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Proloog
DE ONTVANGST 

1. Het publiek ontvangt na betaling van 
de bijdrage in het Oeljanovfonds:.
a. Het programma van de uitvaartdienst 
met namen van de sprekers
b. Een verdorde roos voor de kist van 
Oeljanov
c. Manifest bij de dood van Oeljanov
Met een slotkreet die als spreekkoor 
dient te worden opgedragen. 
"De media hebben de wereld veranderd, 
het komt er nu op aan haar anders te 
interpreteren."
2. Het publiek komt binnen en wordt 
voor het betreden van het kabinet 
gefouilleerd en dient zich bij de 
Kabinetsbeheerder
in te schrijven in een officieel van 
hamer en sikkel voorzien gastenboek. 
Naast de Kabinetsbeheerder hangt een 
bel die klingelt bij het begin van de 
plechtigheid.
3. Men kan zich vervolgens vrij door de 

ruimte bewegen. Aan de andere zijde 
wordt koffie en vodka geschonken.
4. De muziek bestaat uit Russisch-
orthodoxe muziek.
5. Op de achtergrond draaien 2 
series dia’s met experimentele 
Sovjetvormgeving uit de jaren 20. 
Muziek bestaat uit 15e eeuwse Russisch-
orthodoxe koormuziek, dat voor 
enige minuten aanhoud voordat de 
uitvaartleider het publiek welkom heet.

scène 1
VOORWOORD

(De Kabinetsbeheerder in het kostuum 
en geschminkt leidt het publiek rond in 
de ruimte, waarin het verhaal van de 
revolutie wordt verteld).

Kabinetsbeheerder

"Dames en Heren, 
Namens het bestuur van Uitvaartvereniging 
Nomade heet ik u hartelijk welkom. Uw 

blijk van betrokkenheid met onze zaak is 
bemoedigend. De recente ontwikkelingen 
in de Sovjet-Unie en de berichten over de 
sluiting van het Mausoleum op het rode 
plein hebben ons tot actie aangezet.
Middels intensieve contacten met de CPSU 
zijn wij in staat geweest om het lichaam van 
Vladimir Iljitsj Oeljanov hier in Amsterdam 
te laten opbaren. 

Wij kunnen u melden dat er in heel Europa 
belangstelling is getoond en het is te 
danken aan onze uitstekende relaties, dat 
Amsterdam in deze uitvaart fakkeldrager 
mag worden genoemd. 
Wij wilden met deze dienst de Hollandse 
kameraden de gelegenheid geven om 
misschien ten laatste male afscheid te 
nemen. Wij wilden dat op gepaste wijze 
doen, in de overtuiging dat wij Oeljanov 
juist nu de eer dienen te betonen die hem 
toekomt. 
Hij was voor ons een lichtend voorbeeld in 
ons streven naar een hoogwaardiger mens.

Kabinet 1917

scèneverloop

Leningravures
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Over de leugens en laster die zovele decennia 
over Oeljanov zijn verspreid kunnen we kort 
zijn. Bijna 75 jaar heeft de westerse pers, de 
tegenwoordige inquisitie van de moderne 
wereld, zich hierin uitgeput. Hij heeft zich 
hiertegen tijdens zijn leven met een verheven 
mildheid verzet. In dit laatste eerbetoon 
zullen wij de ‘mediawerkelijkheid om-
draaien, waardoor hij weer op zijn voeten 
komt’, om een woord van de oude Marx aan 
te halen.
Bereid u voor op ons gelijk,
Ons ironische, grillige en absurde gelijk. 
Het gelijk dat de afgelopen jaren zovele 
malen is vertrapt, ontkend, gemaskeerd
en niet-begrepen. Het gelijk dat zo verfijnd 
en overdacht afsteekt bij het plompe, 
"The truth, the whole truth and nothing but 
the truth". 
De formule waarmee het westen haar eigen 
leugens geloofwaardig maakt.
Wij zullen het lichaam van Oeljanov rei-
nigen van de onophoudelijke historische 
vertekeningen, waarin de moderne media-
cultuur het heeft gedompeld.

Wij weten dat er zich ook onder u anti-
communisten bevinden.
Enkelen zijn hier met als inzet ons zwart te 
maken in de media en deze plechtigheid te 
laten verbieden. Zij hebben hun voornemen 
per brief en telefonisch duidelijk gemaakt.
Laat ik over een ding duidelijk wezen. 
Wij zijn niet van het soort organisatoren dat 
wijkt onder welke chantage dan ook.
Wij weten dat sommigen van u hier zijn 
onder het motto: 
"Het lijk van de vijand riekt weldadig", 
Wij zullen hun dat morbide genot niet 
ontzeggen.Wij wijzen hen er echter met 
nadruk op dat hier sprake is van een 
eerbetoon aan Oeljanov. Mocht u daar moeite 
mee hebben dan is er nu nog gelegenheid de 
zaal te verlaten. 
U heeft uw bijdrage gestort en bent genoteerd 
in het gastenboek.
Ik waarschuw u met nadruk voor het feit dat 
u deelgenoot wordt van een bijeen-komst, 
die de Geschiedenis in zal gaan als "fout".
"Fout", dat is voor ons een geuzenaam.

