
NA DE 22STE JUNI

rangeer-emplacementen tot stilstand brengen om eerst de chaos baas te
worden.

De evacuatie uit Wit-Rusland slaagde slechts gedeeltelijk, die uit de Oe-
kraïne verliep veel beter. In een enorme en bewonderenswaardige krachts-
inspanning zouden in totaal tot eind november meer dan vijftienhonderd
grote industriële bedrijven naar het oosten verplaatst worden: ruim twee-
honderd naar het gebied van de Wolga, bijna zevenhonderd naar de Oeral,
de rest naar Siberië, Kazakstan en Centraal-Azië. Zij zouden voor de indus-
triële productie in die gebieden (die vóór de Duitse invasie al bijna een derde
bedragen had van de totale industriële productie) een belangrijke aanvulling
vormen. Dat vergde tijd. Primitieve nieuwe fabrieksgebouwen moesten
opgetrokken worden, vaak uit hout, er was een groot tekort aan geschoolde
arbeiders, vooral aan monteurs (van de arbeiders der geëvacueerde bedrijven
had slechts een derde met de evacuatietreinen mee kunnen rijden) en de
toevoer van grond- en hulpstoffen liet in het eerste halve jaar van de oorlog
veel te wensen over. Het gevolg van dit alles was dat de industriële productie
van het gehele land in november gedaald was tot op een derde van het peil
van juni; de munitievoorraden raakten op, de nieuwe productie kwam slechts
langzaam op gang. Dan was met de door Duitsland bezette gebieden bijna
40% van het graan- en bijna 85% van het suikerbietenareaal verloren gegaan;
de rundveestapel was tot drie-vijfde, de varkensstapel tot twee-vijfde ge-
daald. Grote moeilijkheden voor de voedselvoorziening zouden hieruit voort-
vloeien. Ondanks dit alles durfden Stalin en de zijnen, naarmate de herfst
vorderde, vertrouwen dat zij niet alleen Leningrad maar ook Moskou
zouden kunnen behouden.
Het werd een dubbeltje op zijn kant.
Het offensief dat de Duitsers eind september in de richting van Moskou

inzetten, zag er zo gevaarlijk uit dat het medio oktober tot verschijnselen van
paniek kwam in de Russische hoofdstad; die werden snel bedwongen.
Bijna alle departementen en het corps diplomatique werden naar Koeïbisjew
aan de Wolga verplaatst; ook uit Moskou werden nu, afgezien nog van
universiteiten, wetenschappelijke instituten, bibliotheken, musea en theaters,
belangrijke industriële bedrijven naar het oosten geëvacueerd samen met
meer dan tweehonderdduizend geschoolde arbeiders. Later in oktober werd
een groot deel van de stadsbevolking aan het werk gezet teneinde, evenals
bij Leningrad het geval was, alle wegen grondig te versperren en dwars
door het terrein verdedigingslinies aan te leggen die een Duitse doorstoot
naar de hoofdstad zouden bemoeilijken.

Die doorstoot kwam. Op 22 november bereikte de Duitse voorhoede de
buitenwijken van Moskou. Een Russische tegenaanval wierp haar terug.


