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Voor hen die pech hadden
geboren werden op een foute plek
Voor hen die geen ouders kenden

hen slechts dragen in hun hart
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De opbrengst van dit boek komt ten goede aan het zelfstandig wonen 
project van de Stichting Weeshuizen Belarus. 
www.weeshuizenbelarus.nl
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INLEIDING

In 2007 viel tijdens een gesprek voor het eerst de naam Ria Schraverus 
en Stichting Weeshuizen Belarus. In eerste instantie dacht ik: weer ie-
mand die op vakantie in Belarus is geweest, een weeshuis hee, bezocht 
en het daar allemaal zo zielig vond dat ze nu ladingen kleding en spullen 
daarheen brengt. Niet dat ik vind dat zoiets geen goed initiatief is, inte-
gendeel, veel tehuizen daar hebben tekort aan alles en elke hulp die ze 
krijgen is fantastisch. Maar het blij, een beetje water naar de zee dragen, 
iets wezenlijks verandert er niet door. 
Ik bleek me echter schromelijk vergist te hebben. 
Stichting Weeshuizen Belarus deed veel meer. Naast de hulp die ze 
bracht, werd er ook iets opgebouwd. En niet op een door emotie geleide 
amateuristische manier maar heel professioneel. Al een paar jaar liep er 
in het weeshuis waar de stichting zich voor inzette een school-leerpro-
ject waarin kinderen met een geestelijke handicap een vak geleerd werd 
zodat ze zich later in de maatschappij zelfstandiger staande zouden kun-
nen houden. Daarnaast was er een boerderij opgezet die niet alleen kin-
deren de kans bood het vak van boer te leren maar ook zorgde dat het 
weeshuis zich wat voedsel betrof bijna helemaal zelf kon bedruipen.
Het project was zo succesvol dat de Belarussische regering het project 
zelfs als model voor de weeshuizen in de rest van het land uitriep. En 
dat in een land dat door sommige mensen in het Westen als de laatste 
dictatuur van Europa bestempeld wordt. Ongeloo-ijk!
Hoe professioneel Ria bezig was bleek toen ik haar ontmoette. Mijn 
schamele Russisch verbleekte totaal bij het horen van het telefoonge-
sprek dat net binnenkwam. Om niet a.ankelijk van een tolk te zijn – en 
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niet het risico te lopen dat iets niet goed werd vertaald – had ze zich de 
taal maar eigen gemaakt. Hoe moeilijk dat was wist ik uit eigen ervaring. 
Terwijl ik toch een redelijke talenknobbel had sprak ik het na er jaren 
een bedrijf gehad te hebben nog steeds amper.
Vol vuur vertelde Ria me over haar nieuwe project: het opzetten van 
kleine wooneenheden waarin kinderen konden leren zelfstandig te wo-
nen. Net zoals dat in Nederland bestaat voor kinderen met een geeste-
lijke handicap. 
Ik was meteen enthousiast. 
Probleem was echter het geld. Ria had gemerkt dat het steeds moeilijker 
werd om voor dit soort projecten fondsen te werven.
In een opwelling bood ik aan een boek te schrijven. Een roman die zich 
in Belarus af zou spelen en waarvan de opbrengst naar het project zou 
gaan.
Drie weken later zat ik in het vliegtuig naar Belarus, op weg naar een 
maandje weeshuis. Hoe het me daar verging kunt u in mijn blogs lezen 
(www.josehennekam.com). 
Weer terug in Nederland begon ik aan het boek dat nu, drie jaar later, 
voor u ligt. Dat het zo lang geduurd hee, komt door verschillende rede-
nen. Maar daar zal ik u hier nu niet mee lastig vallen.
26 april 2011 is het precies 25 jaar geleden dat de Tsjernobyl-ramp zich 
voltrok. Een ramp die voor veel kinderen in Belarus nog steeds elke dag 
hun leven bepaald.
In PJOTRS BORSJT schets ik een paar van die levens. Hoewel het ver-
haal /ctie is, is het dat toch niet helemaal. Leest u er straks als u het boek 
uit hebt de interviews achterin maar eens op na. 
Ik hoop dat PJOTRS BORSJT naast veel leesplezier u ook een idee zal 
geven hoe het leven er voor veel kansarme kinderen in Belarus uitziet.
En mocht u ervan genoten hebben, vertel het aan anderen, zet het op je 
facebook of hyves of geef een exemplaar aan iemand cadeau (of meer 
dan een, dat mag natuurlijk ook). 
Hoe meer boeken er verkocht worden, des te meer geld gaat er naar het 
project. 
Want de TOTALE opbrengst gaat daar naar toe. 
Er blij, geen cent aan de strijkstok hangen en de Wilde Ganzen en het 
NCDO verdubbelen straks het bedrag nog eens een keer. 
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Dus wat houd u tegen? Leesplezier en ook nog eens een fantastisch pro-
ject steunen. Kan het beter?

José Hennekam
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PROLOOG
7*("(8

‘Sinds die dag, sinds die vervloekte 26ste april 1986, ben ik bang.’ Pavel 
slaat de vodka achterover en schenkt meteen zijn glas weer vol. De -es 
is nu bijna leeg. 
‘Al meer dan twintig jaar leef ik in angst. Bij elk pijntje in mijn lijf denk 
ik: het zal toch geen kanker zijn? En ik ben echt niet de enige. Iedereen is 
bang. De experts van de Staat zeggen dat we geen risico lopen. Tsjerno-
byl wordt schromelijk overdreven, volgens hen kan de straling helemaal 
geen kwaad. Geloof jij dat? Waarom zijn er dan zoveel gehandicapte 
kinderen?’
Het restant van de -esinhoud vult zijn glas maar voor de hel,. Zenuw-
achtig dwalen zijn ogen naar de tas aan mijn voeten waarin hij nog meer 
vodka vermoedt.
‘Weet je wat ze zeggen? Dat het door de drank komt. Wij zuipen teveel. 
Maar zou jij het niet op een drinken zetten als je van de een op de an-
dere dag alles achter moet laten en weggepoot wordt op een plek waar je 
geen kip kent? Nou, wat kletsen ze dan. En daarnaast geloof ik er geen 
zak van. Wij Wit-Russen hebben altijd stevig gedronken. Dat zit in onze 
aard. Het is allemaal een a-eidingsmanoeuvre. Onze génen zijn door die 
straling veranderd. Dát is het!’
Pavels glas staat droog en zijn ogen worden vochtig.
‘God weet wat voor ellende ik onbewust allemaal aan mijn kinderen heb 
doorgegeven. Wat ik ze allemaal heb aangedaan. Snap je nu waarom ik 
elke dag bang ben? Snap je nu waarom ik af en toe alles wil vergeten? 
Snap je nu waarom ik drink?’ 
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DEEL 1
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Drank wiegt de angst in slaap0
en sust het kwade geweten 
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(Alexandr Poesjkin)
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1
(adjien)

Bijna vier was ik toen ik voor het eerst het woord “manke” hoorde. Ik 
ging bij baboesjka* logeren en mijn moeder had me dik ingepakt want 
het begon al koud te worden. Ivan zou me brengen, met zijn paard en 
wagen. Ik kende Ivan goed, hij kwam om de twee dagen bij de huizen bij 
ons in de straat langs om de melk die over was op te halen. 
Net als mijn beste vriend Viktor vond ik hem doodeng, we noemden 
hem ‘Ivan de Verschrikkelijke.’ Hij kéék raar, zijn linkeroog was altijd 
rooddoorlopen en zijn rechteroog was net een aan de binnenkant be-
slagen ruit: een grote, grijze massa waar je niet doorheen kon kijken. 
Maar meer nog dan zijn voorkomen waren het zijn lichaamsgeur en zijn 
altijd omlaag zakkende broek die bij mij de rillingen over het lijf deden 
lopen. Een allesdoordringende combinatie van pis, zweet, vet en iets zu-
rigs hing als een deken om hem heen. Naar zijn enorme baard met de 
daarmee vergroeide etensresten en andere overblijfselen die er een eigen 
leven in waren gaan leiden kon ik amper kijken. Het stukje behaarde 
bilspleet dat zich steeds weer boven zijn broekband uit wist te werken 
deed me gewoon huiveren. Ik wilde niet weten wat ik aan zou tre1en 
wanneer zijn riem het uiteindelijk echt zou begeven.
Mijn moeder gaf me een zoen op mijn voorhoofd en tilde me op de 
bok. Toen we wegreden draaide ik me om en zwaaide, maar haar rug 
verdween al door de deuropening.
De stank walmde van Ivan af en ik probeerde zo ver mogelijk van hem 
vandaan te schuiven. Maar met zijn grote hand schoof hij me zonder iets 

* ((2(34%2): oma 
(een uitgebreide woordenlijst voor de cursieve woorden vind u achterin)
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te zeggen dicht tegen zich aan.
Het paard had duidelijk moeite met het gewicht van de als zilver glim-
mende melkbussen achter op de wagen. Het zuchtte en steunde. Het was 
ook al oud, volgens mij minstens zo oud als Ivan want zijn lange manen 
hadden dezelfde kleur als diens haren. 
Net buiten het dorp stopten we. 

‘Zitten blijven, jij,’ bromde Ivan. 
Ik zat meteen stokstijf. 
Ivan sprong van de wagen en liep naar een huis dat een kleine honderd 
meter verderop stond. 
Ik liet mijn ingehouden adem ontsnappen en keek om me heen. Zo ver 
van huis was ik nog nooit geweest. Als ik alleen was mocht ik niet voor-
bij de eerste kruising komen en met mijn moeder ging ik nooit verder 
dan de magazin* in het dorp. 
Links was een groot bos. Bossen hadden wat vond ik, aan de ene kant 
eng omdat het er donker was, aan de andere kant spannend, want je wist 
niet wat er zich in bevond. Aan de rand lagen allemaal boomstamme-
tjes, keurig opgestapeld en even lang. Daar kwam dus het hout vandaan 
dat mijn moeder elke middag in blokken zaagde en met de bijl spleet. Ik 
had me al een tijdje afgevraagd hoe ze daaraan kwam.
Ivan kwam moeizaam met een melkbus aangesjouwd. Vloekend tilde 
hij hem op de wagen en ging weer naast me zitten. Door de stank heen 
rook ik nu ook iets anders: dezelfde lucht die elke avond uit mijn moe-
ders mond kwam. Geen idee wat het was, maar het kwam uit een -es 
waar water in leek te zitten. Ik had er ooit een keer stiekem van willen 
proeven toen mijn moeder naar de wc was en het halfvolle glaasje heel 
uitnodigend op de tafel had gestaan. Ik had een tijdje staan twijfelen: 
doen of niet doen? Als ik het deed stonk ik straks ook en wilde ik dat 
wel? Aan de andere kant, het moest bijna wel lekker zijn want mijn moe-
der dronk het elke dag. Net toen ik besloot de stap te wagen en het glas 
aan mijn lippen zette, kwam ze echter terug en gaf me een draai om mijn 
oren. De klap kwam zo hard aan dat het glas uit mijn handen vloog en 
op de vloer in stukken viel. ‘Als je ooit weer aan dit spul zit wil ik je nooit 
meer zien,’ schreeuwde ze. Vanaf dat moment was ik voorgoed van mijn 

