
De waarheid van Komsomol 

 

Eind september 2008 ontving ik een e-mail van ene ELMONSTRO met als onderwerp ‘Hallo, Alina! 

Charkov hier!’ ELMONSTRO bleek in het echt Kiril te heten en te schrijven voor de Charkov-editie van 

de krant Komsomolskaja Prawda, wat hij voor me vertaalde als ‘De ware Komsomol’. Hij had ontdekt 

dat ik in Charkov was geboren en wilde me interviewen over mijn nieuwe album, een verzameling 

covers van de Sovjetpunkzanger Yanka Dyagileva. ‘Als jij wil,’ schreef Kiril, ‘onthul dan alle nieuws 

over jouw creatie aan ons.’  

 Niemand uit mijn Oekraïense geboortestad had ooit eerder belangstelling getoond voor mijn 

muziek, dus dit kwam als een verrassing. Het ontroerde me zelfs een beetje. Ik was zo jong toen mijn 

ouders de Sovjet Unie als politieke vluchtelingen verlieten dat ik me er niets meer van kon 

herinneren, maar soms voelde ik het toch: een Charkov-vormig gat in mijn hart. Bovendien had de 

roep van het vaderland geklonken op een moment dat ik me bijzonder thuisloos voelde, want ik was 

net van North Carolina naar een tijdelijke onderhuurwoning in Brooklyn verhuisd. Mijn nieuwe 

appartement besloeg de bovenste verdieping van een oud, bakstenen herenhuis dat dringend aan 

renovatie toe was. De eerste keer dat ik er binnen stapte lagen de kastdeuren bovenop elkaar op de 

grond en de gaten langs de verrotte raamkozijnen waren zo groot als handgranaten. Het 

opendraaien van de warmwaterkraan in de douche stelde je geluk dusdanig op de proef dat het leek 

op het draaien aan een roulettewiel. En in plaats van uit de douchekop kwam het meeste water uit 

de muur, die zo net een soort Bijbelse rots leek. Ik duwde ’s ochtends mijn lichaam tegen het water 

dat langs de tegels stroomde voordat het laatste beetje warmte in de muur verdween. Het was zo’n 

plek waar je gedachten te vaak afdwaalden naar je huidige situatie en je sombere vooruitzichten. Een 

interview met de ‘De ware Komsomol’ zou in ieder geval betekenen dat me ik eens op iets anders 

kon richten dan de drie nummers in het geheugen van mijn telefoon waarop ik volgens mijn 

huisbazin haar mogelijk denkbeeldige klusjesman kon bereiken.  

 We waren weggegaan uit Charkov omdat mijn vader op de zwarte lijst van de KGB stond, 

maar als ik vroeg waarom antwoordde papa altijd dat hij dat niet precies wist. Dacht ik soms dat hij 

op een dag simpelweg een standaardbrief op KGB-papier in de bus had gekregen die begon met ‘Het 

spijt ons u te moeten meedelen dat…’ en eindigde met een keurige opsomming van zijn 

overtredingen? Als je hem bleef uithoren sputterde hij uiteindelijk altijd dat ik geen ‘dissidente 

vrijheiddstrijder’ van hem moest maken waarna hij zijn toevlucht zocht in een geel notitieblok met 

wiskundige vergelijkingen. Hij weigerde om onze vlucht uit de Sovjet Unie te romantiseren, om me er 

een voorstelling van een soort avontuurlijke actiefilm uit de jaren tachtig van te laten maken. ‘Je 

moet niet denken dat ik ooit een Stormtrooper heb afgeslacht,’ leek zijn waarschuwende blik te 

zeggen, ‘of me al breakdansend naar de vrijheid heb gedanst.’  



 Papa gaf wel toe dat het waarschijnlijk iets te maken had met het feit dat hij als student niet 

was ingegaan op wervingspogingen van de KGB. In ieder geval werd mijn familie daarna getroffen 

door een reeks vervelende gebeurtenissen. Mijn vaders medische vrijstelling voor militaire dienst (hij 

had als kind polio gehad) werd zonder enige uitleg ingetrokken en in plaats van te dienen in het 

officierenkorps zoals de meeste afgestudeerden moest hij samen met gewelddadige criminelen 

werken bij de genie van het Sovjetleger, die bekend stond om zijn hardvochtigheid. Mijn moeder 

moest ontslag nemen en ook al was ze cum laude afgestudeerd aan de staatsuniversiteit, ze kon 

vreemd genoeg geen nieuwe baan vinden. Werkloosheid was officieel verboden, maar ze bleef bij mij 

in het appartement dat we deelden met de ouders en zus van mijn vader terwijl papa een reeks 

laaggeschoolde baantjes doorliep die hij maar zelden lang wist te behouden.  

