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Summary (Dutch): Afstand als dreiging :
gedwongen verplaatsing en dwangarbeid in
West-Siberië, 1879–1953

De Goelag staat symbool voor het massale staatsgeweld van de 
twintig-ste eeuw. Dit kampensysteem, net zoals andere werkkampen 
wereld-wijd, was gebaseerd op drie verbonden repressieve methoden: 
in-ternering, gedwongen migratie en gedwongen arbeid. In deze thesis 
analyseer ik deze elementen voor de opkomst van de werkkampen en 
traceer ik de omstandigheden waaronder deze elementen versmolten 
konden worden om de basis te leggen voor het reusachtige werkkam-
pen systeem van de Goelag. Deze thesis oppert een kritische analyse 
van de geschiedenis van stra↵en in het Russische keizerrijk en de Sov-
jetunie vanaf de gevangenishervorming tot aan de dood van Stalin. Ik 
toon aan dat deze geschiedenis veel continuı̈teiten, langzaam gevor-
mde predisposities, maar ook schokken en breuken kent. De formatie 
van de Goelag kan niet worden begrepen zonder een bestudering van 
de vroege pogingen tot modernisering van het strafstelsel. Sommige 

ideeën en methodes die eerst bedacht en getest werden door keiz-erlijke 
gevangenisbeambten werden later overgenomen door Goelag-

beambten. Het primaire doel van dit werk is niet om de verschillende 
actoren die het strafsysteem hebben beı̈nvloed te identificeren, maar de 
gevangenisbeheerders, politici en kampleiders spelen wel een rol in deze 

tekst. De focus ligt ook niet op de gevangenen zelf, maar hun er-
varingen komen wel aan bod, voornamelijk in het laatste hoofdstuk. In 
deze dissertatie benadruk ik het belang van regionale ontwikke-lingen 

voor de transformatie van het strafstelsel en onderstreep ik de 
spanningen tussen verschillende groepen actoren die dit systeem van 

onderdrukking over de jaren heen hebben gevormd. Door een

248



regionaal perspectief aan te nemen, was ik in staat om in detail te
beschrijven hoe straf werd ingezet in west-Siberië en het landelijke
systeem van onderdrukking.

Het hoofddoel van dit proefschrift was om het ontstaan van het
Sovjetsysteem van werkkampen in het lange historische perspectief
te traceren, met bijzondere aandacht voor regionale ontwikkelin-
gen. Ik heb getracht hier twee reeksen vragen te beantwoorden.
De eerste groep vragen heeft betrekking op het proces van staat-
sopbouw. Hoe werden verschillende soorten stra↵en toegepast in dit
proces? Welke staatsagenda’s hebben de verschillende strafprakti-
jken – zoals ballingschap en katorga – gevormd? Hoe hebben straf-
praktijken het machtsevenwicht tussen regio’s versterkt of misschien
juist aan het wankelen gebracht? Hoe is het strafbeleid van de staat
veranderd onder druk van politiek tumult, sociale instabiliteit en
oorlogen?

De tweede groep vragen houdt verband met continuteit en veran-
dering in het strafbeleid en in de strafinstellingen. De dwangarbeid
van veroordeelden was bijvoorbeeld sinds het eind van de negen-
tiende eeuw de belangrijkste pijler van het strafstelsel, maar het soort
werk en de instellingen waar het werk moest worden verricht, veran-
derden vaak. Hoe werd de dwangarbeid door overheidsinstanties
geconceptualiseerd? Welke doelen probeerden zij te bereiken met
verschillende beleidsmaatregelen en waar lagen de grenzen van hun
interventie? Hoe veranderden de definities van criminaliteit in de
loop der tijd?

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan ballingschap, de fundamentele
strafpraktijk van het Russische Rijk. Dit hoofdstuk laat de lezer ook
kennismaken met het strafrepertoire van de keizerlijke autoriteiten
en definieert West-Siberië als het knooppunt van de stromen van
veroordeelden en ballingen. Naast ballingschap bespreek ik katorga,
een strafregime dat aan het begin van de achttiende eeuw door tsaar
Peter I in het leven werd geroepen. Katorga combineerde opsluit-
ing, levenslange ballingschap en dwangarbeid en bleef lange tijd de
zwaarste straf voor gewone (niet-politieke) criminelen in het Russis-
che Rijk. Ondanks het feit dat de centrale autoriteiten de katorga-
locaties in Oost-Siberië niet in stand konden houden en het verval
ervan niet konden voorkomen, verloor dit strafregime zijn belang
niet, evenmin als ballingschap. In dit hoofdstuk licht ik toe hoe
het kolonisatieprogramma van de keizerlijke hoofdstad bepalend was
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voor het strafstelsel en gedwongen verhuizing tot zo’n cruciale straf-
praktijk maakte. Door de totstandkoming van een katorgagevange-
nis in de West-Siberische stad Tobolsk in detail te analyseren, laat ik
bovendien de grenzen van de controle door de centrale overheid zien
en ook hoe de gevangenishervorming juist door de onverminderde
nadruk op verbanning werd vertraagd.