* (52627&'): winkel
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nieuwsgierigheid voor het spul genezen.
In het volgende dorp ging Ivan bij nog vier klanten langs. De wagen was 
nu voor driekwart vol en we kwamen steeds langzamer vooruit. Nog een 
paar melkbussen en te voet gaan zou sneller zijn, zelfs met mijn kortere 
rechterbeen en kleinere voet. Ik keek naar beneden, die stomme schoen 
met die dikke zool zag er echt niet uit. 
We waren een paar uur onderweg en ik begon honger te krijgen. Ik 
durfde het echter niet te zeggen uit angst dat Ivan kwaad zou worden. 
De geur uit zijn mond was nu zelfs sterker dan zijn gewone stank en bij 
terugkomst van het laatste huis had hij meer gewankeld dan gelopen. Ik 
was maar al te vertrouwd met de plotselinge woede-uitbarstingen van 
mijn moeder wanneer zíj zo liep te wankelen. Maar ik had wel honger, 
mijn maag voelde alsof erin geknepen werd.
Misschien kon Ivan gedachten lezen of had hij het rommelen van mijn 
maag gehoord, in ieder geval graaide hij ineens in een lappentas en haal-
de er een stuk brood uit.
‘Eten!’ 
Het klonk als een bevel en mijn handen trilden toen ik de homp aan-
nam. Hij bleek keihard, daar kreeg ik nooit een stuk van af met mijn 
tanden wist ik. Daarom stak ik een hoekpunt in mijn mond en begon er 
op te kauwen. Vermengd met speeksel zou het vast zachter worden. En 
dat was ook zo. Het smaakte heerlijk. 
We reden nu over een smal pad tussen dicht opeen staande berkenbo-
men. Buiten het monotone geluid van de hoeven en het gepiep van de as 
was het doodstil om ons heen. Er stond geen zuchtje wind en de takken 
van de bomen hingen als met goudkleurige schubben bedekte armen 
naar beneden. Ze waren spannend eng. 
Ik was moe en af en toe voelde ik mijn oogleden zwaar worden en viel 
mijn hoofd tegen de ruwe stof van Ivans jas. Van een kuil of een hobbel 
in de weg schrok ik dan weer wakker en schoot overeind.
Plotseling stopte de wagen en greep Ivan me onder mijn oksels. Met een 
grote zwaai zwierde hij me op een jute zak tussen de melkbussen. 
‘Liggen en slapen,’ baste hij. 
Ik kromp ineen, had ik iets verkeerds gedaan? Hij deed zo lelijk. Ik 
gluurde tussen mijn oogspleten: hij keek niet op of om, het moest dus 
wel meevallen. Terwijl de wagen verder bolde ging ik voorzichtig verlig-
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gen. De zak was hard en ongemakkelijk, zo te voelen zaten er aardap-
pelen in. Al gauw wiegde het hobbelen me terug in slaap.

Het eerste wat ik zag toen ik wakker werd, waren holle ogen die me 
vanaf een paar meter aanstaarden. Mijn hart bonkte in mijn keel en ik 
kneep mijn eigen ogen meteen weer stijf dicht. 
Toen ik nogmaals voorzichtig gluurde zag ik dat het een vogelverschrik-
ker was. Opgelucht haalde ik adem en ging rechtop zitten om hem beter 
te bekijken. Hij stond voor een groot, vervallen huis en was heel mooi: 
gehuld in lompen en zijn hoofd gemaakt van een oranje pompoen. 
Ik hoorde gekraak en draaide me om. Het was Ivan die afstapte.
‘Daar blijven!’ brulde hij toen hij zag dat ik naar hem keek. ‘Waag het 
niet om van de wagen te komen.’ 
Geschrokken maakte ik me zo klein mogelijk. 
Ivan draaide me zijn rug toe en liep het pad naar het huis op. 
Ineens voelde ik dat ik verschrikkelijk moest plassen. Ook dat nog. Om 
het op te houden drukte ik mijn handen tussen mijn benen, maar veel 
hielp het niet. Ik moest de wagen uit en snel ook anders deed ik het in 
mijn broek. En ook al zou ik er niets aan hebben kunnen doen omdat ik 
van hem niet uit de wagen mocht, toch zou Ivan vast woest zijn als hij 
mij straks met een natte broek zag. Net als mijn moeder laatst en toen 
was het ook niet mijn schuld. Ze stond te praten met de buurvrouw, de 
moeder van Viktor en hield mijn hand stevig vast. Ook die keer kwam 
het moeten plassen ineens op, net zo erg als nu. Ik rukte aan haar arm 
om haar aandacht te krijgen maar het enige wat ze deed was me bestraf-
fend aankijken en doorgaan met kletsen. Minutenlang had ik van mijn 
ene been op mijn andere staan wiebelen tot ik wist dat ik niet langer 
meer kon wachten. Verder dan ‘mama’ was ik niet gekomen. ‘Hou je 
klep!’ had ze gesist. Een paar tellen later was ik van mijn middel tot aan 
mijn voeten nat. Viktors moeder zag het als eerste. ‘Moet je kijken,’ zei 
ze. ‘Staat dat jong zomaar in zijn broek te pissen.’ Mijn moeder was zie-
dend! Voor straf moest ik in mijn natte kleren blijven rondlopen, zodat 
iedereen kon zien wat voor een vies jongetje ik was.
Ivan was nog steeds binnen en ik hield het bijna niet meer. Als hij nog 
even weg bleef en ik snel was, kon ik weer in de wagen zijn voor hij terug 
kwam. Mijn broek had ik zo los en het plassen was zo gepiept. 
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Voor de zekerheid keek ik nog eens het pad af. Geen beweging bij het 
huis te bespeuren, waarschijnlijk kreeg hij wat te drinken. 
Zo snel ik kon klom ik naar beneden. Het laatste stuk naar de grond was 
best hoog en eng. Maar ik moest wel, nog een paar tellen en dan kon ik 
het samenknijpen niet meer volhouden. Ik sprong. Mijn voeten raakten 
de grond. P1f, goed terecht gekomen. Ik rende naar de dichtstbijzijnde 
boom en knoopte razendsnel mijn broek los. Een zucht van opluchting 
ontsnapte uit mijn keel. Net op tijd, de eerste druppels zaten al in mijn 
onderbroek. Met een harde straal besproeide ik de boom. 
Terug bij de wagen smolt mijn opluchting als sneeuw voor de zon. Ik 
kwam er niet meer op. Wat ik ook probeerde, springen, me ophijsen aan 
de rand, het lukte me niet. Ik was gewoon te klein. Het klamme zweet 
brak me uit want zo meteen kwam Ivan terug. 
Na een laatste vergeefse poging gaf ik het op; ik kreeg het toch nooit 
voor elkaar. Met knikkende knieën liep ik naar een grote kei in de berm 
en ging daar zitten. 
Zou ik straks op mijn donder krijgen? Vast wel. Maar vast niet hard, ik 
was nog klein toch? En als ik hem vertelde dat ik heel erg moest plassen 
dan... 
Ivan kloste naar buiten. Ik maakte me nog kleiner dan ik was en gluurde 
door mijn haren naar wat hij ging doen. Gelukkig, hij begon niet kwa-
der te kijken, hoewel hij me toch moest zien zitten. Misschien viel het 
allemaal wel mee. 
Ivan klom op de bok en nog steeds deed hij of hij me niet zag. Nu kwam 
het, nu zou hij... 
Hè? Hij klakt met zijn tong. Dat deed je toch alleen maar als… ik stond 
op en begon te rennen, mijn slechte been naast me meeslepend. 
‘Wacht, wacht,’ riep ik. 
Maar Ivan gaf geen krimp en reed zonder om te kijken weg.
Na een paar honderd meter kon ik niet meer. Een scherpe pijn schoot 
door mijn been en mijn longen branden in mijn borst. Ik kon er niets 
aan doen, maar de tranen en het snot stroomden over mijn gezicht ter-
wijl ik de wiebelende melkbussen steeds kleiner zag worden. Hij liet me 
hier gewoon achter, helemaal alleen. 
Ik zakte op de grond en begroef mijn gezicht in mijn handen. Hoe kon 
hij dat nou doen? Ik moest alleen maar plassen. Ik was nog een klein 
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kind. Hij kon me hier toch niet alleen laten? Straks werd het donker en 
zag ik niets meer. En dan werd het koud en kwamen er allemaal enge 
beesten. ‘Ik wil naar mijn moeder, ik wil naar huis!’
Een schel ge-uit drong door mijn wanhoop heen en ik keek op. Staande 
op de bok zag ik Ivan vanuit de verte met zijn arm zwaaien. Een sprank-
je hoop laaide in me op. Wilde hij dat ik naar hem toe kwam, zou ik toch 
mee mogen?
Ik krabbelde overeind en begon te strompelen. Niet wegrijden, hè, bad 
ik, niet wegrijden, ik loop echt zo hard ik kan.
Bij de wagen aangekomen tilde Ivan me op de bok. 
‘De volgende keer dat je niet naar me luistert, laat ik je staan. Knoop dat 
goed in je oren, manke!’
De rest van de reis zat ik ineengedoken voor me uit te staren en durfde 
zelfs nergens aan te denken. Alleen het woord “manke” kreeg ik niet uit 
mijn hoofd, het had geklonken als een vloek. Wat het betekende wist ik 
niet.

Die avond, veilig in bed bij baboesjka, vroeg ik het haar. Ze gaf geen 
antwoord maar aaide me over mijn haren, drukte me tegen zich aan en 
begon zachtjes te zingen:
Een lange dag
Een warme dag
Is achter de wolken nu zoek
Een blauwe schaduw
Een slaperige schaduw
Kruipt naar een verre hoek
Ik schudde me los, ik wilde een antwoord en geen monotoon wijsje om 
me in slaap te sussen. Maar baboesjka trok me nu nog steviger tegen 
haar zachte boezem en vervolgde haar lied alsof er niets gebeurd was.
De haasjes zitten in het bos
De vogeltjes zijn stil tot morgen
De ooievaars hebben hun lange neuzen
In hun nest verborgen
Bai-bajoe, baj-bajoe
Doe je oogjes nu maar toe
Mijn ergernis dat ze me geen antwoord gaf vocht tevergeefs tegen de 
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geur van haar warme veiligheid. Ik voelde mijn ogen zwaar worden en 
met een zucht gaf ik me over.