Wij hebben jarenlang gezwegen, in ge-
dachtenis de woorden die Oeljanov op zijn 
sterfbed sprak,toen kameraad Zinovjev het 
onderwerp westerse pers ter sprake bracht. 
Ik herinner mij nog de woorden die Oeljanov 
toen sprak:"Kameraden, vergeef het hen, 
want zij weten niet wat zij doen". Dat is voor 
ons een harde opgave geweest.Tot zover. 
Ik maak u attent op het programma van deze 
eredienst, waarop de gasten van vanavond 
staan aangegeven.
Verder is er veel ruimte voor lichtbeelden 
over de vroege Sovjetkunst en het leven van 
Oeljanov. Ter introductie een kleine impressie 
met commentaar uit het Leninmuseum.

scène 2
HET LEVEN VAN OELJANOV. 

Een diaserie met overvloei, met een 
serie over het lichaam van Oeljanov, 
geconcentreerd op zijn gezicht van 
Lenin. Op de achtergrond een Russische 
commentaarstem. 
De uitvaartsfeer moet hier in gezet 
worden. De kist is sober uitgelicht.

scène 3
DE DUBBELGANGER VAN OELJANOV? 

Geachte aanwezigen,
Over de identiteit van het gebalsemde 
lichaam van Oeljanov doen sinds jaar en dag 
de wildste geruchten de ronde. Het lichaam 
in het Mausoleum aan het rode plein zou 
niet echt zijn. Het historische hart van het 
communisme zou bestaan uit fetisjistische 
verbeelding. 
We hebben ons afgevraagd wat de waarde is 

van deze geruchten?
Wij kunnen hierbij melden dat de Rus-sische 
Academie voor Wetenschappen ons per brief 
heeft verzekerd dat dit het echte lichaam 
van Oeljanov is, maar wij hebben voor de 
zekerheid medische sectie laten verrichten. 
(toont een brief aan het publiek)

Dr. Spengler van het anatomisch instituut uit 
het AMC is hier aanwezig om toelichting te 
geven op de onderzoeksresultaten.
 
(Kabinetsbeheerder schiet een witte 
medische jas aan, bril en uitleggerige 
toon met vingertje)

Dr. Spengler:

Dank u zeer, Goedenavond, Die onder-
zoeksresultaten mogen op zijn minst op-
merkelijk heten.
Wat is het geval? 
Er zijn 2 tegenstrijdige sectierapporten.

Uitvaartleider (Ab Gietelink) voor de kist van Lenin
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(Dr Spengler opent de kist drukt het boven-
lichaam van Oeljanov met zijn hand 
omhoog, tot zithouding, geconcentreerd 
wetenschappelijk licht)

Het 1e sectierapport stelt de volgende feiten 
vast.
1. De haargrens van Oeljanov lag beduidend 
hoger dan bij dit lichaam.
2.Oeljanov lachte graag en veel. 
Aan weerszijden van de oogleden missen 
we de sterretjes in de huid die karakteristiek 
zijn voor dat van de gulle lacher.
3. (Opent mond). 

Onderzoek van de tanden toont aan dat hier 
sprake van een mummie die niet ouder is 
geworden dan achter in de 30. Oeljanov was 
54 op het moment van zijn dood.
4.Tenslotte mist dit lichaam de bloed-
uitstortingen in het gezicht die op de enige 
foto van Oeljanov direct naar zijn dood (wijst 
op dia) wel degelijk aanwezig waren. De 
conlusie lijkt duidelijk, dit is niet het echte 
lichaam van Vladimir Iljitsj Oeljanov.

Het 2e sectierapport stelt daarentegen, mijns 
inziens terecht dat gezien de ouderdom van 
de mummie, de wetenschappelijke thesen 
volstrekt wille-keurig zijn.Wij vermoeden 
dat hier sprake is van een politiek steekspel 
achter de schermen. De directie van het 
ziekenhuis geeft de volgende verklaringen 
voor de verschillende onderzoeksresultaten:

(Hij leest voor uit een brief)

1. De CPSU heeft ons een neplichaam 
gestuurd en houd het
echte achter.
2. Wij hebben hier wel te doen met het 
lichaam uit het Mausoleum, maar het lichaam 
op het Rode plein is een dubbelganger van 
Oeljanov. Een gerucht dat reeds decennia 
lang rondgaat.
3. De CIA heeft in samenwerking met de 
BVD tijdens de verscheping op Schiphol een 
genadeloze wisseltruc toegepast en het echte 
lichaam bevindt zich in de kelders van het 
Pentagon. Dat lijkt me een indianenverhaal.
4. De wetenschappelijke thesen zijn onjuist 
en we hebben wel degelijk te maken met het 
lichaam van Oeljanov. Niets is geheel zeker 
in deze complexe materie, maar eerbied 
voor dit lichaam dat vermoedelijk dat van 
Oeljanov is, is derhalve gepast.