 Toch zou je dat niet zeggen als je mijn ouders nu zag. Binnen twee jaar nadat hij de Sovjet 

Unie had verlaten had mijn vader zijn doctoraal in de natuurkunde gehaald en had hij een baan bij 

een goede universiteit gevonden. Mijn moeder had net zoals de meeste Russische immigranten voor 

mij onbegrijpelijk werk gevonden dat te maken had met computers. En ook al had de tournee die ik 

net daarvoor door de Verenigde Staten had gemaakt mijn bankrekening aardig doen slinken, ik was 

als zangeres beroemd genoeg om een interviewaanvraag van een krant uit Charkov te krijgen. Omdat 

ik vond dat dit wel een schouderklopje verdiende stuurde ik het bericht door naar mijn ouders. Ik 

zette er verder niks bij, maar de onderliggende boodschap was duidelijk. 

 Het bleef verdacht stil aan de kant van mijn ouders, die meestal snel terugmailden. Een paar 

uur later ging mijn telefoon. 

 ‘Dat dat sufferdje nog steeds bestaat,’ zei mijn moeder zodra ik de telefoon opnam. ‘Je weet 

dat het vroeger de officiële krant van de Communistische Partij was?’ 

 Ik wist dat Komsomol de afkorting was van de jongerenafdeling van de Communistische Partij 

en ik moest toegeven dat de naam nogal retro klonk. Maar ik wilde Kiril nog steeds het voordeel van 

de twijfel geven.  

 ‘Nou ja, het is natuurlijk wel een merk – misschien wilden ze zo’n gevestigde merknaam niet 

veranderen na er in het Sovjettijdperk zoveel in te hebben geïnvesteerd?’ 

 ‘Denk je er werkelijk over na om dat interview te doen?’ 

 Ik had er niet eens over nagedacht om er niet over na te denken. En waarom moest mama 

zich altijd gedragen alsof iemand net een ijsklontje in haar broek had laten glijden? 

 ‘Natuurlijk,’ antwoordde ik. 

 En toen liet mijn moeder een typisch Russisch gesnuif horen wat grofweg kon worden 

vertaald als ‘Hier zakt mijn broek van af, wat een idioot ben je ook’ en hing op.  



 De rest van de dag wachtte ik op een reactie van mijn vader, maar uiteindelijk was mijn 

geduld op en belde ik hem zelf, gewoon om er zeker van te zijn dat hij het bericht had ontvangen. 

Toen ik hem aan de lijn kreeg klonk hij een beetje verbaasd.  

 ‘Welke e-mail?’ 

 ‘Uit Charkov! Die ene van de Komsomolskaja Prawda.’ 

  ‘Hmm. Ik geloof dat ik me daar wel iets van herinner.’ 

 ‘En?’ 

 ‘Nou,’ zei mijn vader met een lachje, ‘interessant is het wel.’ Hij leek in de hele situatie wel 

iets grappigs te zien, maar dan wel vanaf grote afstand, alsof een kennis op een andere planeet in 

een parallel universum iets enigszins amusants was overkomen.  

 Die avond e-mailde ik Kiril om hem te laten weten dat ik het interview graag wilde doen maar 

dat ik niet in het Russisch kon schrijven. Het zou dus het makkelijkst zijn als hij de vragen in het 

Russisch zou sturen en ik die dan in het Engels zou beantwoorden. Maar op de een of andere manier 

was dit verzoek niet goed overgekomen, want vanaf toen e-mailde Kiril me in een Engels dialect dat 

nog het best kon worden omschreven als het product van Google Translate en LSD.  

  

Hallo, Alina. Ik was blij verrast, toen kreeg een snel antwoord van je. Erg leuk mij met je te 

communiceren. Onze muzikanten vasthouden aan zeer zelfverzekerd en journalisten zijn niet 

geliefd. Ik ben een super, dat jij een hele andere man bent. Als je geen bezwaar maakt – ik 

bereidde vragen waarmee ik en onze lezers kunnen je beter leren kennen. Hier lijst van 

vragen: 

 

Ook al was ik een beetje duizelig door Kirils draaimolenproza, toch bekeek ik de vragen en kwam tot 

de ontdekking dat deze in te delen waren in drie even ergerlijke categorieën. 