Weer thuis, een paar dagen later, was ik er nog steeds niet achter wat 
“manke” betekende. Ik besloot het aan mijn moeder te vragen. Ook zij 
gaf me niet direct antwoord maar pakte, hoewel het nog lang geen mid-
dag was, in plaats daarvan de bekende -es uit het kastje boven het aan-
recht. 
‘Dat hoor je vanavond,’ zei ze terwijl ze zich een glas vol inschonk. Ik 
snapte er niets van. Was het dan zo’n bijzonder woord? Waarom konden 
volwassenen niet gewoon antwoord geven op een simpele vraag?
Ik sliep al bijna toen ze ’s avonds mijn slaapkamer binnen wankelde en 
naast me op het bed plo,e.
‘Jij wilt toch weten wat “manke” betekent?’ mompelde ze met dubbele 
tong. 
Ik knikte, natuurlijk wilde ik het weten; door het geheimzinnige en 
onbegrijpelijke gedrag van de mensen om me heen was het woord ge-
groeid tot buitengewone afmeting. Mijn hoofd leek ermee gevuld en de 
hele dag had ik er aan moeten denken, zelfs op de wc en tijdens het eten. 
‘Manke betekent ellende. Als jij niet met zo’n mismaakte poot geboren 
was, was Sacha nu nog steeds bij me geweest en niet naar die del ver-
trokken. Dan was ik nu gelukkig. Dus wees maar dankbaar dat ik voor 
je zorg want eigenlijk had ik je al lang ergens midden in een groot bos 
achter moeten laten.’
De kille klank in haar stem en de troebele blik die dwars door mij heen 
leek te kijken, vertelden me dat ze het meende. Dus daarom werd ze 
zo vaak zonder reden woest op me, daarom dronk ze uit die -es tot ze 
bewusteloos raakte.
Zonder me een nachtzoen te geven verdween mijn moeder naar haar 
eigen kamer. 
Het duurde lang voor ik in slaap viel. 
De volgende ochtend bij het wakker worden galmden haar woorden 
weer in mijn hoofd en hield ik mijn ogen stijf dicht om de nieuwe dag 
niet te laten beginnen. 
De dagen daarop probeerde ik van alles om het ochtendgalmen op te 
laten houden. Ik bedekte mijn gezicht met mijn kussen en smoorde er 
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mijn woorden ‘stikken, laat me alsjeblie, stikken!’ in. Toen dat niet hielp 
omdat ik op een gegeven moment gewoon adem moest halen, drukte ik 
zo hard ik kon op mijn ribben in de hoop dat mijn hart daardoor zou 
stoppen. Maar het werkte niet en de dagelijkse schreeuw van mijn moe-
der dat ik op moest staan trok me telkens weer naar de wereld waarin ik 
niet meer wilde leven. 
Tot het galmen op een ochtend ineens uitgedoofd was. Zomaar, alsof 
haar woorden als een kaars opgebrand waren. Ik werd wakker en ze wa-
ren weg. De wereld om me heen voelde ineens heel anders: alsof er een 
ruis bijgekomen was die onhoorbaar was maar wel alle andere geluiden 
verstikte. De roep om op te staan even later deed me niets meer. 
Dat gevoel bleef daarna. 
Een nachtzoen heb ik nooit meer gehad. Maar het verschil was dat ik er 
ook geen meer verwachtte. 
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2
(dva)

 
Viktor stierf in de nacht van 8 op 9 oktober. Hij was tien, even oud als 
ik. Wij waren elkaars beste en enige vriend. Niet omdat we naast elkaar 
woonden en elkaar elke dag zagen, maar omdat we allebei anders wa-
ren: ik liep moeilijk en was klein - sinds mijn zesde jaar was ik amper 
gegroeid - en Viktor was meer dan een kop groter dan de langste jongen 
van school. Daarbij was hij ongeloo-ijk sterk, alle kinderen waren bang 
voor hem. 
Met hem naast me voelde ik me altijd veilig. Niemand durfde me te 
pesten met mijn lengte, mijn manke poot of mijn versleten kleren. Want 
dat hadden ze op school in het begin gedaan, mij verschrikkelijk gepest; 
tot Viktor het in de gaten kreeg en mijn vriend werd.
Viktor en ik bemoeiden ons niet met anderen, wij hadden genoeg aan 
elkaar. We hadden niemand nodig en lieten dat blijken door elke vorm 
van toenadering in de kiem te smoren. 
Iedereen liet ons dan ook met rust; behalve Viktors vader. Als hij in zijn 
grijsgroene uniform en met zijn grote, brede pet op thuis kwam en zag 
dat Viktor met mij aan het spelen was, kwam hij met grote passen naar 
ons toe. Viktor moest dan zorgen dat hij op tijd weg was anders kreeg hij 
een enorme lel om zijn oren en werd hij naar binnen gestuurd. 
‘Wat moet je toch met dat stuk onderkruipsel,’ zei zijn vader dan. ‘Aan 
zo’n loser heb je toch niks?’
Wat hij niet wist, was dat Viktor wél wat aan me had. Hij had me nodig 
voor zijn schoolwerk. Viktor was namelijk niet zo slim wat leren betrof, 
veel verder dan één plus één kwam hij bij rekenen niet en zijn dictees 
waren een ramp. Daarom hielp ik hem tijdens de les en liet hem bij 
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proefwerken a8ijken. Dat laatste was niet zo moeilijk omdat hij naast 
me zat. Natuurlijk had de meester het in de gaten maar die angsthaas 
hield er wijselijk zijn mond over. Viktors vader was namelijk een be-
langrijk man; hij was hoofd van de militsija* van de regio en met dat 
soort mensen viel niet te spotten; zeker niet sinds Loekasjenko drie jaar 
geleden president van Belarus was geworden. 
Ook Viktor was bang voor zijn vader. Hij keek wel uit om op te biechten 
dat hij het op school niet kon bijbenen; thuis vertelde zijn vader verha-
len over boeren die te dom waren om de regels goed te lezen en beter in 
de Sovjettijd naar Siberië verbannen hadden kunnen worden. 
Wanneer we ergens naar toe gingen liep Viktor altijd heel langzaam, 
maar wel met de grootste stappen die hij kon maken. Een-op-twee 
noemden wij dat, het was een soort wedstrijd. Als het hem lukte om 
mij meer dan twee passen te laten maken tegen één van hem, dan won 
hij; andersom ik. Meestal won ik, al had ik vaak het gevoel dat hij me 
liet winnen. Het moet een gek gezicht geweest zijn, zo’n klein, mager 
mankepootje met donker piekhaar naast die lange, blozende, blonde 
krullenkop. De mensen in het dorp keken in elk geval op als we voorbij 
kwamen. Niet dat we ons daar ook maar iets van aan trokken.
In de zomer gingen we altijd vissen in de rivier net buiten het dorp, ik 
met een lange stok waar een stuk vislijn en een haak aan zat en hij met 
een echte hengel. Victor had hem gekregen voor zijn verjaardag en hij 
zag er om je vingers bij af te likken uit. Niet dat ik daar jaloers om was, 
het was ons allebei duidelijk dat ondanks het materiaal ik de betere vis-
ser was. Alleen snoeken raakte ik meestal kwijt, die trokken te hard en 
mijn stok was te stug om dat op te vangen. Dus brak de lijn. Veel kon me 
dat overigens niet schelen want vanwege de vele graten zetten we snoe-
ken toch altijd terug. Het was alleen jammer van de haak en het stuk lijn. 
Gelukkig had Viktor daar genoeg van, zijn vader had een speciale ko1er 
die barstensvol visspullen zat. 
De vissen die we vingen roosterden we boven een vuurtje. Aan lucifers 
geen gebrek, Viktors vader rookte als een schoorsteen en overal bij hem 
thuis slingerden doosjes rond. 
Vis die we niet op konden, kreeg ik mee naar huis. ‘Mijn moeder koopt 
ze maar,’ zei Viktor dan. ‘Mijn vader verdient toch geld zat.’

* (5&9&:&;): algemeen gevreesde staatspolitie van Belarus
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Op een zondagmiddag, aan het eind van een warme dag, ving Viktor 
een enorme snoek. Hij was zeker anderhalve meter en had een gigan-
tisch grote en gemene kop. Normaal haalde ik de haak uit de bek van 
de vissen die we vingen. Viktor durfde dat om de een of andere reden 
niet. Zelf zei hij dat hij het zielig vond, maar volgens mij was hij gewoon 
bang voor de scherpe tanden. Bij deze joekel had ik echter ook zo mijn 
twijfels. Toen ik om de haak in zijn keel vrij te maken een tak in zijn bek 
stak, beten zijn tanden die als een vallend guillotinemes met één klap in 
tweeën. Dat aanschouwd hebbend besloot ik dat het verstandiger was de 
haak maar te laten zitten en het beest gewoon dood te maken. Het risico 
een paar vingers kwijt te raken was te groot. Het werd een vieze, bloe-
derige slachtpartij. Het monster ging zo te keer dat ik er zelfs bovenop 
moest gaan zitten. 
Ondanks de graten aten we hem op; het bleek een waar feestmaal. De 
kop bewaarde ik en eenmaal thuis hing ik hem in de schuur aan een 
spijker om te drogen. Baboesjka, die het jaar daarvoor overleden was, 
had in haar woonkamer een snoekenkop op een plankje aan de muur 
gehad. Ik had het haar nooit gevraagd, maar ging ervan uit dat die snoek 
ooit door djedoeska* gevangen was en het leek me schitterend om ook 
zo’n kop in mijn kamer te hebben, al was het maar als een trofee. Het is 
echter nooit zover gekomen. Op een gegeven moment begon het ding 
zo erg te stinken dat mijn moeder me dwong hem uit de schuur weg te 
halen en te begraven. 
In de herfst, als het kouder werd, gingen Viktor en ik vaak vuurtje sto-
ken. We liepen dan eerst langs huis om onze tassen weg te zetten en 
zochten vervolgens in alle kasten naar etenswaar die te po1en of te roos-
teren viel. Aardappelen en vet spek waren onze favorieten. 
We hadden onze eigen, geheime plek, midden in het bos. Er lagen een 
aantal grote, afgeronde stenen; alsof een reus er zijn knikkers had laten 
vallen. Tussen die soms wel twee meter hoge rotsblokken had je alle-
maal holtes, sommige zo smal dat Viktor er amper in paste, andere weer 
groot genoeg voor een man of zes. Over één van de wat grotere ruimtes 
hadden we ooit met veel moeite een aantal stammetjes gelegd. Nou ja, 
wij, Viktor had het meeste werk gedaan; de rotsblokken waren voor mij 
veel te hoog en het gesjouw met stukken boom te vermoeiend. Maar ik 

