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Drie Russische dichteressen 

EENS, N O G NIET  zo lang geleden, was het heel gemakkelijk om wille

keurig welk boek dat er in Rusland werd gepubliceerd aan te schaffen. 

Wekelijks verscheen er een tamelijk forse brochure waarin alles wat 

zojuist was of spoedig zou worden gepubliceerd werd aangekondigd, 

rubrieksgewijs natuurlijk, zodat je in een oogopslag kon zien wat er op 

een bepaald gebied voor nieuws uitkwam. De lijst was compleet, dat 

wist je zeker. Alle uitgeverijen waren immers van de staat en stonden 

onder toezicht van de partij. Er kwam geen boek uit dat niet officieel 

door de censuur was gesanctioneerd, en de uitgeverijen hadden de 

plicht ruim van tevoren hun plannen bekend te maken, zodat de auto

riteiten niet konden worden verrast door hun onwelgevallige uitgaven. 

Het systeem werkte perfect. Er verschenen natuurlijk weleens boeken 

niet die wel waren aangekondigd - dan had de censuur ingegrepen - , 

maar er verschenen in ieder geval geen boeken die niet in het wekelijks 

bulletin hadden gestaan. 

Voor de koper van Russische boeken in het Westen had dit overzich-

telijke systeem het voordeel dat geen boek dat hem interesseerde hem 

hoefde te ontgaan. Bovendien, en dat was helemaal ideaal, was er ook 

maar een (staats)organisatie die de gehele verkoop en distributie naar 

het buitenland regelde. Weliswaar berekende deze organisatie westerse 

prijzen voor de Russische boeken, zodat je ongeveer tien keer zo veel 

moest betalen als wanneer je het boek in Rusland zelf kocht (voor wie 

zwart wisselde was dat ongeveer veertig keer), maar soms m6est je wel 

bestellen: de echt interessante boeken verschenen vaak in maar kleine 

oplagen, zodat ook wie geregeld naar Rusland ging gemakkelijk achter 

het net kon vissen. Een spraakmakend boek was vaak in een dag uit-

verkocht en werd dan niet, volgens de ondoorgrondelijke wetten van 

de socialistische economie, herdrukt, maar bleef schaars en dus duur 

goed, waar de zwarte markt zich over ontfermde. Nu kwam dat relatief 

gezien wel niet zo heel vaak voor, maar vaak genoeg om uit veiligheids-

overwegingen toch maar alles te bestellen wat je nodig had en niet te 

wachten tot de volgende reis naar Moskou of Leningrad. En soms be-