 De eerste categorie bestond uit vragen waar ik helemaal niets van begreep. Bovenaan de lijst 

stond: ‘Heb je zuuns?’ Ik had geen flauw idee wat een zuun was. Aangezien ik de afgelopen acht jaar 

grotendeels omringd was geweest door jongens uit de indie-rock die hun pogingen om je te 

intimideren het liefst begonnen met ‘Heb je echt nog nooit gehoord van [voeg hier de naam van de 

populairste undergroundband van dat moment in]?’ raakte ik door de zuuns lichtelijk in paniek. Het 

was in Oekraïne vast iets heel cools waaraan iedereen zou kunnen aflezen hoe cool ik was. Het was al 

erg genoeg om me zorgen te moeten maken over mijn relatieve coolheid in één land zonder mezelf 

bloot te stellen aan het oordeel van coole Oekraïense hipsters die van zuuns hielden. Ik dacht niet 

dat ik ze had, maar toch besloot ik dat ik deze vraag beter beleefd kon negeren.  

 De tweede categorie bestond uit vragen die ik feitelijk gezien kon beantwoorden, maar die ik 

liever oversloeg. Deze lijst bestond uit vragen als: Ben je heel erg mooi? Dacht jij niet over de carrière 



van filmacteur? Waarom precies het lot, aangezien werk niet helemaal vrouwelijk is? Hou je van 

koken? Wie ben jij in dierenriem? Had je niet een verlangen om deel te nemen in de natuurkunde? 

Kijk je wat er gebeurt nu in Oekraïne? Wil je naar Charkov met concerten? 

 De laatste categorie vragen, moest ik bekennen, konden het beste door mijn ouders worden 

beantwoord. Voorbeelden hiervan waren: Waar gewoond? Waar geweest in zaal voor peuters, op 

school? Bij welke leeftijd werd je uit Charkov verdreven? Wat nu zijn je ouders bezig?  

 ‘Ik hoop van een collaboratie,’ schreef Kiril voordat hij besloot met vriendelijke groeten en 

‘zal zijn met ongeduld!’ 

 Ook al was het duidelijk dat mijn ouders weigerden Kirils zoete koek te slikken, toch stuurde 

ik de lijst naar hen door en wees hen op de vragen die zij misschien konden beantwoorden als ze er 

tijd voor hadden. Een paar minuten later ontving ik van mijn moeder de volgende reactie: 

 

 Alina, 

 Stop in godsnaam met deze ‘collaboratie’! Ik kan deze onzin niet meer aanzien!  

 Dit is je reinste lariekoek. 

 m.  

 

Mijn vader deed het met één zin af: 

 

 Ik vind ‘Ik ben een super’ in Kirils bericht wel een grappige uitdrukking. 

 

 Dat was alles. Geen van beiden had antwoord gegeven op de vragen of liet ook maar 

doorschemeren dat nog te gaan doen. Maar de volgende dag kreeg ik een mailtje van mijn moeder 

met een bijlage getiteld ‘Vroege Jeugd’ en het volgende bericht: 

  

 Alina, 

Hier een standaarddocument voor dit soort vragen. Sla hem op en kopieer en plak hem als er 

zich weer een idioot van de ‘De ware Komsomol’ aandient. 

 m. 

 

Mama had dan wel laten merken dat ze niet volledig achter het interview stond, toen ik niet direct 

antwoordde op haar eerste bericht kreeg ik binnen twintig minuten nog een e-mail: 

 

 Is dat alles? Nou, bedankt voor je feedback! 

 Vergeet in ieder geval niet om de keukenmessen voor me mee te nemen. Stop ze nu in je tas. 



 m. 

 

Ik opende de bijlage en zag dat mijn moeder zo behulpzaam was geweest om vanuit mijn perspectief 

een verslag van mijn jeugd te schrijven: 

 

Ik verliet Charkov toen ik een jaar was. Ik heb nooit op de kleuterschool gezeten. Dit was niet 

nodig omdat mijn moeder ‘uit vrije wil’ (of beter gezegd, uit de vrije wil van haar baas) haar 

baan had moeten opzeggen. Daarom kon ze thuis bij mij blijven. 

Mijn vader was nachtwaker. Hij bewaakte het winkeltje naast concertzaal Oekraïne in 

het Sjevtsjenkopark. Het winkeltje heette Café Lira. Ze verkochten er port en snoepgoed 

(waarschijnlijk voor na de port). Verder was er niets te bewaken in het winkeltje. Papa had 

het baantje gekregen in de hoop dat hij minder zou drinken dan de andere nachtwakers. En 

die hoop werd werkelijkheid.  