*  (<"<34%2): opa
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had wel aanwijzingen gegeven.
De stammen lagen mooi tegen elkaar aan zodat het net een echt dak leek 
en de ruimte er onder een hut. Onze vuurplaats lag op een andere open 
plek, er vlak naast. Hij was moeilijk bereikbaar, we moesten op onze 
buik kruipen om er te komen. 
Viktor was een meester in vuurtjestoken; binnen een paar tellen had hij 
hout aan het branden en zijn vuur zag er altijd professioneel uit; met de 
takken mooi tegen elkaar aanleunend en de vlammen geconcentreerd 
in het midden. 
Wanneer er na een tijdje genoeg gloeiende as was, begroeven we er de 
aardappelen in en lieten ze ruim een half uur po1en. Als we ze dan met 
een stok weer tevoorschijn haalden, waren ze helemaal zwartgeblakerd. 
Terwijl we ze in onze handen heen en weer lieten rollen om onze vingers 
niet te branden, pelden we er met een mes de verkoolde schil af. Het re-
sultaat was heerlijk, vooral als Viktor van huis wat zure room had weten 
mee te pikken. 
Voor het vette spek hadden we een heel speciale bereidingswijze. Viktor 
had hem geleerd van zijn djedoesjka. Hij wist alles van overleven in het 
bos omdat hij in de oorlog partizaan was geweest en daarom een held 
was. 
Het was heel eenvoudig: we ontdeden een rechte, dunne berkentwijg 
van een kleine meter van zijn zijtakken en maakten er een scherpe punt 
aan. Als dat gebeurd was, sneden we een ongeveer een halve centimeter 
dikke plak van het vette spek af, wikkelde die strak in krantenpapier 
en staken het geheel eraan. Terwijl we de stok langzaam ronddraaiden, 
lieten we het vuur het papier helemaal verbranden. Op het moment dat 
het zwarte pakketje krom begon te trekken, haalden we de stokken uit 
de vlammen en pulkten met het mes het geelbruin geworden spek te-
voorschijn. Om het nog knapperiger te maken hielden we het daarna 
nog even in het vuur; niet te lang want dan werd het zwart en smaakte 
het niet meer. Je moest wel oppassen dat het spek niet van je stok viel; as 
kreeg je er niet meer af.
Als we genoeg gegeten hadden gingen we naast elkaar op onze rug in 
de hut liggen en begon Viktor de verhalen over de oorlog te vertellen 
die hij van zijn djedoesjka gehoord had. De meeste gingen over de gru-
welijkheden die de Duitsers hadden begaan op onschuldige burgers en 
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partizanen. Victor herinnerde zich elk detail dat hij gehoord had en ik 
huiverde bij de bloederige taferelen die hij voor me afschilderde. 
Maar er waren ook heldenverhalen bij. Hoe djedoesjka op een keer vijf 
Duitse soldaten neerknalde en zich maar net op tijd in veiligheid kon 
stellen door zich in het bos te begraven onder een laag mos. Of het ver-
haal over die Duitser die plots het bos in kwam lopen en vlak voor zijn 
neus zijn broek liet zakken om te poepen. Hoe hij stilletjes naar hem toe 
was geslopen en hem met zijn jagersmes om het leven had gebracht om 
kogels te sparen. 
Als Viktor uitverteld was, lag ik meestal nog lang met mijn ogen dicht te 
fantaseren dat ik zelf als partizaan de strijd met de Duitsers aanbond en 
er koelbloedig honderden doodmaakte. Na de oorlog slenterde ik dan 
trots met alle medailles op mijn borst door de straten en iedereen die ik 
tegenkwam dacht dat ik zo moeilijk liep vanwege een verwonding die ik 
tijdens mijn heldha,ige strijd tegen de Duitsers had opgelopen. 
Ik baalde altijd als Viktor me uit mijn droom haalde. 
Soms speelden we zo´n heldenverhaal na waarbij Viktor altijd de Duit-
ser speelde omdat hij net als de meeste Duitsers groot en blond was; en 
dom, maar dat zei ik er natuurlijk niet bij. 
Op een dag nam djedoesjka hem mee naar het Oorlogsmuseum in 
Minsk. Entree hoefden ze niet te betalen. Bij de kassa had men bij het 
zien van de onderscheidingen op djedoesjka’s borst meteen de directeur 
gebeld en ze waren door hem persoonlijk rondgeleid. In elke zaal had 
de suppoost hen eerbiedig de handen geschud. Het uitje met zijn opa 
maakte een enorme indruk op Viktor.
‘Tweeëneenhalf miljoen landgenoten zijn er door de Duitsers vermoord,’ 
vertelde hij een dag later jankend voor de klas toen de meester hem naar 
zijn museumbezoek vroeg. ‘Een kwart van de bevolking van ons land.’ 
Nog weken lang liep hij te zeuren over de nachtmerries die hij had van 
de gruwelen die hij op de foto’s gezien had. En hij wilde geen partizaan-
tje meer spelen. 

Op een dinsdagmiddag, toen we van school naar huis liepen, vertrok 
Viktors gezicht zich ineens. 
‘Wat is er met jou aan de hand?’ vroeg ik.
‘Pijn in mijn buik,’ zei hij. ‘Waarschijnlijk iets verkeerd gegeten. Sinds 
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vanmorgen ben ik al misselijk en heb ik diarree.’
De volgende ochtend stond hij me zoals elke schooldag bij het tuinhekje 
op te wachten. Hij zag er moe en grauw uit en toen ik met hem naar 
school liep kon ik zijn koortsgloed voelen.
‘Kan jij niet beter in je bed blijven?’ vroeg ik. ‘Volgens mij ben je hart-
stikke ziek.’
‘Mijn vader vindt dat een echte kerel voor zo’n buikgriepje niet thuis 
blij,,’ antwoordde hij gelaten. ‘Alleen watjes doen dat.’ 
Ik begon me pas echt zorgen te maken toen hij bij het abjet* met de 
woorden ‘ik heb niet zo’n trek vandaag’ zijn bord naar me toe schoof. 
Viktor schrokte normaal gesproken zijn eten zo snel naar binnen dat je 
dacht dat hij een week lang op water en brood had gestaan. Na school 
verontschuldigde hij zich bij me met de smoes dat hij nog wat voor zijn 
moeder moest doen en verdween het huis in. 
Ik wist toen nog niet dat dit de laatste keer was dat ik hem in leven zou 
zien.

De volgende dag stond er niemand bij het tuinhekje op me te wachten 
en liep ik voor het eerst sinds jaren alleen naar school. Het was een rare 
ervaring, ik zag allemaal dingen die ik daarvoor nooit opgemerkt had. 
Viktor en ik liepen altijd te kletsen en dan zag je een heleboel niet. 

Die middag drentelde ik voor zijn huis heen en weer. Ik wilde er liever 
niet achter komen wat me te wachten zou staan wanneer Viktors vader 
van mijn aanwezigheid zou horen. Aan de andere kant was Viktor wel 
mooi mijn beste en énige vriend en vertelde een onbestemd gevoel in 
mijn buik me dat het wel degelijk niet goed met hem ging.
Uiteindelijk trok ik de stoute schoenen aan en klopte aan.
Meteen ging de voordeur open en verscheen zijn moeder. 
‘Oh, ben jij het, ik verwachtte de dokter,’ zei ze terwijl ze nerveus over 
mijn schouder de straat af speurde. 
‘Ik, ik...’ 
Verder kwam ik niet. Diep in het huis hoorde ik iemand krijsen van de 
pijn. Viktor. Ik werd helemaal koud van binnen. 
Schielijk werd de deur voor mijn neus tot op een kier gesloten; ik kon 
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alleen nog maar een paar betraande, blauwe ogen zien. 
‘Mijn man komt zo thuis van zijn werk, ik kan je echt niet binnenlaten,’ 
-uisterde ze en deed toen de deur helemaal dicht. 
Ik staarde naar de blauwe verf en ontdekte dat zelfs het dikke hout zijn 
afschuwelijke gekrijs niet tegen kon houden. Het ging door merg en 
been en ik propte mijn vingers in mijn oren om het buiten te houden. 
Toen ik later thuis onder mijn deken was gekropen leek het alsof ik het 
nog steeds kon horen.
De volgende ochtend stonden er een heleboel auto’s voor Viktors huis en 
een groepje mannen stond met een ernstig gezicht voor de deur een si-
garet te roken. Omdat ik ook de dienstauto van Viktors vader zag staan, 
leek het me beter om door te lopen. 
’s Middags kwam de schooldirecteur met een uitgestreken gezicht onze 
klas binnen.
‘Ik heb een hele droevige mededeling voor jullie,’ zei hij. 
De rest van zijn woorden hoefde ik niet meer te horen, ik wist het al: 
Viktor was dood. Het lukte me nog net om de klas uit te rennen en het 
kleine beetje eten wat ik die morgen binnen had weten te krijgen in de 
toiletpot te spugen. De leegte die in mijn maag overbleef zou nooit op-
gevuld kunnen worden.
Twee dagen later was de begrafenis. Bijna heel het dorp liep op zijn paas-
best achter de wagen aan en mijn moeder had me mijn ongemakkelijke, 
nette kleren en veel te krap geworden mooie schoenen laten aantrekken. 
De koperen handvaten van de donkerbruine kist blonken in de zon. Het 
was echt een mooi schouwspel.
‘Ze zeggen een gesprongen blindedarm,’ hoorde ik een vrouw tegen haar 
buurvrouw -uisteren. ‘Wat moet die arme jongen een pijn geleden heb-
ben.’
‘De dokter was er te laat bij,’ -uisterde een andere vrouw. ‘De vader is 
woest op hem.’ 
Toen ik dat laatste hoorde steeg er een enorme woede in me op. Die 
schijnheilige rotzak! Híj was de reden dat Viktor niet ziek durfde te zijn, 
hij was de reden dat zijn zoon niet had willen toegeven aan de pijn; hij 
had hem zélf vermoord!
Als Viktors vader niet de baas van de militsija was geweest, zou ik mijn 
gedachten tegen iedereen hebben uitgeschreeuwd. Maar dat was hij wel 
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en gek was ik niet; hem tegen je in het harnas jagen stond gelijk aan zelf-
moord. Dus beet ik op mijn lippen om de kwaadheid binnen te houden.
Bij het vers gedolven graf wreef ik met mijn hand over het afscheids-
cadeau dat ik gemaakt had. Het was een mooi, donker, door de natuur 
gepolijst stuk hout dat Viktor en ik ooit samen in het bos vlakbij onze 
geheime hut gevonden hadden en dat ik sindsdien als een van mijn 
schatten bewaard had. Gistermiddag had ik er de woorden “je was mijn 
beste vriend, ik zal je nooit vergeten” in uitgesneden. Ik had lang over 
die tekst nagedacht en was er zelfs voor naar de begraafplaats gelopen 
om te kijken wat anderen op hun graf hadden staan. Uiteindelijk had ik 
voor deze woorden gekozen, ze klonken het meest volwassen vond ik. 
Langzaam zakte de kist in de kuil. 
‘Daar ga je Viktor, ‘zei ik tegen mezelf. ‘Op weg naar de pieren.’ 
Plots moest ik denken aan aas en aan vissen en onwillekeurig ontsnapte 
er een giechel aan mijn lippen. Mijn hoofd was ineens licht en alles om 
me heen leek net een /lm waar ik vanaf een afstandje naar keek. 
Mijn moeder schudde aan mijn schouder. 
‘Wij zijn aan de beurt,’ -uisterde ze. 
Ik liet me door haar naar de kuil duwen. Daar kreeg ik een schepje in 
mijn hand gedrukt.
‘Schiet op, pak wat zand en gooi het op de kist,’ siste mijn moeder. ‘Ie-
dereen staat op je te wachten.’
Mechanisch deed ik wat ze zei. Toen voelde ik mijn afscheidsgeschenk 
in mijn andere hand. Waar moest ik dat laten? Naast de kuil? Nee, als 
ze die straks dichtgooiden verdween het onder de aarde. Ik wilde dat de 
mensen wisten dat hij mijn beste vriend was geweest. 
Mijn ogen bleven rusten op Viktors vader en ik huiverde onder de stren-
ge blik die hij me toewierp.
Toch liep ik met knikkende knieën naar hem toe. 
‘Voor Viktor mijnheer,’ zei ik met trillende stem.
‘Dank je wel, Pjotr,’ antwoordde hij gesmoord.
Het was de enige keer dat ik hem mijn naam hoorde noemen.
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3
(trie)