(Hij legt het lichaam terug, sluit de 
kist, ruikt aan zijn handen en likt de 
binnenhand)

(Lenin verlaat het spreekgestoelte)
scène 5
OCTOBERPOSTER 

DIAPROJECTIE (2 min)
(De beheerder gaan zitten. Het 
licht dimt, speciaal licht op de kist. 
Revolutionaire muziek met dia’s van 
getekende posters uit de tijd van de 
Octoberrevolutie).

scène 6

LENINFETISJISME
Aan de hand van een serie kitscherige 
pentekeningen van Lenin wordt zijn 
persoon in de maatschappelijke context 
verteld.

 
scène 7
DIRK VAN DER SLUIS, DE HAVENAR-
BEIDER

(Kabinetsbeheerder kondigt de volgende 
gast aan.)

Er is nu gelegenheid voor enkele kame-raden 
van de gasten om een laatste woord te richten 
en blijk te geven van hun overtuiging. Ik wil 
het woord geven aan Dirk van der Sluis.

(Een Amsterdamse havenarbeider komt 
naar voren en veegt de tranen uit zijn 
gezicht. Hij spreekt met verstikte stem en 
zwaar Amsterdams accent.)

Havenarbeider

"Kameraden, Het valt mij moeilijk te 
spreken na alles wat we hebben moeten 
meemaken. Ik ben de afgelopen jaren zeer 
getroffen door de situatie in de Sovjet-Unie. 
De leugens die in jouw naam zijn begaan. De 
verschrikkelijke misdaden van Jossif Stalin. 
Alle teleurstellingen over het Oost-Europese 
experiment. De koude oorloghetze.
Oeljanov, 34 jaar heeft je portret op de 
schoorsteen gestaan. Ik herinner me het nog 
scherp. Met het begin van de Chroetsjovlente 
zijn we naar Moskou gereisd en hebben je 
bezocht. Met 5 kameraden van de bond. Je 
lag daar net zoals nu. Ik herinner me nog 
dat Willem Gooistra toen de tranen uit 
zijn ogen veegde. Hij was altijd een beetje 
sentimenteel. Maar we waren er allemaal 
stuk van. Niemand zei iets na afloop. 
Ik heb toen die kaart gekocht met je portret 
erop en thuis op de schoorsteenmantel gezet. 
Naast de foto van mijn dochter en haar 
familie. 
Me schoonzoon zegt al jaren dat ik je moet 
weghalen, maar dat heb ik altijd geweigerd. 
Het was of je er gewoon bij hoorde.
Vorige winter in februari kwam ik thuis, ik 
weet het nog precies, het motregende en je was 
weg. Mijn dochter en d'r schoonzoon waren 
langs geweest om een nieuwe magnetron te 
brengen, ze hadden het portretje maar direkt 
meegenomen. Ze vonden dat ik met mijn tijd 

scène 4
APRILSTELLINGEN 

(Kabinetsbeheerder geeft inleiding)

‘Over het politiek programma vanOeljanov 
bestaan in dit deel van wereld vooral 
malversaties. Om te voorkomen dat er over 
zijn woorden een verkeerde vorm van uitleg 
ontstaat hebben wij overleg gehad met de 
geest van Oeljanov zelf.
Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat hij voor 
deze gelegenheid zelf uit zijn kist wilde 
verschijnen, om misverstand over
zijn nalatenschap te voorkomen. Mag ik dan 
nu het woord verlenen aan Vladimir Iljitsj 
Oeljanov, genaamd Lenin’.

(Er gebeurt niets, er volgt marsmuziek 
van de plaats en na enige stilte, opent 
Oeljanov de kist, kucht beleefd, wandelt 
naar het spreekgestoelte, haalt een 
papier uit zijn binnenzak en begint zijn 
speech die later bekend is geworden als 
de Aprilstellingen).

Lenin:

"Op 4 April 1917 heb ik aan het Al-
Russische Sovjetcongres een tiental 
stellingen voorgelegd. Gezien de beperkte 
spreektijd in het uitvaartprogramma wil ik 
deze hier verkort samenvatten.

1. Stop de imperialistische oorlog, afzien van 
alle annexaties en breken met de belangen 
van het kapitaal.
2. De overgang van de 1e etappe, de zo-
genoemde Februarirevolutie, naar de 2e 
etappe, de socialistische revolutie, betekent 
de macht in handen geven aan arbeiders en 
boeren.
3. Generlei steun aan de Voorlopige re-
gering.
4. Zolang onze partij in de Sovjets een 
minderheid vormen is het onze taak 
geduldig, stelselmatig en standvastig de 
andere Sovjetgroeperingen hun fouten 
uiteen te zetten.
5. Geen parlementaire republiek 
(van de Sovjets van arbeidersafgevaardigden 
daarheen terugkeren zou een stap achteruit 
betekenen), maar een republiek van arbeiders 
en boerenafgevaardigden in het gehele land 
van onder tot boven.
Afschaff ing van politie, leger en het 
ambtenarenkorps.
Directe verkiesbaarheid en afzetbaarheid 
van het ambtenarenkorps.
6. De grond onder toezicht van de plaatselijke 
Sovjets.
7. Nationalisatie van het bankwezen.
8.Toez icht  op de maatschappel ijke 
productie en verdeling door de Sovjets van 
arbeidersafgevaardigden.
9. Stichting van de Communestaat.
10. Vernieuwing van “de Internationale".
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mee moest en de werkelijkheid onder ogen 
moest zien.
Of ik dan geen kranten las en naar de te-
levisie keek. Of dat geen gekleurde in-
formatie is. Ik heb gezegd dat ze het niet 
begrepen, maar ze haalden hun schouders 
op.
(Snikt in zakdoek)

