. Hij
werd omschreven als behoedzaam, berekenend en als iemand “die steeds over
zijn schouder keek”. Dat laatste was ook
hard nodig in de nieuwe, revolutionaire
wereld waarin hij zich nu onder de
schuilnaam Koba begaf – een schimmige wereld vol dubbelspel, intriges en
verraad.
Vanwege zijn intelligentie en belezenheid werd hij regelmatig afgevaardigd
naar socialistische congressen in binnen- en buitenland. Tijdens die reizen
kreeg hij ook persoonlijk contact met
Lenin, die in ballingschap in Zwitser-

land woonde. Lenin was erg onder de
indruk van Ioseb ‘Koba’ Dzjoegasjvili.
In de jaren daarna onderhielden de
twee revolutionairen een briefwisseling
en ontmoetten ze elkaar wanneer dat
maar mogelijk was. Ioseb noemde zich
in deze tijd steeds vaker Stalin, letterlijk
‘man van staal’, waarschijnlijk omdat
dit pseudoniem bijna hetzelfde klonk
als dat van Lenin.
Door zijn tijd in de gevaarlijke kringen
van het revolutionaire verzet kreeg hij
een paranoïde en meedogenloos wereldbeeld. ”De hele periode voordat Stalin aan de macht kwam, begaf hij zich in
een omgeving waarin wantrouwen
noodzakelijk was”, zegt André Gerrits,
historicus en hoogleraar internationale
studies aan de Universiteit Leiden.
“Stalins kijk op de politiek werd hierdoor een soort georganiseerde samenzwering, waarbij je constant omringd

De Tsaristische
geheime politie
hield Stalin goed
in de gaten en hij
werd meerdere
keren gearres
teerd voor revolu
tionaire activitei
ten. Tot drie keer
toe leidde dat tot
een verbanning
naar het onher
bergzame Siberië.

‘Als je alles leert zien als een samenzwering, dan denk je ook al snel dat
alles een samenzwering tegen jou is’
52

5/2022

bent door vijanden. Als Stalin carrière
had gemaakt in een democratische
omgeving, had hij misschien een
a ndere visie op de politiek gehad. En als
je alles leert zien als een samenzwering,
dan denk je ook al snel dat alles een
samenzwering tegen jou is.”
Hoe meer macht Stalin kreeg, hoe
sterker dit idee werd, en hoe groter zijn
wantrouwen. Dat wantrouwen werd
bovendien regelmatig bevestigd. Zo
werd Roman Malinovski, iemand die hij
wel vertrouwde en met wie hij samenwerkte, in 1914 ontmaskerd als spion
van de Ochrana, de geheime politie van
de tsaar.

Revolutie en geweld

Stalin maakte snel politiek carrière. In
1912 trad hij toe tot het Centraal Comité van Lenins partij en reisde hij kriskras door Rusland om allerlei politieke
en ondermijnende activiteiten te ondernemen. Stalin werd meerdere keren
gearresteerd. Tot drie keer toe leidde
dat tot een verbanning naar het on
herbergzame Siberië. Hier zat hij ook
toen in februari 1917 in Petrograd (het
huidige Sint-Petersburg) eindelijk een
revolutie uitbrak. De tsaar werd ten val
gebracht en Stalin was weer een vrij

man. Hij vertrok naar Petrograd en
ontmoette daar opnieuw Lenin. Voor
Lenin, Stalin en de andere bolsjewieken ging de revolutie nog lang niet ver
genoeg. Ze eisten dat de nieuwe voor
lopige regering zich onmiddellijk terugtrok uit de Eerste Wereldoorlog, grote
landgoederen onteigende en alle macht
overdroeg aan de sovjets: raden van
a rbeiders en soldaten. Lenin achtte al
snel de tijd rijp om de voorlopige rege-

In oktober 1917
pleegden de
bolsjewieken een
staatgreep en
vestigden ze een
communistisch
bewind. Maar pas
na drie jaar - en
vele doden - had
den ze het hele
land onder con
trole.