Een maand later stond er ’s ochtends een grote, groene vrachtwagen met 
een grijze huif voor het huis naast ons en liepen er allemaal mannen met 
meubels en dozen te sjouwen. Viktors ouders verhuisden. Ze hadden 
mazzel dat het niet sneeuwde; de dagen ervoor was het weer zo slecht 
geweest dat mijn moeder niet naar haar werk kon omdat de bus naar de 
stad niet reed. 
Ook na de verhuizing verwachtte ik ergens nog iedere ochtend bij het 
opendoen van de voordeur van ons huis Viktor bij het tuinhekje te zien 
staan. Natuurlijk had ik beter moeten weten, want de herinnering aan 
zijn gekrijs klonk nog dagelijks door in mijn oren als ik naar school liep. 
Wat ik ook deed, neuriën of hard binnensmonds zingen, het bleef door 
mijn hoofd spoken; pas door het lawaai op het schoolplein werd het 
naar de achtergrond gedrukt.
Van de meester kreeg ik een andere plaats in de klas, achterin rechts, 
op het allerachterste bankje; helemaal apart in de nis, naast de kast met 
schoolspullen. 
Waarom hij mij daar wegzette vertelde hij er niet bij. Mensen die hem 
niet zo goed kenden zouden kunnen denken dat hij me daar rustig het 
verlies van mijn beste vriend wilde laten verwerken. Maar ik wist wel 
beter. Fijngevoeligheid kende hij niet, de reden voor mijn verbanning 
was gewoon bedoeld om me duidelijk te maken dat ik niet langer Vik-
tors bescherming genoot. Het kon me echter niet veel schelen, ik vond 
het prima daar op mijn eentje, al kon ik het bord niet meer zien omdat 
de grote kinderen voor me het zicht versperden. Niet dat het veel uit-
maakte, de sommen die de meester op bord schreef kon ik zonder zijn 
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uitleg ook wel maken. 
De andere kinderen op school negeerden me volkomen en als ik tussen 
de middag in de eetzaal aan een tafeltje zat te eten liepen ze me zwijgend 
voorbij. Het was net alsof ze me samen met Viktor begraven hadden. 
Ondanks dat wij ons vroeger nooit met de anderen bemoeid hadden, 
stak het me dat niemand ook maar één keer de moeite nam een beetje 
steun of troost te bieden. Ik had wel net mijn allerbeste vriend verloren.
De eerste weken had ik op het schoolplein af en toe zin om ‘hé, ik leef 
nog, hoor!’ te roepen, maar op een gegeven moment dacht ik ‘barst 
maar jullie, ik heb jullie toch niet nodig.’
Dat alles veranderde met de komst van Sergej. 
Ruim een maand nadat Viktors ouders vertrokken waren, stapte hij de 
klas binnen; samen met zijn vader, een grote, dikke man met een zwarte 
snor, een bijna kaal hoofd en gestoken in een keurig, driedelig kostuum. 
De meester liet ons opstaan en begroette hen op een zo onderdanige 
manier dat iedereen meteen wist dat dit geen gewoon volk was. Dat 
bleek ook, Sergej’s vader was de nieuwe vice-voorzitter ‘Scholen en Zie-
kenhuizen’ van het Uitvoerend Comité van ons rayon. Een hele hoteme-
toot dus met veel macht.
Omdat alleen het bankje naast mij nog vrij was, kwam Sergej naast me 
te zitten. De a8eurende blik in zijn ogen toen hij me van top tot teen 
opnam, zei genoeg: wij vrienden? Nooit! Voor hem was ik duidelijk een 
niesjto*, iemand die niet de moeite waard was om aandacht aan te be-
steden. 
Helaas bleek ik me in dat laatste behoorlijk te vergissen. 
Het was vrijdag, de laatste schooldag van de week en ik liep door de 
kniehoge sneeuw naar huis. Nog niet zo lang geleden zou het vooruit-
zicht van twee dagen vrij en een dik pak sneeuw een feest zijn geweest. 
Hutten bouwen of elkaar op leven en dood bekogelen tot we er als een 
sneeuwpop uitzagen en ons gierend van de lach met gespreide armen en 
benen naast elkaar in de verse sneeuw lieten vallen, keer op keer zodat 
er een slinger van afdrukken ontstond en het net was alsof iemand zijn 
verjaardagsfeestje buiten gevierd had. De mogelijkheden van sneeuw 
waren eindeloos. Met zijn tweeën dan, in je eentje was er geen barst aan. 
Er tegenaan schoppen was zo ongeveer het enige wat je dan kon doen en 
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na een keer of tien was daar de lol wel van af. 
De vrachtwagen voor het huis naast het onze leek op die van twee weken 
geleden, alleen was hij donkerblauw in plaats van groen. Ook nu weer 
liepen er mannen met dozen te sjouwen, dit keer echter niet van het huis 
naar de vrachtwagen maar omgekeerd. 
We kregen nieuwe buren en sneller dan ik had verwacht. Hoewel, het 
huis naast het onze was volgens iedereen het mooiste en beste van heel 
het dorp, dus was het te begrijpen dat het niet lang leeg zou staan. Ie-
dereen wilde wel in zo’n huis wonen. Aan de voorkant was het helemaal 
van baksteen en had het kunststof ramen. Het houten achterste gedeelte 
bestond uit planken die naadloos op elkaar sloten en goed in de verf 
zaten; Viktors vader had ze vorig jaar nog laten verven. Ook glom het 
dak, je zou bijna denken dat de golfplaten er gisteren op waren gelegd. 
Als je het huis met dat van ons vergeleek, leefden wij in een krot. Bij ons 
zaten de planken schots en scheef en waren ruw en ongeverfd. En het 
merendeel van onze ramen was met spijkers dichtgetimmerd. Oude lap-
pen tussen de kieren moesten ervoor zorgen dat de kou zoveel mogelijk 
buiten bleef en er was geen raam te vinden waar geen ruit van gebarsten 
was of waar niet een stuk board het glas verving. Het ergste echter was 
ons dak, het zag eruit alsof het elk moment in kon storten, zo verzakt 
was het. Kortom, het woord krot was de enige juiste benaming. Maar 
wat kon je ook anders verwachten met een moeder die er zelf niet veel 
beter uitzag. 
Ik schrok toen ik plotseling in de deuropening van de buren een be-
kende snor een sigaret zag opsteken. Mijn adem stokte, Sergej zou hier 
toch niet komen wonen? 
Er verscheen nog iemand in de deur, een jonge vrouw met blond haar. 
Op haar arm droeg ze een klein meisje met vlechten waarin grote, rode 
strikken zaten. De vorm van het gezicht de vrouw en de manier waarop 
ze naar me loerde, bevestigden mijn angstige voorgevoel. Dit kon alleen 
de moeder van Sergej zijn.
Voor de vorm deed ik een hal.artige poging tot zwaaien en glipte snel 
mijn eigen huis binnen.
Heel de zaterdag en zondag bleef ik op mijn kamer door mijn vuile 
raam zitten staren, alle aansporingen van mijn moeder om buiten in de 
sneeuw te gaan spelen ten spijt. Op een gegeven moment vroeg ze me 
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zelfs op bezorgde toon of ik ziek was.
‘Nee,’ schokschouderde ik. ‘Ik voel me best. Ik heb gewoon geen zin.’
Toen ze naast me kwam staan en haar arm om mijn schouder sloeg, wist 
ik niet hoe snel ik me los moest rukken. Het mens raakte me nooit aan 
en het onverwachte gebaar joeg me de stuipen op het lijf.
Ze schudde haar hoofd. ‘Je mist Viktor nog steeds, hè?’ 
Even was het stil.
‘Ik mis mijn Sacha ook nog elke dag.’ 
Als door een horzel gestoken vloog ik overeind. ‘Stom wijf! Je denkt ook 
altijd alleen maar aan jezelf,’ schreeuwde ik. ‘Mijn vriend is dood, mijn 
beste en enige vriend! Wat kan mij die klootzak van een Sacha schelen!’
Ik dook mijn bed in, trok de deken over mijn hoofd en rolde me op tot 
mijn knieën mijn kin raakten en ik mijn armen om mijn onderbenen 
kon slaan. 
‘Ik kan net zo goed doodgaan, je gee, toch geen pest om me,’ zei ik 
met stijf dichtgeknepen ogen. ‘Iedereen kan doodvallen, ik heb geen zin 
meer in dit rotleven!’ 
Doodstil bleef ik liggen. 
Even later hoorde ik haar wegsluipen. Gelukkig, dacht ik, die is weg. 
Ben ik tenminste weer alleen. Waar bemoeide ze zich trouwens mee? Ik 
was degene die straks met een Sergej die naast me woonde zat, zij had 
daar geen last van. En hoe haalde ze het in haar hoofd om die Sacha van 
haar erbij te halen. Als ik aan iemand een schur,hekel had dan was het 
wel aan hem. Je vrouw en zoon in de steek laten, wie deed dat nou? Dan 
kon je nog beter een vader als die van Viktor hebben. ‘Mijn Sacha’, de 
twee woorden alleen al maakten me misselijk. Ik had die vent nog nooit 
van mijn leven gezien, tenminste, niet voor zover ik wist. Ik had zelfs 
geen idee of ik op hem leek, of we hetzelfde haar hadden en of hij ook 
zo’n kleine opdonder was. Verdwenen was hij, totaal opgegaan in rook. 
Toch moest dat mens ergens een foto van hem hebben, dat kon bijna 
niet anders. Gek dat ze me die nog nooit had laten zien. Hij was toch 
zeker míjn vader? Of bestond hij niet en had ze hem gewoon uit haar 
duim gezogen, net als zoveel van haar dramatische verhalen?
Ik zuchtte. Was ik te hard uitgevallen? Moest ik uit bed gaan en haar 
zeggen dat het me speet? Nee, beter van niet, waarschijnlijk zat ze al aan 
de drank en kreeg ik een mep. 
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Ik draaide me om en trok mijn deken strak.
Dat aanraken kon ze beter laten, het had aangevoeld alsof ik stikte. 