Oeljanov, het is niet jouw schuld geweest.
Ik schaam mij voor mijn landgenoten,
Ik schaam mij voor hun onwetende geblaas 
en geschrijf. Oeljanov wij hebben gestaan 
in de strijd Ik ben moe, maar eens zal het 
morgenrood de wereld verlichten
(Knijpt in zijn zakdoek en legt een roos 
op de kist)

Vladimir Iljitsj rust zacht."
(Keert terug naar zitplaats)

scène 8 
DE BESTORMING VAN HET WINTER-
PALEIS  LEV DAVIDOWITSJ BRON-
STEIN

(Kabinetsbeheerder vertelt aan de hand 
van de gebeurtenissen in St. Petersburg 
de werkelijkheid. 1e Dia 1913 Kaart 
van St. Petersburg) Aan de hand van de 
kaart van St. Petersburg, op dia wordt 
aangegeven hoe de troepen verschoven 
en hoe tenslotte de bestorming van het 
Winterpaleis tot stand kwam.
(2e Dia Revolutionaire kaart van Sovjet-
Unie)
Tenslotte: hoe de revolutie zich over de 
Sovjet-Unie uitbreidde en tot een groot 
succes werd.
(3e Dia Nationaliteitenkaart van Sovjet-
Unie)

scène 9
VOLKSKRANTCOMMENTATOR 

(Uitvaartleider kondigt hem aan)

"Ik wil het woord verlenen aan Meneer 
Gelijk. Hij is politiek commentator bij een 
groot ochtendblad in Nederland en wilde op 
eigen verzoek een bijdrage leveren aan dit 
eerbewijs aan Oeljanov".

(Man stapt het toneel op).

"Ik ben hier niet voor een eerbewijs aan Lenin. 
Eerbewijzen aan terroristen en dictators 
vind ik levensgevaarlijk en ver-dacht. Een 
spottend fetisjisme met een rottend lijk vind 
ik onsmakelijk. Ik vind dit onbegrijpelijk 
en vraag mij af wat de organisator van 
deze onduidelijke samenkomsten wil. Een 
dergelijke per-soonsverheerlijking doet mij 
denken aan de tijd dat Paul de Groot nog 
de scepter zwaaide in de CPN. Ik heb daar 
toen al protest tegen aangetekend en zal dat 
blijven doen. 
Het is allemaal een vreselijke vergissing 
geweest en wij hadden nu gehoopt dat we 
dat hoofdstuk afgesloten hadden. 
Het blijft voor mij onbegrijpelijk hoe iemand 

het na alles wat de Oost-Europese volkeren 
decennia lang hebben moeten meemaken, 
in zijn hoofd haalt om een dergelijk pseudo-
humoristisch ritueel te organiseren. 
Ik moet zeggen, na al die verschrikkelijke 
beelden die we ook nu weer in augustus 
hebben moeten zien, was ik blij dat die 
volkeren niet onbeschermd waren.
Laten we blij zijn dat er toen de NATO was. 
Dank u."
(Hij blijft staan en wordt direct gevolgd 
door de Uitvaartleider)

scène 10
TIRADE UITVAARTLEIDER

(Glimlacht) 

"Dank u zeer Meneer Gelijk. 
Uw mening is algemeen bekend en gedeeld, 
maar het is toch wel treurig dat u ons ook 
hier nog met uw praatjes lastigvalt.
Wij  zijn  geen  therapieclub  voor  NATO-fans, 
communistenhaters en getraumatiseerde 

Volkskrantmedewerkers. Er zijn in dit 
land elders voldoende mogelijkheden voor 
Bushconformisten, Koude oorlogsidioten, 
nalopers, Handelsbladkwijlers, consensus-
koekenbakkers, Hollandse knevelaars,
Amerikaknielers en andere 
Van den Broekgangers.

(Meneer Gelijk begint met de zaal te 
verlaten)

Wij horen niet anders dan het voortdurende 
geklep van, broekriem-trekkers, schijter-
bakken, volksverlakkers, domme demo-
craten, arrogante cynici, angst-hazerige 
i n t e l l e c t u e l e n ,  a n t i c o m m u n i s t e n , 
nuancefetisjisten en andere predikanten van 
de bekrompenheid.
Deze bedompte kleicultuur, die schittert 
door gebrek aanzelfrespect en daarom 
voortdurend moeite doet haar eigen
soevereiniteit over te dragen aan het Witte 
Huis. Deze vroeg oud geworden en meest 
smakeloze provincie van het bureau-

Met hamer en sikkel bij de kist van het communisme 1991



72

1991
Gefeliciteerd. 
Dat u dit pand in wijsheid moge verlaten.

We gaan nu weer luisteren naar iemand met 
een vitale bezieldheid.
Het woord is aan een van de grootste dichters 
die de Oktoberrevolutie heeft voortgebracht. 
Hij kan spijtig genoeg niet persoonlijk 
aanwezig zijn, maar hij zond ons zijn stem. 
Een laatste eerbewijs aan Lenin. Vladimir 
Majakovsky". (Muziek)

scène 11
VLADIMIR MAJAKOVSKY

(Uit de luidspeakers klinkt in het 
Russisch het gedicht "Lenin" van 
Majakovsky. Het gedicht wordt hier en 
daar onderbroken door muziek. Op de 
achtergrond de projectie van dia’s van 
Majakovsky)

scène 12
DE BLINDE OEDIPOES 

(De man/ochtendbladcommentator 
die net het podium heeft verlaten, 
komt op het einde van de vorige scène 
geblinddoekt het podium op. Hij houdt 
in de ene hand een hamer, in de andere 
een sikkel. 
Hij wordt door de kabinetsbeheerder de 
tekst ingefluisterd).