ring omver te werpen. Hoewel prominente bolsjewieken vreesden dat ze
onvoldoende steun hadden onder het
leger en er een burgeroorlog dreigde,
zette Lenin door.
Hij vond dat oorlog een vanzelfsprekend onderdeel was van de weg naar
het s ocialisme. Stalin volgde hem.
In oktober 1917 maakten de bolsjewieken met een staatgreep een einde aan
de voorlopige regering en vestigden ze

Promotie of de gevangenis
Toen er op 1 maart 1953, vier dagen voor Stalins dood, geen teken van leven uit de
privévertrekken van de dictator kwam, durfden zijn beveiligers niet te gaan kijken. Heel
begrijpelijk, want ook voor hen was elke dag onzeker. Regelmatig vonden er ‘zuiveringen’ plaats, waarbij Stalin op zijn karakteristieke, paranoïde manier officieren en bewakers liet executeren. Het was voor hem belangrijk om de controle over de veiligheidsdiensten en de Tsjeka (de oorspronkelijke naam van de geheime politie) stevig in
handen te houden. Dit gaf hem decennialang de mogelijkheid om terreur te zaaien en
zo zijn macht uit te breiden. Uit historische documenten blijkt dat deze campagnes
meestal begonnen met een persoonlijk bevel van Stalin. Hij stelde doelen vast en verdeelde de taken. Als de campagne was voltooid, kwam er vaak een tegencampagne om de uitvoerders van de oorspronkelijke campagne uit de weg te ruimen en de situatie te stabiliseren. Wonderbaarlijk genoeg wist Stalin altijd te voorkomen dat de veiligheidsdiensten zich tegen hem keerden. Maar
hoewel ze steeds weer het vuile werk voor hem opknapten, bleef hij ze wantrouwen en met zuiveringen onder de duim houden. In een openhartige bui zei hij eens tegen zijn minister van Staatsveiligheid:
“Voor een tsjekist liggen er slechts twee wegen open: promotie of de gevangenis.”

een communistisch bewind. Maar pas
na een gruwelijke strijd van drie jaar
hadden ze het hele land onder controle.
Miljoenen mensen kwamen daarbij om
het leven door geweld, hongersnood en
uitputting. Barbaarse moorden en
terreur waren aan de orde van de dag.
Stalin bleek daar ook niet vies van te
zijn. In 1918 ging hij naar de zuidelijke
stad Tsaritsyn om graan te vorderen
voor het hongerende centrale deel van
Rusland. Dat werd al snel
een militaire missie, omdat
ook de vijand zijn oog had
laten vallen op Tsaritsyn.
Stalin wantrouwde de officieren in het Rode Leger, die
deels eerder de tsaar hadden
gediend.
Hij ontsloeg ze bijna allemaal
en nam zelf het commando
op zich. Toen hij Tsaritsyn
dreigde te verliezen, voerde
Stalin zijn eerste ‘zuivering’
uit. Vrijwel alle officieren,
ambtenaren en vele onschuldige burgers liet hij oppakken en executeren.
Een terreurtactiek die hij later nog vaak
zou herhalen. Na een bloedige strijd
bleef Tsarytsyn behouden voor de
bolsjewieken.
5/2022
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Tijdlijn
Stalins weg naar de
absolute macht

1924

Lenin overlijdt. Stalin
organiseert
zijn begrafenis
en is een van
de dragers van
zijn kist.

1927
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Door slimme politieke spelletjes
weet Stalin zijn grootste rivalen uit
de communistische partij te gooien. De belangrijkste hiervan is Lev
Trotski, een revolutionair van het
eerste uur en de eerste leider van
het Rode Leger.

1929

Trotski wordt verbannen uit de
Sovjet-Unie en vertrekt naar
Turkije, waar hij zijn strijd tegen
Stalin voortzet.