Bij binnenkomst in de klas stond Sergej met wat kinderen bij het bord 
te praten. Toen hij mij zag verscheen er een grote grijns op zijn gezicht. 
‘Wat we daar hebben,’ zei hij en hij begon met een vies gezicht en zijn 
tong uit zijn mond op de maat van mijn gehobbel met zijn schouders 
mee te schudden. 
Er werd onderdrukt gelachen. 
‘Niks van aantrekken,’ zei ik tegen mezelf. ‘Gewoon naar je plaats gaan. 
Laat hem maar de stoere jongen uithangen. Zolang het daarbij blij, is 
er niets aan de hand. Je hebt toch niets met de rest te maken, dus wat 
maakt dat lachen uit?’ 
Eenmaal op mijn plek schoof tot mijn verbazing Mila, een stil, verlegen 
meisje dat in de klas amper haar mond opendeed en altijd goede cijfers 
haalde, stilletjes naast me; zonder me aan te kijken en haar neus in haar 
taalboek begravend. Sergej was verhuisd! Opgelucht haalde ik adem. 
Gelukkig, van hem was ik af.
Maar bij het abjet bleek dat toch iets anders te liggen. 
‘Zo,’ zei Sergej, zijn bord kletterde hard naast het mijne op tafel. ‘Even 
kennismaken met onze klassegnoom.’
Ik voelde de ogen van iedereen om me heen in mijn rug priemen en 
maakte me, terwijl ik langzaam verder at, nog kleiner dan ik al was. 
Plotseling kreeg ik een klap op mijn rug. Niet hard, maar wel hard ge-
noeg om mijn lepel op de grond te laten kletteren en mijn neus zich in 
de aardappelpuree voor me te laten boren.
Mijn lijf bevroor en het werd doodstil in de eetruimte.
‘Hé, gnomen moeten zich ook als gewone mensen gedragen, hoor! Zo-
als stoppen met eten en zich netjes voorstellen aan nieuwe, belangrijke 
personen op school.’ 
Sergej sprak zo luid dat iedereen het kon horen.
Ik staarde naar de puree voor mijn neus en overdacht mijn mogelijkhe-
den. Dit was het moment waarop helden in actie kwamen en ik wist dat 
ik nu iets moest doen. Maar wat? Slaan leek me geen goed plan, hij was 
bijna twee koppen groter, iets anders schoot me echter zo een-twee-drie 
niet te binnen. Misschien kon ik maar beter doen wat hij wilde.
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Met gebogen hoofd en mijn hart kloppend in mijn keel stak ik hem mijn 
hand toe. 
‘Pjotr Alexandrovitsj,’ hoorde ik mezelf mompelen.
Sergej deinsde achteruit. ‘Iech! Denk je nou echt dat ik een gnomenpoot 
vastpak?’ 
Het was alsof ik door de grond zakte van schaamte en ik voelde dat heel 
mijn hoofd rood werd. Om mezelf een houding te geven zocht ik met 
mijn ogen de vloer af naar mijn lepel.
‘Ik moet toch eens aan mijn vader vragen of het verantwoord is om ge-
drochten als jij hier op school toe te laten,’ ging Sergej verder en hij 
draaide zich om naar zijn toehoorders. ‘Straks lopen we nog een enge 
ziekte op.’
Omdat ik voelde dat verder eten zinloos was pakte ik mijn bord en wilde 
opstaan.
‘Hé, waar gaan we naar toe?’ Ik werd bij mijn mouw gegrepen en terug 
op de bank getrokken. ‘Stiekem van tafel gaan zonder ons bordje leeg te 
eten? Dát gaat zo maar niet.’ 
Het liefst had ik me zo klein gemaakt dat ik niet meer te zien zou zijn. 
Weg, hier weg, was het enige wat ik nog kon denken. 
Steeds meer kinderen dromden om ons heen en hun schitterende oog-
jes maakten me duidelijk dat zij zich nu opeens wél van mijn bestaan 
bewust waren.
‘Eten!’ beval Sergej. ‘Mét je gnomenpootjes! Een lepel hee, jullie soort 
niet nodig.’ 
Ik aarzelde en keek schielijk rond of er ergens nog hulp te verwachten 
was. Maar iedereen staarde me vol verwachting aan. Ik moest wel, ik 
had geen keus. 
Mijn vingers trilden toen ik de eerste hap naar mijn mond bracht. 
Ondanks dat ik keihard mijn best deed mijn tranen binnen te houden, 
kon ik niet voorkomen dat er een aan mijn aandacht ontsnapte.
Sergej reageerde meteen. ‘Kijk, hij maakt er zelf jus bij,’ schaterde hij.
Bij de vierde hap werd ik uit mijn benarde positie gered. De keukenjuf-
frouw die kwam kijken waarom iedereen op een kluitje stond, pakte me 
resoluut bij mijn arm en nam me mee naar de keuken. Daar maakte ze 
met een doek mijn gezicht schoon en waste mijn handen. Gelaten liet ik 
het gebeuren, het was net alsof ik er niet bij was.



39

Toen ik schoon was keek ze me streng aan. 
‘De volgende keer dat iemand zoiets doet kom je meteen naar mij,’ zei 
ze. ‘Een beetje plagen mag, maar dit gaat te ver.’
Drie dagen en evenzoveel vernederingen later besloot ik het abjet op 
school voortaan over te slaan.
Sergej bleek echter nog meer pijlen op zijn pestboog te hebben. 
Op vrijdagmiddag, terwijl ik op weg naar huis was, kwam een groepje 
jongens onder zijn aanvoering om de hoek van de school van achter een 
schuur te voorschijn. Acht man sterk. Ze liepen naar me toe en begon-
nen zonder enige aanleiding tegen mijn schouders te duwen. 
‘Loop eens een beetje door, gnoom!’ riepen ze, me spottend bij mijn pas 
verworven bijnaam noemend.
Ik ging sneller lopen maar dat hielp niet; ook zij versnelden telkens. Pas 
toen ik begon te rennen, met links zo groot mogelijke stappen nemend 
en mijn rechterbeen met me meesleurend, bleven ze achter.
‘Ren dan, manke, ren dan,’ hoorde ik hen achter me schreeuwen met 
Sergej’s lachen er bovenuit. 
Eenmaal thuis liep ik meteen door naar mijn kamer en liet me op mijn 
bed vallen.
Waarom mij, vroeg ik me hijgend af, waarom moeten ze altijd mij heb-
ben? Kunnen ze wel, als Viktor er nog geweest was, had hij ze allemaal 
in elkaar geslagen. 
Die nacht deed mijn rechtervoet zo’n pijn dat ik er met mijn vuisten op 
bonkte in de hoop dat het daardoor over zou gaan. Maar dat gebeurde 
niet en pas tegen de ochtend viel ik doodmoe in slaap. Ik droomde van 
draken die met voor zich uit graaiende, scherpgenagelde voorpoten 
achter me aanzaten, hun kaken met hun gevorkte tong en vlijmscherpe 
tanden wijd opengesperd en hun grimmige, gretige ogen puilend uit 
hun kassen. Ik rende en rende, maar ze gaven niet op en bleven me 
achtervolgen op hun dikke, logge achterpoten. Toen viel ik. Ik voelde de 
klauwen zich om mijn schedel sluiten en de geur van hun naar alcohol 
stinkende adem bedwelmde me. Krijsend als een gevangen prooidier 
probeerde ik me los te rukken maar mijn hoofd werd hard naar beneden 
geduwd.
‘Hé Pjotr, word eens wakker! Je ligt te gillen.’ Het gezicht van mijn moe-
der was vlak boven me, haar bloeddoorlopen ogen keken me wazig aan. 
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‘Het is al middag, hoor,’ zei ze terwijl ze mijn hoofd losliet.
‘Ga weg!’ schreeuwde ik, maaiend met mijn armen. ‘Laat me met rust!’
Geschrokken deinsde ze achteruit. 

De maandag daarop had de sneeuw plaats gemaakt voor drabbige mod-
der. Voor de zekerheid nam ik ‘s middags een andere route. En maar 
goed ook, want toen ik halverwege mijn eigen straat was, zag ik hetzelf-
de groepje jongens de hoek om komen. Gelukkig was de afstand tussen 
ons zo groot dat ze geen poging deden me in te halen. 
Bij het tuinhek ontwaarde ik Sergej’s vader. Hij stond druk te praten met 
een man in een lange, leren jas. Omdat ik geen zin had in een confron-
tatie, hield ik mijn pas in. Tevergeefs, toen de man in het leer zwaaiend 
door zijn autoraampje wegreed, zag hij me en kwam naar me toe. Ik 
keek om me heen, er was geen ontsnappen mogelijk. 
‘Zo, dus jij bent de buurjongen. Sergej had het aan tafel over je, hij zei 
dat jullie al bijna vrienden waren. Daar ben ik heel blij om, vrienden zijn 
de belangrijkste mensen in je leven. Naast je familie natuurlijk.’
Ik wist niet wat ik hoorde en kon een ogenblik lang geen woord uitbren-
gen. 
Sergej’s vader had het echter niet in de gaten en praatte gewoon verder. 
‘Binnenkort moet je maar eens komen eten, komende zaterdag bijvoor-
beeld, dan leer je de rest van de familie kennen.’ Hij gaf me een klapje op 
mijn schouder en beende weg.
Ik was totaal beduusd. Had ik het goed gehoord? Had Sergej tegen zijn 
vader gezegd dat we bijna vrienden waren? Maar... dat kon toch niet? 
Hij... hij... ik schudde mijn hoofd en snapte er niets meer van.
’s Avonds in bed realiseerde ik me dat Sergej nog veel gevaarlijker was 
dan ik gedacht had. Door mooi weer tegenover zijn vader te spelen trok 
hij me als het ware in zijn wereld en kon ik straks met goed fatsoen niet 
meer weigeren als hij me bijvoorbeeld zou vragen met hem ergens naar 
toe te gaan.
Ik draaide me op mijn rug en staarde naar het plafond. Ik moest heel 
goed oppassen! 

Dinsdag en woensdag daarop gokte ik goed. Beide keren nam ik de nor-
male weg naar huis en stond het groepje van acht me bij de alternatieve 
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route op te wachten. Donderdag was mijn geluk op. Tot mijn verbazing 
was Sergej niet bij het groepje. Luid lachend werd ik gestompt en heen 
en weer geduwd totdat ik als een opgejaagd, kreupel dier wegvluchtte. 
Op de hoek van de straat gekomen suisde er iets langs mijn hoofd en 
klapte een eindje verder tegen een boom. Een steen, ze gooiden met ste-
nen! Instinctief kromp ik ineen en rende verder. Meer stenen kwamen 
mijn kant op en twee keer voelde ik dat ik werd geraakt, een keer mid-
den op mijn rug en vlak daarna onder mijn linkerschouder. Vooral die 
laatste deed enorm pijn en benam me een paar tellen de adem.
Vlak bij huis werd ineens duidelijk waarom Sergej er niet bij was ge-
weest. Met een grote grijns kwam hij van achter een boom tevoorschijn 
en versperde me de weg. Ik hield in en keek in paniek om me heen. De 
enige uitweg was langs het huis aan de overkant een eindje verderop 
waar het hek van openstond. Via het erf op het veldje erachter moest je 
naar het bos kunnen. Ik keek naar Sergej en zag dat hij mijn gedachten 
geraden had want hij deed snel een paar passen naar voren om me de 
weg af te snijden. Hij was echter net te laat.
Het omgeploegde, modderige veldje bleek spekglad en dat was in mijn 
voordeel; nu maakte het weinig meer uit dat hij sneller kon rennen dan 
ik. Maar mijn beenspieren begonnen wel dienst te weigeren. Plots hoor-
de ik hem vloeken en keek over mijn schouder. Nog geen twee meter 
achter me bleek hij uitgegleden te zijn en zat op zijn knieën in de drab. 
Oef, voor hetzelfde geld had hij me nu te pakken gehad. De opluchting 
gaf me ineens ook weer kracht merkte ik want mijn benen deden het 
weer.
Eenmaal bij de bosrand wist ik dat ik gered was. Dit was mijn terrein, 
hier kende ik elke boom, elke struik en elke steen. Ik schoot tussen de 
stammen door en zigzagde zo de duisternis in. Na een minuut of tien 
vond ik dat ik ver genoeg was en liet me op de natte bladeren vallen. 
Het was doodstil om me heen, het enige wat ik hoorde was mijn eigen 
gehijg dat ik zoveel mogelijk probeerde te smoren. Uitgeput lag ik zo 
met mijn ogen dicht een paar minuten te wachten. 
Toen ik zeker wist dat ik echt veilig was, stond ik op. Mijn rug voelde he-
lemaal rauw. Ik deed mijn jas uit en schoof mijn trui en hemd omhoog. 
Meteen voelde ik iets aan mijn vingers kleven. Bloed! Ik probeerde mijn 
hoofd zo te draaien dat ik kon zien hoe de wond eruit zag maar kwam 
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niet ver genoeg. Gezien de pijn die het deed kon ik me er echter wel iets 
bij voorstellen. Ik schoof mijn kleren weer omlaag en ging op mijn jas 
zitten. Die zat toch al onder de modder. 
Eindelijk kon ik mijn tranen de vrije loop laten. Ik haatte alles en ieder-
een. Zelfs Viktor, omdat hij me in de steek gelaten had.
Terwijl ik zo zat en de natte ondergrond door mijn jas begon te trek-
ken, veranderde mijn gevoel van machteloosheid en verdriet als uit het 
niets in een enorme woede die me volpompte met energie. Zonder erbij 
na te denken stond ik op en begon tegen de dichtstbijzijnde boom te 
schoppen. Steeds harder en harder, tot de brandende pijn in mijn poot 
plaatsmaakte voor een do1e ruis en het altijd aanwezige gegil van Viktor 
in mijn hoofd overstemd werd door het gehuil en gesmeek van mijn vij-
anden. Nóóit zou iemand meer met me sollen, nóóit meer me uitlachen 
of me pijn doen, vanaf nu nam ík de touwtjes in handen. 
Als een machine bleef ik schoppen en stompen, zonder mijn ontvelde 
knokkels op te merken. Zelfs toen de ruwe bast van de belaagde boom 
mijn wang openhaalde omdat ik er mijn hoofd uitgeput tegenaan liet 
vallen, kon ik nog niet stoppen.
‘Ik haat jullie allemaal,’ gilde ik en de echo van mijn stem galmde door 
het verlaten bos. ‘En ik krijg jullie stuk voor stuk te pakken. Allemaal! 
En ik lach!’
Het ‘ik lach’ bleef ik bij elke trap herhalen tot ik van vermoeidheid mijn 
been niet meer omhoog kreeg.
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4
(tsjetirje)