"Ik,
Teruggekeerd van de ballingschap 
Teruggekeerd in het aan het aangezicht van 
mijn verleden,
Teruggekeerd in de schoot van mijn ge-
boorte, 
Teruggekeerd in Thebe
Ik,
De wanhopige strijder tegen de sfinx, die mij 
baarde. De sfinx van het communisme, wiens 
raadsel ik moeiteloos dacht op te lossen. De 
goden lieten mij met een vadermoord en een 
bloedschande in mijn moeders bed.

Oeljanov, 
mijn vader, die mij te vondeling heeft 
achtergelaten heb ik in onwetendheid het 
leven benomen. Met het Atlantisch monster 
heb ik in radeloze twijfel het bed gedeeld. 
Tenslotte bij het orakel van mijzelf te rade 
gegaan. 

Ik, de blinde zoon van Lenin
In de blindheid kan ik het licht van wijsheid 
aanschouwen en terugkomen in de edele 
geest van mijn vader, die diep in mijn 
onderbewuste gesluimerd heeft.

Ik, de moordenaar van hem uit wiens zaad ik 
ontsproten ben,
Ik, de vernietiger van de utopie
Ik, die het humanisme in haar zacht-moedige 
roep niet kon horen, 
Ik, die het menselijk gezicht van het 
socialisme vergeten was,
Ik, die ben verzwolgen in de cynische 
maalstroom van de Geschiedenis.
Ik, die de edele strijd van mijn broeders en 
zusters heb prijsgegeven aan de mestvaalt 
van de Geschiedenis. 
Ik, gefascineerd door de sfinx waaruit ik 
geboren ben, 
Kan ik na zoveel blinde sporen, eindelijk de 
horizon omhelzen?

scène 13
RARITEITEN UIT LENINGRAD 

Aan de hand van de tentoongestelde 
voorwerpen in de vitrines vertelt de 
kabinetsbeheerder de persoonlijke 
achtergrond van het gebruiksvoorwerp.

cratische Europa, gevuld met meelopers, 
domkoppen, apocalyptici, consensusjagers 
en ander schrijvend en uitzendend on-
gedierte. Een vriendelijk, maar onbenullig 
land van deskundigenfetisjisme en ander 
tenenkrommende wereldverbeteraars-
gebeuzel. Een voortdurende psychose 
van angsthazerig minimalisme, dat in 
toenemende mate de luiken naar de werke-
lijkheid dichttimmert.

Dan nu weer het woord aan een echte 
goudeerlijke Bolsjewiek, een integere 
Gorbatsjovist, iemand die weer zonder 
schroom durft te gaan staan voor het 
socialisme met een menselijk gezicht?
Wisten we nog wat dat was of hadden we 
gewoon even een blackout van al die CNN-
beeldvervuiling? Akkoord,
U bent in een kort ogenblik van gezond 
verstand hierheen gekomen om de horizon 
van bekrompenheid wat te verruimen.

Lenin (Hans Daalder) en zijn uitvaartleider (Ab Gietelink)
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scène 14
ALEXEJ MAXIMOVITSJ GORKIJ 

(Beheerder geeft het woord aan de 
bekende schrijver en vriend van 
Oeljanov, Gorkij. Gorkij komt op uit het 
publiek en stelt zich op naast de kist. Hij 
kijkt naar het lichaam en spreekt zacht 
met vaste stem)

"Ik herinner mij onze eerste ontmoeting op 
het Londense partijcongres in 1907.
Het staat me nog levend bij wat je zei:
"Heel goed dat u gekomen bent. U houdt toch 
zo van bakkeleien? U zult hier be-hoorlijk 
aan uw trekken komen"
Je toonde belangstelling voor mijn boek "De 
Moeder" en vroeg of ik geen last had van de 
Russische en Amerikaanse censuur. Toen ik 
zei dat ze me voor het gerecht wilden slepen, 
besloeg je gezicht. Je keek me aan en barstte 
toen in lachen uit. 
Die lach, hij is me nog lang bijgebleven, hij 
was misschien het meest verleidelijke deel in 
je persoonlijkheid.
Wanneer Oeljanov het volk toesprak dan 
luisterde dat ademloos.Soms boog hij zich 
ver over de tribune heen, de handen met de 
zakdoek waarmee hij zich dikwijls over het 
voorhoofd veegde, naar voren gestrekt. Hij 
lachte dan gul en kneep zijn ogen
tot kleine spleetjes.
(Hij keert zijn hoofd naar het publiek 
wacht bedachtzaam en spreekt ernstig).