In hoofdstuk drie kijk ik naar de beperkingen van deze hervorm-
ing en onderzoek ik de transformaties van het strafstelsel die het
gevolg waren van de groeiende sociale en politieke onrust en van de
oorlog. Ik stel hier de talrijke spanningen en conflicten in de keiz-
erlijke samenleving aan de orde en de invloed daarvan op het straf-
beleid. In deze periode werden bepaalde vormen van straf die tijdens
de gevangenishervorming aan betekenis hadden ingeboet, namelijk
ballingschap en katorga, door de centrale regering weer van stal
gehaald in een poging politieke tegenstand te onderdrukken. De
uitdagingen waarvoor de tsaristische regering zich gesteld zag, kwa-
men niet alleen voort uit de interne onrust: met het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog begonnen geopolitieke problemen de vorm
van het strafsysteem sterker dan ooit tevoren te benvloeden. Ik
laat in het bijzonder de impact van de oorlog op de organisatie van
dwangarbeid van veroordeelden zien en analyseer hoe grootschalige
infrastructurele projecten de belangrijkste locaties van dwangarbeid
werden.

De oprichting van de eerste voorzieningen voor massale opsluiting
in West-Siberië, de krijgsgevangenkampen, vormt de kern van hoofd-
stuk vier. De interne politieke destabilisatie werd nog verergerd door
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Al in de eerste jaren van
de oorlog ontstond door de overvloed van krijgsgevangenen de be-
hoefte aan massahechtenis en de volledige infrastructuur die daarmee
samenhangt. Deze krijgsgevangenkampen, beheerd door het keizer-
lijke leger, vormden het eerste grootschalige netwerk van concen-
tratiekampen. Dit systeem viel in 1917 snel uiteen, maar enkele
restanten ervan werden ook tijdens de burgeroorlog ingezet. Ik zet
het grootschalige netwerk van de krijgsgevangenkampen af tegen de
kleine, gedecentraliseerde opsluitingsvoorzieningen die in de nasleep
van de revolutie als eerste experimenten van het Sovjet-strafbeleid
werden gecreerd. Na de Oktoberrevolutie van 1917 werd dit sys-
teem vervangen door een veelvoud aan kleine, gedecentraliseerde,
verspreid liggende kampen en gevangenissen. Deze penitentiaire
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inrichtingen konden zelden dwangarbeid van enige omvang organ-
iseren, hoewel ze soms arbeiders leverden aan de lokale Sovjetau-
toriteiten; een vroeg voorbeeld van de deelname van tewerkgestelde
gevangenen aan de lokale economie buiten het kamp. Zoals uit doc-
umenten blijkt, bleef deze inzet van veroordeelde arbeidskrachten
echter informeel georganiseerd en zeer beperkt.

Hoofdstuk vijf gaat in op de wijze waarop het strafbeleid tot
stand kwam in de kern van de opkomende socialistische staat. Ik
analyseer deze revolutionaire beleidsmaatregelen tegen de achter-
grond van de toenemende nadruk op arbeidsdwang en de opkomst
van de politieke politie van de Sovjet-Unie, een steeds opdringeriger
en sterker controlerende kracht in de postrevolutionaire samenlev-
ing. Dwang, vooral arbeidsdwang, werd alomtegenwoordig in de
jaren van het oorlogscommunisme. Ondanks het feit dat veel andere
onder het oorlogscommunisme genomen maatregelen kort na de invo-
ering van de Nieuwe Economische Politiek werden opgegeven, bleef
de voorkeur van de politieke leiding voor dwangarbeid toenemen.
Ik laat vooral zien dat de ontwikkeling naar een grotere nadruk op
dwangarbeid werd gesteund door een verscheidenheid aan betrokke-
nen die het niet eens waren over andere kwesties. Ik analyseer de
conflicten waarmee de totstandkoming van een nieuw postrevolu-
tionair strafbeleid gepaard ging en de beperkingen en mislukkingen
van de vroege Sovjet-experimenten in de strafrechtelijke sfeer. Deze
experimenten waren bedoeld om het vacuüm in het strafstelsel op
te vullen door het voorstellen van socialistische alternatieven voor
het tsaristische strafsysteem, maar de progressievere ideeën, zoals de
invoering van verplichte arbeid zonder opsluiting, bleven marginaal
of werden zelfs verdrongen door de repressievere praktijken van de
politieke politie.