Vrijdagmiddag maakte ik een fout waarvan ik de gevolgen nog steeds 
elke dag in de spiegel zie. Na weer een verkeerde routekeuze, gevolgd 
door de bekende achtervolging en stenengooierei, werd mijn arm ge-
raakt. Ik voelde het amper maar het projectiel viel recht voor mijn voe-
ten. Ineens, ik weet nog steeds niet waarom, besloot ik de kei op te ra-
pen, me om te draaien en hem terug te gooien. 
Een minuut later lag ik op de grond en werd van alle kanten geschopt en 
geslagen. Met mijn onderarmen voor mijn gezicht en door mijn benen 
op te trekken en rug te krommen probeerde ik me zo veel mogelijk te 
beschermen. Maar veel maakte het niet uit, telkens voelde ik een vuist 
of een schoenpunt door mijn verdediging heen komen. Er kwam geen 
einde aan. Misschien houden ze op als ik me niet meer beweeg -itste het 
door mijn hoofd. Ik rolde me nog verder op en verroerde me niet meer. 
Het hielp, de trap- en stompfrequentie nam af en hield toen op. 
Bewegingloos en met mijn ogen dicht bleef ik liggen. Mijn borst, zij 
en rug deden enorm pijn en het liefst was ik opgestaan om in elk geval 
de aanraking met de grond kwijt te zijn maar ik durfde me niet te ver-
roeren. Ik was veel te bang dat ze weer opnieuw zouden beginnen. Dus 
verbeet ik de pijn en bad ondertussen dat ze alsjeblie, weg zouden gaan. 
Het leek alsof mijn gebed verhoord werd want even later hoorde ik hun 
uitgelaten stemmen verder weg. Zouden ze echt vetrokken zijn? 
Het was nu zo goed als stil om me heen geworden en het enige wat ik 
hoorde waren de takken boven me die kraakten in de wind. Ik liet de 
lucht uit mijn longen ontsnappen en deed, omdat het zich het dichtst 
bij de grond bevond en dus het veiligst was, voorzichtig mijn linker oog 
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open. In de verte bewogen wat /guren. Dat moesten ze zijn. Gelukkig, 
ze waren weg. Kreunend draaide ik me om en zette mijn handen op het 
zand om overeind te komen.
De trap kwam onverwacht en was keihard. 
Het kraken van de botten in mijn gezicht was het laatste wat ik hoorde. 

Het eerste wat ik gewaar werd, was dat mijn tong in mijn mond vastge-
plakt leek en ik niets rook. Heel langzaam zette ik mijn ogen op een kier. 
Een witte massa, toen zakte ik weer weg in een droomloze slaap. 
De tweede keer kreeg ik in de gaten dat de witte massa een grote dot 
watten was die met tape of iets dergelijks op mijn gezicht was geplakt. 
Mijn hoofd en lijf voelden ijl en gevoelloos. Willoos liet ik me weer te-
rugzakken in de zachte leegte die me omringde.
De pijn kwam even later, al had ik geen idee hoe lang het ‘even’ geduurd 
had. Eerst niet eens onvriendelijk, meer een dof, drukkend gevoel dat 
mij eraan herinnerde dat ik nog steeds een hoofd en lijf bezat, maar 
daarna he,iger en meedogenlozer, tot ik wenste dat ik er niet meer was. 
Mijn gezicht stond op barsten en bij de minste of geringste beweging 
sloeg een vlammende pijnscheut toe. Ademhalen was schier onmoge-
lijk, mijn bovenlijf moest in een bankschroef geklemd zitten die tevens 
als martelwerktuig diende. Telkens als het me uiteindelijk lukte een teug 
lucht in mijn longen te persen, staken er scherpe punten in mijn vlees.
‘Hij is weer bij,’ hoorde ik in de verte iemand zeggen. Het leek op de 
stem van mijn moeder. 
‘Waar ben ik,’ zweefde er door mijn hoofd. ‘Wiens bed is dit?’ 
Ik voelde een warme luchtstroom tegen mijn wang en deed mijn ogen 
open. Een bol gezicht met daarboven een wit kapje keek me van dichtbij 
aan. 
‘Gaat het een beetje?’ vroeg het vriendelijk. ‘Heb je veel pijn?’
Een kreun ontsnapte uit mijn keel.
‘Ja dus. Weet je wat? Ik zal je wat extra mor/ne geven, dan slaap je nog 
even.’

Na een week ziekenhuis mocht ik naar huis. Mijn neus moest vanzelf 
genezen, al zou hij voor de rest van mijn leven scheef blijven staan. De 
eerste maand mocht ik alleen vloeibaar voedsel omdat mijn kaak nog 
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met ijzerdraad bij elkaar werd gehouden. Vanwege het gevaar dat een 
van mijn gebroken ribben mijn longen zou doorboren, moest ik van de 
dokter voor de zekerheid minimaal twee weken in bed blijven. 
Door wie ik zo toegetakeld was bleef voor de politie een raadsel. Na mijn 
verklaring dat ik gewoon rustig naar huis was gelopen en plotseling in 
de rug aangevallen was door iemand wiens gezicht ik niet had kunnen 
zien, hadden ze, toen er zich geen getuigen van het voorval meldden, 
het dossier gesloten. 
Ik had twee dagen kunnen nadenken over wat ik tegen hen zou zeggen. 
De dokter vond dat ik niet eerder verhoord mocht worden. Uiteindelijk 
was ik tot de conclusie gekomen dat de waarheid het dorpsdoodvon-
nis voor mij en mijn moeder zou betekenen. Acht kinderen die door 
de Staat naar een opvoedingsinternaat gestuurd werden zou de kleine 
gemeenschap hier ons nooit vergeven. We zouden paria’s worden, ieder-
een zou ons mijden en uiteindelijk zouden we zeker moeten vertrekken. 
Daarnaast hoopte ik dat als ik mijn mond hield mijn belagers me na dit 
uit de hand gelopen incident voortaan met rust zouden laten. Dus ver-
zon ik het verhaal van de grote onbekende.
Bij mijn vertrek uit het ziekenhuis liet ik het cadeau dat ik van school 
had gekregen – de meester was samen met twee meisjes en twee jongens 
van mijn klas op bezoek geweest - in de ziekenzaal achter. Het grote vel 
wit karton waarop met mooie, sierlijke letters !"#"$%&'()*+,"+'-.
)"/+(00"1((0+2(#+3"+%/"0+,""$+#"$45+!"/#+-)+%&'--0 was 
geschreven en dat ondertekend was door al mijn klasgenoten, hoefde ik 
nooit meer te zien. 
De meester was overigens niet de enige die in het ziekenhuis op bezoek 
kwam. Ook Sergej en zijn vader maakten hun opwachting, de eerste zo-
genaamd als mijn beste vriend en de laatste als bezorgde buurman en 
uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor alles wat met de scholen 
in het rayon te maken had. 
‘Het werd toch hoog tijd om eens een kijkje in dit ziekenhuis te nemen,’ 
zei hij als een soort verontschuldiging. Gelukkig kwamen ze op een on-
gelukkige moment, net na het bezoekuur toen de dokter zijn dagelijkse 
ronde deed. Binnen vijf minuten waren ze weer vertrokken. Tijdens hun 
korte bezoek probeerde ik nog een spoor van spijt of wroeging op het 
gezicht van Sergej te ontdekken, maar daar was niets van te merken. Wel 
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wist hij me, met de meest onschuldige blik die je je kunt voorstellen te 
vertellen hoe erg de klas me miste. 
Het was vreemd om weer in mijn eigen bed te liggen. Geen gerochel 
meer naast me, geen ge-uister achter een dichtgeschoven gordijn of ge-
bonk van een pis-es die terug in een kastje werd gezet, hier was het, op 
de wind die om het huis gierde na, stil. 
Vervelen deed ik me niet, de meester bracht me de eerste dag al een hele 
stapel huiswerk. ‘Van afgelopen week,’ zei hij erbij. ‘Anders loop je straks 
achter en dat zou jammer zijn.’ Daarnaast had ik genoeg om over na te 
denken. 
Over Sergej, waarom hij zo de pest aan me had terwijl hij me in feite he-
lemaal niet kende. Over God, waarom hij kinderen geboren liet worden 
die gehandicapt waren en waar iedereen een hekel aan had. Over Viktor, 
waar hij nu zou zijn en óf hij überhaupt wel ergens was en niet gewoon 
helemaal verdwenen, opgegeten door de pieren zodat er alleen maar 
botjes over waren. Over mijn moeder en mezelf, waarom wij niet net 
zo rijk waren als sommige andere mensen in het dorp en bijvoorbeeld 
geen auto hadden. Ik had in heel mijn leven alleen maar een paar keer 
in een schoolbus gezeten en een week geleden in het ziekenhuisbusje. 
In een gewone auto had ik nog nooit gereden. Ook dacht ik aan worst 
en bietensalade want de dagelijkse pap en soep kwamen mijn strot uit. 
Voor het eerst van mijn leven zag ik ook wat mijn moeder deed op de 
dagen dat ze niet hoefde te werken. Ze kwam laat uit bed en liep dan 
in haar ochtendjas een beetje op te ruimen en te poetsen. Eind van de 
ochtend kreeg ze altijd bezoek. Van wie kon ik niet zien want als er op 
de voordeur geklopt werd, deed ze voor ze opendeed eerst de deur van 
mijn kamer dicht. Eén keer meende ik de stem van Viktors vader te 
herkennen maar dat kon natuurlijk niet, die woonde nu heel ergens an-
ders. Als het bezoek na een halfuurtje weer weg was bracht ze me mijn 
middagsoep. Ze had dan een rode blos op haar wangen en terwijl ze het 
bord voor me vasthield zodat ik de soep met een rietje naar binnen kon 
zuigen, kletste ze honderduit. Ze had het over van alles, over de meest 
gekke dingen en sprak heel snel, alsof ze zenuwachtig was. Het waren de 
enige leuke momenten van de week, de rest van de tijd zag ik haar am-
per en als ze er was, zei ze meestal niets omdat ik door mijn geknevelde 
kaak toch niets verstaanbaars terug kon zeggen. 
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Na twee weken kwam Sergej langs om mijn huiswerk op te halen en 
nieuw te brengen. Mijn moeder maakte een kop thee voor hem en 
kwam bij ons zitten om te horen wat hij allemaal te vertellen had. Veel 
was het niet, enkel een paar nietszeggende voorvalletjes op school. Toen 
hij opstond om te vertrekken en mijn moeder naar buiten ging om wat 
eieren als cadeautje voor zijn ouders te rapen - wij hadden kippen en zij 
niet - boog Sergej zijn gezicht tot vlak boven het mijne.
‘Als je maar niet denkt dat je nu van me af bent,’ siste hij terwijl hij met 
zijn rechtervuist precies op de plek waar mijn gekneusde ribbenkast zat 
een harde stomp tegen de dekens gaf. ‘De anderen kunnen dan wel in 
hun broek schijten van angst dat je hen op een dag zult verlinken, maar 
mij heb je daar niet mee. Als je dat maar goed in je gnomenoren knoopt.’ 
Hij richtte hij zich op en wees met een grote grijns naar mijn gezicht. ‘En 
dat souveniertje heb je aan mij te danken. Ik hoor hem nog kraken, die 
snotkoker van je.’ 
Verstijfd van angst en met pijnlijke ribben liet hij me alleen.
De dagen daarop bleven zijn dreigende woorden in mijn hoofd door-
klinken en kon ik me er niet meer toe zetten om te eten; laat staan mijn 
huiswerk te maken. Hoewel ik uit bed mocht, bleef ik er de hele dag in 
liggen en staarde zwijgend naar het plafond in de hoop een oplossing 
voor mijn probleem te zien. 
Mijn moeder snapte er niets van en vroeg de dokter te komen. Ze dacht 
dat er misschien bij mij van binnen iets niet goed zat. Het was voor het 
eerst in mijn leven dat ik een zweem van ongerustheid op haar gezicht 
meende te bespeuren. 
De dokter onderzocht me van top tot teen maar kon vanzelfsprekend 
niets vinden. Wat ik mankeerde zat niet in mijn lijf maar diep genesteld 
in mijn hoofd. 
Een week later, op vrijdagochtend, werd het metaalwerk van mijn kaak 
verwijderd en kon ik weer gewoon eten. 
‘Dat moeten we vieren,’ zei mijn moeder en ze bakte blini*, mijn lieve-
lingseten. Om haar een plezier te doen nam ik er een klein hapje van 
voor ze naar haar werk vertrok. Toen ze weg was gooide ik de rest van 
de pannenkoek op de vuilnishoop en ging weer op bed liggen. Alleen 