Vladimir Lenin,het grandioze kind van 
deze verdorven wereld,die zich om de 
zaak van schoonheid en liefde te kun-
nen realiseren, op moest offeren aan 
vijandschap en haat.Vladimir Lenin, een 
groot en waarachtig mens van deze wereld 
is niet meer. Zijn dood betekent een zeer 
zware slag voor diegenen die hem hebben 
gekend. Maar door de zwarte lijn van de 
dood zal zijn betekenis in de ogen van de 
wereld des te scherper worden onderstreept, 
zijn betekenis als leider van het werkende 
volk over heel de wereld.

Ook als de donkere wolken van haat, de 
wolken van leugen en laster nog dichter 
zouden samenpakken rond zijn naam, zou 
het hem niet deren: er is geen macht die de 
fakkel, door Lenin in de benarde duisternis 
van de dolgeworden wereld opgeheven, zou 
kunnen uitdoven." 

(Gorkij kijkt nog eenmaal naar de kist 
en neemt weer plaats tussen het publiek)

scène 15
LEV DAVIDOWITSJ BRONSTEIN, 
TROTSKI 

(Man met brilletje komt op)

"Ik wilde eerst even reageren op het 
afscheidswoord van de vorige spreker, een 
beschrijving die op punten waarlijk beneden 
peil is. 

(Hij kijkt de zaal in naarde vorige 
spreker)

"Het kind van deze verdorven wereld", oef, 
spaar me, AleksejMaximowitsj, wat stinkt 
dat op een verschrikkelijke manier naar 
farizeïsme, en Lenins houding had immers 
iets verbazingwekkends vertederends, soms 
iets sluws, maar nooit iets farizeïsch.Dat 
zich "opofferen" is gewoon een falsificatie, 
ondraaglijkals het krassen van een spijker op 
glas. Lenin offerde zich helemaal niet op; hij 
leefde het volle,
prachtige en bruisende leven en werkte met 
volledige inzet van al zijn krachten voort aan 
de ontwikkeling van zijn persoon, in dienst 
van het doel dat hij uit eigen vrije wil had 
gesteld. De taak die Lenin zich had gesteld 
was niet die van "liefde en schoonheid" 
maar de onderdrukten wakker te schudden 
en te verenigen om het juk van zich af te 
werpen."

(Trotski stapt op)
scène 16
GIOVANNI GRAMSCI, DE OUDE 
VISSER 

(Beheerder verleent het woord aan een 
Italiaanse gast. Een oude man komt uit 
het publiek en stelt zich op bij de kist)

“Goedenavond,
Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt wanneer 
ik niet zo mooi spreek als de vorige spreker, 
maar ik zou graag een bijdrage leveren aan 
dit eerbewijs aan
Oeljanov.
Ik was nog geen 10, het was geloof ik 1913, 
ik hoorde dat een groep Russische ballingen 
haar toevlucht tot het eiland had genomen.  
Hun leider was een vriendelijke man met 
een kaal hoofd. Het hele eiland sprak met 
eerbied over hem. 
Bij  ons op Capr i hebben we over 
vreemdelingen een oud gezegde: 
"Luister niet naar wat een man zegt, maar 

Daalder als Lenin Die een lijntje werpt
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kijk of die van het leven houdt."
Wij noemden hem meneer Drindrin. Mijn 
vader heeft me verteld hoe dat kwam. De 
vissers van het eiland hadden hem geleerd 
uit de vrije hand te vissen en wanneer het 
draad drindrin deed, dan had je beet. Iedere 
keer wanneer hij beet had, riep hij luid 
"drindrin".

Pas later begreep ik dat hij de leider van de 
Oktoberrevolutie is geweest. 
Telkens wanneer we het moeilijk hadden 
met de partij heb ik terug moeten denken 
aan meneer Drindrin en het vissnoer. Het 
zijn woelige tijden voor ons.
De partij heeft haar naam veranderd, 
Waarom? 
Wij hebben toch altijd eerlijk voor het goede 
gestaan.
"Communista", dat was een geuzennaam, 
iets waar je trots op was. 
Wat hebben we nu? 
Partito de la Sinistra, een naam zonder 
vlees.

De kameraden vonden het nodig om met de 
beweging van de tijd mee te gaan. 
Ze waren bang voor de ondergang van de 
partij. Het kan zijn, maar ik heb dat niet 
meer mee willen maken. Misschien is het 
sentimenteel, maar ik voelde het als verraad 
aan meneer Oeljanov.

Ik heb een vissnoer van toen, met een 
haakje meegenomen.

(Hij kijkt naar het snoer in zijn hand 
en legt het voor de kist).

Ik wil Oeljanov trouw blijven tot het 
eind."

