Alweer een medaille

omdat je niet stierf

De Russische overlevenden
van de naziblokkade van
Leningrad worden nog altijd
als helden vereerd. De
Nederlandse film 900 Dagen
verstoort dat beeld en mag
niet op de Russische tv.
Door onze correspondent

Thalia Verkade
Sint Petersburg. In de eerste, ijskoude maanden van 1942 betrapte
de geheime Sovjetpolitie honderden
inwoners van Leningrad erop dat ze
van bevroren lijken op straat stukken
afsneden, om op te eten. Het zijn verschrikkingen zoals die in Europa
vooral uit concentratiekampen bekend zijn. Tijdens de Duitse blokkade van Leningrad, waarin de stad een
kleine 900 dagen afgesloten was van
de buitenwereld, kwamen rond een
miljoen mensen om.
De feiten zijn bekend, ook in Sint
Petersburg, zoals de stad inmiddels
heet. Maar overlevenden die voor de
camera hun eigen verhaal vertellen,
zoals in de Nederlandse documentaire 900 Dagen, die deze week voor het
eerst in de stad werd vertoond, dat
was nieuw.
Veel jonge Russen in bioscoop Moederland beginnen te snikken bij het
verhaal van een van de geïnterviewden, Lenina (79), die over de poes van
de buren vertelt. „Voor de oorlog had
ik Streepje altijd gevoerd. En hij had
nu ook honger.”
Met een klein stemmetje vertelt de
bejaarde Russin hoe ze de poes ving
en vasthield terwijl de buurvrouw
het dier met een hakmes onthoofdde. Lenina, vernoemd naar Lenin, de
held van de revolutie, krimpt ineen
en zegt verontschuldigend: „De
mens is nou eenmaal sterker. We willen allemaal leven.” Op de dag dat ze
zo’n honger had dat ze de kat van de
buren opat, werd ze elf.
Een lach van herkenning klinkt in
de zaal als scholieren een bloem komen brengen bij een veteraan die
zijn medailles voor de zoveelste keer
moet laat zien. De Russische staat
presenteert de blokkade en de ‘Grote
Vaderlandse Oorlog’ al decennia als
een staaltje nationaal doorzettingsvermogen dat leidde tot de grootste
militaire overwinning uit de geschiedenis. Overlevenden krijgen
nog steeds geregeld nieuwe medailles, tot aan zuigelingen aan toe (die
zijn nu zeventig). ‘Held van de blokkade van Leningrad’, staat er meestal
op.
In 900 Dagen, waar regisseur Jessica

Herdenking op Piskarjovskoje-begraafplaats in Sint Petersburg. Hier liggen
420.000 slachtoffers van de blokkade van Leningrad (1941-1944) begraven.

Gorter vier jaar aan werkte, klinken
commentaren die een Rus normaal
alleen aan de keukentafel hoort. „Jij
hebt deze medaille gekregen omdat
je het voor elkaar hebt gekregen niet
dood te gaan”, zegt een echtgenoot
tegen zijn vrouw. Hun zoon blijkt
niet te weten wat zijn ouders hebben
meegemaakt.

Voor sommige ‘blokkadniki’ is het
idee dat hun ellende geen groter doel
zou hebben gediend ondraaglijk. Na
de vertoning staat een oudere dame,
geheel behangen met medailles, op
uit het publiek. Ze zegt tegen regisseur Gorter, die bij de vertoning aanwezig is: „Het is een mooie film.
Maar u hebt niet de goede mensen

geïnterviewd. Armoedige mensen.
Niet de mensen die echt iets deden
voor de stad.” De dame vertelt de zaal
nog eens het gecanoniseerde verhaal,
over mensen die andere mensen hielpen, hoe duur het brood was, dat ze
desondanks zeven kinderen kreeg.
Ze krijgt welwillend applaus.
Een grijzende man spreekt de

hoop uit dat de film brede verspreiding krijgt, voorbij de paar honderd
aanwezigen in deze zaal. Ook voor
hem wordt hard geklapt.
Vertoning op de Russische televisie zit er echter niet in, legt Victoria
Belopolskaja van staatszender Kultura telefonisch uit. Niet dat ze het
niet geprobeerd heeft, nadat ze de

film eerst zelf op een Moskous festival had geprogrammeerd. Voor de
kleine, cultureel onderlegde stadselite mogen programmeurs doen wat
ze willen, met staatssubsidie. Maar
het miljoenenpubliek thuis, dat is
iets anders.
Bij Kultura vond men de film erg
goed, vertelt Belopolskaja. Discussie
volgde, ‘de kwestie 900 Dagen’ landde op verschillende bureaus. „Deze
film is van groot belang voor ons nationaal zelfbewustzijn. Hij verstoort
de bestaande voorstelling over onszelf als een natie van absolute overwinnaars”, meent Belopolskaja.
Dat was tevens de reden dat de
zender besloot de film niet op televisie te vertonen.
„Niemand verbiedt uitzending,
maar het zou onnodige discussie veroorzaken”, zegt ze. „Je mag dit soort
verhalen in een boek publiceren, in
de krant. Maar voor miljoenen Russen is tv het enige raam naar de wereld. Dat is heilig. Als ze zien hoe anderen zeggen dat ze misselijk worden van de overwinningsparades,
dan worden ze beledigd in hun diepste gevoelens. Het zou bij brede lagen
van de bevolking grote onrust veroorzaken.” Daarnaast vreest Kultura
dat parlementariërs een vertoning
aan de kaak zullen stellen in hun
commissies.
Een vereniging van overlevenden
van de blokkade discussieert in 900
Dagen over de vraag of het door de
staat verboden was om te praten over
de verschrikkingen. De meningen
verschillen, maar het was in elk geval
beter van niet. Voor de film zelf geldt
dat nu ook. Er is geen officieel verbod, maar vertonen is beter van niet.
Belopolskaja legt zelf uit wat de
gevolgen kunnen zijn van het niet
uitzenden van dit soort films: „Ik
heb op school geleerd over de Russische heldin Vasilisa Kozjina, die in
opstand kwam tegen Napoleon. Er
komt nu een nieuwe film over haar
uit. Intussen concluderen historici
dat ze niet bestond.”
Zo zal het ook gaan met de Tweede
Wereldoorlog, denkt de producent
van Kultura. „Voor de jongste generatie is de oorlog al een hol begrip. Zij
kunnen je vertellen dat de Duitse
tanks zijn opgetrokken ‘tot de IKEA’
[aan de rand van Moskou]. En over
een tijd verschijnen er alleen nog informatieve documentaires over.
Films die niet pijnlijk zijn.”

›

900 Dagen heeft vanavond de
Nederlandse première op het
Nederlands Film Festival in
Utrecht en wordt op 15 november uitgezonden door de IKON.