* ((9&'>): pannenkoekjes 
 (de recepten van alle in dit boek genoemde gerechten vind u achterin)
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het weekend scheidde me nog van de dag des oordeels en ik moest een 
beslissing nemen; maandag gewoon naar school gaan was onmogelijk.
Eindeloos woog ik alles tegen elkaar af en uiteindelijk was mijn conclu-
sie dat er me maar twee mogelijkheden restten: mezelf van kant maken 
of Sergej vermoorden. 
Jezelf ophangen scheen een snelle dood te zijn. Twee jaar geleden had 
een meisje uit de bovenbouw zich na het ontbijt voor ze naar school 
ging in de schuur van haar ouders opgeknoopt. Haar voeten schokten 
nog toen haar vader haar vond; tenminste, dat werd op het schoolplein 
verteld. Waarom ze het gedaan had was een raadsel. De een zei vanwege 
een ongelukkige liefde, terwijl weer anderen beweerden dat ze zwanger 
was geweest van haar vader. 
Ik sloot mijn ogen en probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn om 
op een stoel te klimmen, een touw rond mijn nek te binden en eraf te 
springen. De koude rillingen liepen over mijn lijf en ik wist niet hoe snel 
ik mijn ogen weer open moest doen om het beeld van mezelf bungelend 
aan een stuk touw kwijt te raken. 
Nee, dat durfde ik niet! Maar er waren andere manieren om zelfmoord 
te plegen. Ik kon mezelf voor een vrachtwagen werpen, ik kon van een 
hoog gebouw afspringen al moest ik daarvoor wel naar de stad, ik kon... 
Ineens zag ik het triomfantelijke gezicht van Sergej voor me. Hij zou het 
fantastisch vinden als ik mezelf van kant maakte. 
Nee, zelfmoord viel af, dát plezier was wel het laatste dat ik die klootzak 
gunde. 
Bleef over optie twee: Sergej vermoorden. Durven was het probleem 
niet, als ik de kans kreeg zou ik het meteen doen. De vraag was alleen: 
hoe? Doodschieten was het eenvoudigst maar ik had geen geweer en 
wist ook niet bij wie ik er een kon lenen; de jagers in het dorp kende ik 
alleen van gezicht. Doodsteken met een mes of kapot hakken met een 
bijl was ook een mogelijkheid, maar dan moest ik ongezien dicht bij 
hem zien te komen en dat was met mijn manke poot niet zo gemak-
kelijk. En áls me het lukte, was de kans heel groot dat ik gepakt werd 
en dat zou minstens twintig jaar cel betekenen. Nee, dat was ook geen 
goed plan.
Ik pijnigde mijn hersens, er moest een manier zijn... 
Opeens wist ik het: vergi,igen! Dát was de manier. Opgelucht ging ik 
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overeind zitten. Vergi,igen was gemakkelijk, rattengif hadden we ge-
noeg en het hem toedienen moest ook niet zo moeilijk zijn. Gewoon 
in zijn eten stoppen. Het enige waar ik voor moest zorgen was dat hij 
hier bleef eten. En dat was niet zo moeilijk, ik kon mijn moeder straks 
gewoon vragen hem vanavond uit te nodigen, als dank voor het halen 
en brengen van mijn huiswerk. De blini waren er al! Mooi galgenmaal 
toch? Ik knipte met mijn vingers in de lucht, dit was kat in ‘t bakkie. 
Ik stond op en hobbelde met een brede grijns naar de schuur. Ik zou die 
Sergej wel eens leren, die zou straks niet weten wat hem overkwam. 
De zak rattengif bleek zo goed als vol. Ik zocht een stuk papier, vouwde 
het tot een puntzak en goot er ruim de kwart van de korrels in. Dat 
moest genoeg zijn, het mocht niet opvallen later. 
In de keuken vond ik, afgedekt door een pannendeksel, het stapeltje 
blini. Wat zou ik erop doen? Suiker kon niet, dat was wit en dan zag je 
het bruine gif. Honing was ook veel te licht van kleur. Mijn oog viel op 
de pot zelfgemaakte pruimenjam. Die was donkerbruin, mijn moeder 
maakte hem altijd met heel weinig suiker en kookte hem lang door. Bij-
komend voordeel was dat hij een beetje zurig was. Op de verpakking 
stond wel dat het rattengif smaak- en reukloos was maar dat vertrouwde 
ik niet helemaal. Hoe konden ze dat nu weten, was er ooit iemand ge-
weest zijn die het na had kunnen vertellen na het geproefd te hebben? 
De kleinste hoeveelheid was al dodelijk stond er.
Ik koos de grootste blin, goot er twee dikke strepen jam overheen en 
verdeelde die met een mes over het oppervlak. Daarna strooide ik op de 
linkerhel, de gi8orrels, vouwde hem dubbel en rolde hem op. 
Oeps, had ik toch bijna mijn mes afgelikt! 
Ik schoot in de lach. Dát zou wat zijn, de moordenaar die zichzelf per 
ongeluk vermoordde.
Nu de kleinere pannenkoeken, daar moest ook jam op anders viel het 
op. 
Toen ik klaar was, bekeek ik het resultaat. ‘Goed gedaan, Pjotr,’ compli-
menteerde ik mezelf. 
Ik zag dat een van de pannenkoeken bijna even groot was als die met het 
gif. Dat was linke soep, stel je voor dat ik me vergiste. Snel stak ik hem 
in mijn mond. Toen ik hem al voor meer dan de hel, met smaak naar 
binnen gewerkt had, realiseerde ik me dat mijn trek in eten terug was.
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Die avond zat Sergej met een zelfverzekerd lachje om zijn mond tegen-
over me aan tafel. Mocht de uitnodiging van mijn moeder hem al ver-
rast hebben, dan liet hij daar niets van merken. Ik voelde me wiebelig, 
van binnen juichte alles maar er zat ook een knoop in mijn maag.
De oechá* was heerlijk en ik nam er twee borden van. De schaal met blini 
stond nog op het aanrecht. Gewoonlijk zette mijn moeder al het eten in 
een keer op tafel, maar omdat we nu met zijn drieën waren, was die daar 
te klein voor.
Toen iedereen zijn bord leeg had, schoof mijn moeder haar stoel naar 
achteren. 
‘Tijd voor de pannenkoeken, jongens.’ 
‘Wacht, ik doe het wel,’ zei ik terwijl ik opstond. ‘Een beetje oefening 
voor mijn been kan geen kwaad.’
Ik pakte de soeppan van tafel en zette hem op het aanrecht. De opge-
rolde lekkernijen staarden mij vanaf de schaal aan en met moeite kon ik 
een glimlach verbergen: hier kon niemand weerstand aan bieden. 
Mijn handen trilden toen ik ermee naar de tafel liep. Ik moest hem wel 
goed wegzetten, met de grootste naar mijn eigen bord toe.
‘Nee, Pjotr, die grote is natuurlijk voor onze gast.’ Mijn moeder draaide 
de schaal een kwartslag en schepte de bewuste blin met haar lepel en 
vork op Sergej’s bord. 
Gelukt, juichte het van binnen, precies zoals gepland. 
Ik schepte een pannenkoek voor mezelf op en keek steels naar Sergej. 
Hij was bezig een groot stuk van de zijne af te snijden. Goed zo, nu al-
leen nog maar opeten die hap. Hij prikte hem aan zijn vork en... 

Het plotse gepiep van remmen buiten maakte dat het stuk blin halver-
wege Sergej’s mond bleef hangen. Hij liet zijn vork op zijn bord zakken 
en liep naar het raam.
‘Hé, militsija,’ zei hij verbaasd. ‘En daar komt nog een auto van hen aan 
samen met een grijs busje.’
Ik zat als verlamd en voelde me ineens helemaal leeg.
Nieuwsgierig ging mijn moeder ook kijken. ‘Ze gaan bij jullie naar bin-
nen,’ zei ze. ‘Er zal toch niets aan de hand zijn?’
Sergej schrok duidelijk en vloog naar buiten. 

* (3?2): vissoep
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Met lood in de schoenen stond ik op en liep naar de deur. Bij het tuin-
hek zag ik dat Sergej door een agent werd tegengehouden. Zijn vader 
verscheen in de deuropening, de kin op de borst en zijn handen geboeid 
achter zijn rug. Naast hem twee agenten en een lange, magere man in 
burger. 
De volgende dag las mijn moeder in de krant dat er drie vice-voorzitters 
van het Uitvoerend Comité gearresteerd waren op verdenking van cor-
ruptie en fraude. Boze tongen in het dorp beweerden een paar dagen 
later echter dat het verzinsels waren en dat de drie mannen waren opge-
pakt omdat ze gezien waren bij een bijeenkomst van de oppositie. 
Die maandag bleef Sergej’s plaats in de klas onbezet. De dagen daarop 
ook. De verhuiswagen stond er donderdag.
Van ratten hebben we maandenlang geen last meer gehad, ze bleken 
verzot op blini met pruimenjam.