(Hij kijkt naar de kist en begeeft zich 
met zijn stok naar zijn plaats.)

scène 17
SOVJETDIASHOW 

Met revolutionaire muziek

scène 18
RARITEITEN UIT LENINGRAD 

(De Kabinetsbeheerder toont één 
voor één enkele voorwerpen uit 
de vitrines en vertelt hierbij een 
persoonlijk verhaal.
Naast hem staat de Leninacteur, die 
over zijn schouder meekijkt)

1. VLAG EN ROOS
“Deze vlag vond ik onder het beeld van 
Oeljanov aan het Finlandstation. Hij is 
geverfd, iemand heeft hem thuis geverfd, 
die rode ster en die hamer en sikkel. De 
verf was niet goed,dat kun je zien. Die 

verf is verbleekt, daar heeft die nog op 
gescholden.
Iemand had hem daar achtergelaten met een 
roos. Hij is wel verdroogd. Hij zal ingedroogd 
blijven staan en dan als stof uit elkaar vallen. 
En het stof zal wegwaaien over de Neva en 
het zal spelen langs de kaden en de kerken 
en paleizen, over het dek van de Aurora. 
Glinsteren in het Noorderlicht, in de horizon 
van de Geschiedenis.

2. KOFFIE EN WODKA
Dit is koffie, Sovjetkoffie, 
De koffiebonen komen uit Azerbadzjan, 
maar die verwerking waar je des ochtends 
reikhalzend naar uitziet. 
De ontwikkelingsgraad van een land leest 
met af aan de kwaliteit van de koffie.

3. KARL MARX
Dit is de 1e druk van "Karl Marx" in het 
Russisch. Ik heb het gevonden in een 
winkeltje achter Kalinin Prospect. Het is 
voor luttele roebels te krijgen, al dat moois.

4. OKTOBERMEEL
(Kabinetsbeheerder toont een pak 
bakmeel)

Een speciaal pakje Sovjet bakmeel, 
zogenaamde Oktobermeel. 
Op 25 Oktober, nu dus 7 November eet elk 
Sovjetgezin ter herdenking aan de revolutie, 

Trotski (Ab Gietelink) in dispuut met  en Gramsci (Hans Daalder)
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pannenkoeken en u begrijpt het:dat wordt 
dan bereid met het beste meel uit de Unie, 
Oktobermeel.

5. ZAKMES
Dit is een heel speciaal voorwerp, ingenieus 
proletarisch vakmanschap. Elke Rus heeft 
dat voortdurend op zak. Men haalt  dat in 
drie delen uit elkaar, een vork, een mes en 
een lepel en is ook zo weer in elkaar te zetten. 
Reuze handig, voor wanneer er wat te eten 
is. (Nee niet leuk, kijk die is nu goedkoop!)

6. KIST
Dit is de kist waarin Lenin bij het Fin-
landstation, op 2 April 1917 het volk heeft 
toegesproken. Er waren verschillende 
interpretaties over de breedte. 
In de Stalinistische periode, was die na-
melijk wat breder, waardoor het hoofd van 
Trotski er net achter wegviel. 
De curator van het Leninmuseumstaat echter 
garant voor de authenticiteit van deze kist.”

scène 20
HOE COMMUNIST TE WORDEN? 

(Kabinetsbeheerders vertellen op 
gedempte toon aan het publiek)
"Communist. 
Ik heb eigenlijk altijd sympathie gehad voor 
communisten en dat is de afgelopen jaren 
alleen maar sterker geworden. Ik ben dat 
geloof ik niet, maar ik zou er zo graag een 

willen zijn,
Ik ben eigenlijk niets, een ref lexieve 
momentopname die zich even verheft uit de 
maalstroom van de Geschiedenis. Terwijl we 
alles al gehad schijnen te heb-ben gehad. 

Communist,

Een communist in Irkoetsk.
Fijn in een dorpje aan het Bajkalmeer,
Een blokhut met uitzicht over de Siberische 
sneeuwvlakte en dan s'avonds met de 
dorpsgemeenschap Vodka drinken,
Allemaal ook partijleden, Komsomol-
aanhangers, Solsjenitsyn-intellectuelen, 
misdadigers en Koelakken.

Vrije vlakte van niemand en iedereen.
Communaal en dan elkaars vrouwen delen. 
Jagen, vissen en filosoferen, zoals de goede 
oude Marx het zei en die had het natuurlijk 
scherp gezien. 
Men ziet dat tegenwoordig anders, maar men 
leest Marx ook niet. Men weet het allemaal 
zo wel.
Communist, 
mooi woord eigenlijk communist.
Lev Davidovitsj Bronstein
Vladimir Iljitsj Oeljanov
Vladimir Chroetsjov
Michael Sergewitsj Gorbatsjov

En dan felle politieke debatten over de 
vernieuwing van hetsocialisme. 

En dan muurkranten maken met scherpe 
vertogen en mooie manifestaties. 
Een levende cultuur, waarin het theater 
nog een diepgaander zeggingskracht heeft 
in plaats van een omhulsel voor de vrije 
Zaterdagavond."

scène 21
SOVJETVORMGEVING

Diashow met moderne Sovjetmuziek.

scène 22
DE DODENDANS 

(Op de achtergrond verschijnt de dia 
met het lichaam van Oeljanov. Op 
de achtergrond zachte revolutionaire 
muziek. Deze situatie houdt een halve 
minuut aan. De beheerder komt op met 
de dode Lenin op de schouder. Hij hangt 
het lichaam om zijn nek en richt zich tot 
het publiek.)