1930

Stalins laatste politieke tegen
standers worden verdacht gemaakt
en uit de leiding van de partij
gezet. Ze hadden kritiek op Stalins
keiharde onderdrukkingspolitiek,
waarbij onder andere in de sovjet
republiek Oekraïne miljoenen
mensen omkwamen door honger
en deportaties.

1934

Na de moord op zijn vertrouweling
Sergej Kirov laat Stalin een grote
zuivering uitvoeren. Honderden
‘verdachte elementen’ uit de
communistische partij worden
opgesloten of doodgeschoten.

1937

Stalin verdenkt
zijn legerofficieren
ervan heimelijk te
sympathiseren
met de verbannen
Trotski. Duizenden
van hen worden
terechtgesteld en geëxecuteerd.

1940

Trotski wordt in Mexico vermoord
door een agent van Stalins geheime politie. Stalin heeft nu geen
openlijke tegenstanders meer.
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Spin in het web

Lenin had geen moeite met Stalins brute aanpak. Maar andere hoge bolsjewieken wilden dat Stalin teruggefloten
werd. De belangrijkste van hen was Lev
Trotski, een charismatische revolutionair en het hoofd van het Rode Leger.
Trotski zag de noodzaak van het in
dienst nemen van tsaristische officieren
om de revolutionaire krijgsmacht professioneler te maken en kreeg daarvoor
de steun van de partijleiding. Op initiatief van Trotski werd Stalin voortaan
buiten militaire zaken gehouden. Stalin
was woest en vastbesloten om Trotski
uit de weg te ruimen, wat later ook zou
gebeuren.
Kort na de burgeroorlog had Stalin de
functies van volkscommissaris (minister) van Nationaliteiten en die van
hoofd van de Arbeiders- en Boeren
inspectie. Op het gebied van machts
politiek stelde dit niet veel voor, en
Stalin wilde dan ook meer. De kans
kwam toen Trotski zich steeds nadrukkelijker begon te presenteren als de
opvolger van Lenin, wiens gezondheid
hard achteruitging.
Lenin zag dat als een bedreiging en
vond natuurlijk steun bij Stalin. Om de
touwtjes in handen te houden, creëerde

Stalin voerde
regelmatig ‘zuive
ringen’ uit. Offi
cieren, ambtena
ren en onschuldi
ge burgers liet hij
oppakken en exe
cuteren. In Rus
land en de voor
malige SovjetUnie is nog ieder
jaar op 30 okto
ber een herden
kingsdag voor de
slachtoffers van
politieke onder
drukking.

Lenin in april 1922 de functie van
secretaris-generaal van de partij en
zette Stalin op die post. “Aanvankelijk
was dat vooral bestuurlijk gezien
belangrijk”, zegt Gerrits. “Stalin werd
de hoogste organisatorische baas van
de partij en kon bepalen wie welke baan
kreeg.”
Toch zag Lenin hem evenmin als zijn
opvolger. “Uit zijn politieke testament,
dat Lenin eind 1922 schreef, bleek dat
hij Stalin te wreed en te onbesuisd
vond, en ongeschikt om de nieuwe
leider van de Sovjet-Unie te worden.
Pas na Lenins dood in 1924 wist Stalin
geleidelijk de positie van onbetwist
a lleenheerser te veroveren.” Op weg
naar de absolute macht zou hij nog een
hoop tegenstanders uit moeten schakelen. Maar als secretaris-generaal had
Stalin een prima uitgangspositie te
pakken om dat te doen.

Maarten Muns is historicus en freelance wetenschapsjournalist. Voor dit artikel raadpleegde hij de
volgende bronnen: Oleg Chlevnjoek: Stalin. De
biografie, Nieuw Amsterdam (2015) | Simon Sebag Montefiore:
Stalin. Het hof van de rode tsaar, Rainbow (2018).
Ga voor meer informatie naar www.kijkmagazine.nl/artikel/stalin
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