De almaar toenemende betekenis van de politieke politie wordt
nog duidelijker zichtbaar in hoofdstuk zes, waarin ik me concentreer
op Stalins beleid van collectivisering en de strijd tegen de boeren-
stand. Ik analyseer hoe een nieuw type strafinstelling, de ‘speciale
nederzettingen’, tot stand kwam. De installatie van de speciale ned-
erzettingen in de loop van de dekoelakisering markeert een breuk
in het repressieve Sovjetbeleid. Deze nederzettingen verbonden ged-
wongen verhuizing met dwangarbeid en leverden de eerste blauw-
drukken op voor de enorme massadeportaties die later meerdere
malen zouden worden herhaald, vooral in de westelijke en zuidelijke
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grensregio’s van de Sovjet-Unie. Het volgen van de ontwikkeling van
dit systeem van speciale nederzettingen laat de extreme verweven-
heid zien tussen de vrije en onvrije arbeidssferen en de sterke nadruk
op dwangarbeid in zowel de rurale als de stedelijke context. Voor de
politieke leiders van de Sovjet-Unie was dwang een legitiem middel
om de overheidsdoelstellingen van kolonisatie en industrialisatie te
bereiken. Als cruciale instrumenten in de dekoelakiseringscampagne
werden de speciale nederzettingen ook gebruikt om het doel van
brute grootschalige social engineering te bereiken: het ondermijnen
van de boerenstand en zijn levenswijze en productiemethoden.

In het laatste hoofdstuk richt ik me op de ervaringen van gevan-
genen, om een idee te geven hoe het mogelijk was om deze opeenvol-
ging van deportatie, opsluiting, dwangarbeid, stelselmatig geweld en
fysiek en mentaal lijden te doorstaan, en hoe de gevangenen tracht-
ten om te gaan met de voortdurende onzekerheid over hun toekomst,
het gescheiden zijn van hun naasten en hun ontgoocheling over het
Sovjetsysteem. De levensverhalen die ik belicht, stellen ons daar-
naast in staat om deportatie, internering en dwangarbeid weer met
elkaar te verbinden in plaats van ze als afzonderlijke gebeurtenissen
te zien, en helpen ons om de regionale verschillen en de verschei-
denheid aan omstandigheden binnen de Goelag te verklaren. In dit
laatste hoofdstuk onderzoek ik ook de radicalisering van het stal-
inistische repressieve beleid tijdens en na de Tweede Wereldoorlog,
in het bijzonder hoe katorga terugkeerde in het strafrepertoire als
instrument in de strijd tegen diegenen die de Sovjetmacht als oor-
logsmisdadigers en verraders beschouwde, en hoe dit uiterst strenge
regime later werd ingevoerd in een nieuw soort repressieve instellin-
gen, de ‘speciale kampen’. Ook hier heeft de getuigenis van een
voormalige katorgaveroordeelde, Elena Markova, het narratief van
o�ciële documenten sterk ter discussie gesteld.

Samen belichten deze hoofdstukken tal van ontwikkelingen op
politiek, ideologisch, wetenschappelijk en sociaal gebied die bijdroe-
gen aan het ontstaan van een grootschalig werkkampensysteem, en
laten ze zien hoe het Russische en het Sovjet-strafsysteem waren in-
gebed in een bredere socio-politieke context. Ik heb geanalyseerd hoe
dwangarbeid van veroordeelden centraal kwam te staan in het straf-
systeem en hoe nauw dit verbonden was met gedwongen verhuizing.
Strafpraktijken en -instellingen waren instrumenten voor overheid-
scontrole over de bevolking en de territoria, en in woelige tijden van
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oorlog en revolutie namen ze alleen maar toe. De opkomst van het
kampensysteem was geworteld in dit gevestigde gebruik van straf als
controlemiddel, niet alleen over veroordeelden maar ook over grote
delen van de bevolking. Zoals ik laat zien, leidde een dubbele be-
weging tot de ontwikkeling van het kampensysteem: aan de ene kant
werd dwang, en vooral dwangarbeid, steeds meer gemeengoed in de
jonge Sovjetmaatschappij en werd schending van de arbeidswetgev-
ing streng bestraft. Aan de andere kant werden steeds grotere delen
van de bevolking als politieke vijanden beschouwd en als zodanig
gestraft.

(The title was kindly translated by Marcel van der Linden.
The first paragraph was kindly translated by Alexander Geelen.

The remaining translation was done by Marie-José Spreeuwenberg)
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