"Hoe de last van de Geschiedenis te dragen, 
zonder daaronder te bezwijken?
Hoe om te gaan met de dilemma’s van de 
Europese revolutionairen?
Hoe ons te verhouden tegenover hen die 
nu schreeuwend de idealen van weleer 
vertrappen?
Hoe ons te verhouden tot de idealisten van 
weleer, nu opgesloten in een poel van angst, 
dogmatisme en cynisme?
Hoe om te gaan met een cultuur, die leeft in 

Lenin (Hans Daalder)
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de angst om fout te zijn?
Hoe uit te komen met de blinddoeken die 
de mediale imperia  zichzelf voorhouden in 
naam van de verlichting?
Hoe de ideologie te openen, zonder haar 
kwetsbaar kind te vertrappen?
Hoe de horizon een lichtend perspectief te 
geven uit de vitale dynamo’s van de Ge-
schiedenis?”
(Revolutionaire achtergrondmuziek. 
Kabinetsbeheerder zet Lenin neer en 
beiden maken tegenover elkaar enkele 
voorzichtige en subtiele danspassen. 
Een dodendans die in hevigheid 
toeneemt, waarna de dansers van het 
podium verdwijnen)

scène 23
ALLES ZAL BEGREPEN WORDEN 

Lenin
(Lenin verschijnt voor de laatste maal. 
Hij spreekt de eerste zinnen in de 
microfoon tegen het publiek, loopt naar 
zijn kist en gaat daar dan in liggen. De 
microfoon volgt hem tot zijn dood.)

"Onze kinderen zullen een beter leven 
hebben dan wij. Veel van wat wij in ons le-
ven hebben meegemaakt, zullen zij niet
meemaken. 
Hun leven zal minder wreed zijn.”
(Hij blikt peinzend de zaal in.)

“En toch benijd ik hen niet. Onze generatie 
is het gelukt een werk tot stand te brengen 
dat verbazing wekt door haar historische 
betekenis. Men zal de wreedheid van ons 
leven begrijpen en rechtvaardigen omdat de 
omstandigheden haar noodzaakten.
Alles zal begrijpelijk worden, alles!"

(Lenin stopt, slaat het boek waar hij 
uit voorleest dicht, kijkt peinzend in het 
publiek, gaat in zijn kist liggen en sluit 
de deksel. Muziek.)

INTERMEZZO

HET GEREGISSEEERDE APPLAUS

"U kunt nu blijven staan en applaudisseren, 
hard zodat Oeljanov het ook kan horen".
(Kabinetsbeheerder buigt en opent 
kist, Leninacteur buigt minzaam en 
Kabinetsbeheerder sluit kist weer en 
bezweert het publiek).

SCèNE 24

SLOTWOORD/ MANIFESTFRAGMENT-
EN 

(Kabinetsbeheerder verzoekt het publiek 
zich op te stellen rond de kist).

"Wij willen tot slot een kort woord lezen van 
zijn leermeester en inspiratiebron de Duitse 
filosoof Karl Marx" 
(Hij leest een passage uit het 
Communistisch Manifest)

"Er waart een spook door Europa, 
het spook van het communisme. 
Alle machten van Europa hebben zich 
aaneengesloten ter bestrijding van het 
spook".

(De kabinetsbeheerder leest voor aan 
het hoofdeinde van de kist)

"Oeljanov, Hij was zeker geen heilige, maar 
een politiek meesterbrein.
Zeker geen pacifist, maar een denkende 
instantie op de energie van de massa’s.
Voor hem begon het socialisme direct, was 
het de natuurlijke uitademing van het volk 
dat eeuwenlang geleden had.
Het communisme, geen utopisch doel, maar 
de praktische sociale werkzaamheid van de 
massa’s.
Het communisme, een gewelddadig op-
gewekte foetus, die in de maalstroom 
waarmee de oude wereld zichzelf de 
doodssteek toebracht boven kwam drijven 
als een kwetsbaar kind.
Het communisme, doordrongen van een 
enorme emancipatoire vitaliteit.
Het communisme lijk t , ondanks het 
bewonderenswaardige humanisme van 
haar laatste vernieuwer, de zwarte Piet van 
de eeuw te krijgen, hier aan de kist van 
Oeljanov moet er ruimte zijn voor een
nieuw reflexief bewustzijn. In de opstand 
van de willende mens zal het cynisme als 
een roestig harnas van zijn lichaam vallen. 
Een memorie aan de vitale en visionaire 
geest van de vroege communisten, 
Een memorie aan de Oktoberkunst, 
en een memorie aan de nieuwe mens, die 
in de blik van de cynicus verder weg lijkt 
dan ooit tevoren,  maar ons allang van 
achteren heeft genaderd en onverhoeds met 
milde glimlach bezit neemt van ons oude en 
afgeleefde lichaam."
(Muziek volgt direct).

scène 25
REQUIEM VAN LENIN 

(Het Requiem van Lenin van Eisler 
weerklinkt. Het licht dimt, alleen kist 
verlicht)

"U dient de zaal langs de kist te verlaten voor 
een laatste afscheid van Oeljanov en door de 
buitendeuren naar buiten.
Bloemen en eerbewijzen kunnen worden 
achtergelaten".

(Terwi j l  de  Russ isch-or thodoxe 
ontvangst-muziek klinkt, publiek af)

Einde 
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Aankondiging van de de serie uitvaardiensten voor kameraad Lenin.
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Recensie Kabinet 1917, Toneel Theatraal
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