Op een dag kreeg mijn vader plotseling een buitenkansje – er werd hem een 

bijbaantje aangeboden als nachtwaker bij de dichtbijgelegen dierentuin. Zo kon hij twee 

plekken tegelijk bewaken. Maar al snel liet zijn geluk hem weer in de steek – hij werkte er 

nog maar anderhalve maand toen iemand anoniem een aanklacht tegen hem indiende 

omdat hij te hoog was opgeleid. De directeur van de dierentuin wilde geen narigheid en papa 

werd ontslagen.  

Af en toe werden mijn ouders bij de KGB ontboden voor een ‘gesprek’. Hierbij werd 

standaard altijd dezelfde vraag gesteld: ‘Wat is de ware reden dat u uit dit land weg wilt?’ 

Waarop zij het standaardantwoord gaven: ‘Omdat we ons willen herenigen met onze 

familie,’ en daarna enkele opmerkingen maakten over de menslievendheid van het beleid 

van de Partij en de regering. Na deze vruchtbare uitwisseling werd hun meestal ‘u hoort nog 

van ons’ medegedeeld. Waarna alles weer opnieuw begon.  

 

Mijn moeder had alle vragen die ik had gemarkeerd slim weten te ontwijken en het was duidelijk dat 

ze een beeld van de gebeurtenissen probeerde te schetsen dat de Komsomolskaja Prawda niet zou 

willen publiceren. Ik stuurde het document dus vrolijk door naar ELMONSTRO zonder verdere 

aanpassingen te maken. Nu de vragen voor mijn ouders waren afgehandeld was het tijd om me op 

mijn eigen vragen te richten. Ik overwoog me er snel vanaf te maken. (‘Ben je heel erg mooi?’ Ja. 

‘Heb je zuuns?’ Nee.) Maar uiteindelijk werkte ik keurig alle vragen af. Langzaam ontstond er een 

fascinerend portret van een Weegschaal zonder belangstelling voor acteren en weinig aanleg voor 

natuurkunde die alleen van koken hield als koffie zetten ook meetelde.  



 De laatste vraag was de moeilijkste: ‘Wil je naar Charkov met concerten?’ Ik had in de diverse 

plaatsen die ik de afgelopen jaren mijn thuis had genoemd met genoeg kranten gepraat om te weten 

wat ik hier geacht werd doen, maar ik kon me er niet toe zetten om de stad de hemel in te prijzen. Ik 

overwoog even om het uit te leggen, maar welke digitaal vertekende boodschap zou er uit Kirils 

arbitraire woordgenerator tevoorschijn komen als hij las dat het enige familielid in Charkov waar 

mijn ouders nog contact mee hadden een man was die ik kende als de Neef Die Water Drinkt? Ik 

vroeg me af of ik het erbij moest zetten, maar eigenlijk wilde ik niet naar Charkov met concerten; ik 

was al eens terug geweest en had ontdekt dat er niet veel was om naar terug te keren.  

 

De dood van mijn opa was de aanleiding geweest om terug te gaan. Naast aardrijkskundeleraar en 

onderscheiden Tweede Wereldoorlog-veteraan was mijn opa een onversaagde promotor van 

Charkov geweest. Mijn gehele jeugd stuurde hij ons kaarten met onmogelijk saaie gebouwen die 

leken te zijn gemaakt met behulp van een afzichtelijke betonmal. Op de kaarten stonden teksten als 

‘Charkov, mijn Stad, mijn Vaderland.’ Hij bleef ze sturen, ook na het instorten van de economie, toen 

de straatverlichting in de stad ’s avonds werd gedoofd en hij zelf voor het beddengoed, de gaasjes en 

de spuiten die nodig waren voor de operatie aan zijn prostaat moest zorgen. Ik dacht dat ik nog alle 

tijd had om hem op te zoeken. Op zijn zesentachtigste was mijn opa nog steeds aardig kwiek. Dat 

was hij tot de avond waarop hij ging slapen en nooit meer wakker werd. Het ging hier om een man 

die ik nog nooit had gezien, een zwart-witfoto met het onderschrift ‘Dedoesjka’, dus het verbaasde 

me dat zijn dood me zo aangreep. Maar dat deed het dus en ik nam het mezelf kwalijk dat ik te lui 

was geweest om hem in Oekraïne  op te zoeken of hem zelfs maar te bellen voor een praatje. Ik had 

een heleboel smoesjes verzonnen om hem niet te bellen. Ik was vooral bang geweest we niets tegen 

elkaar te zeggen zouden hebben. Ook was het niet ondenkbaar dat mijn tante Lyoeda zou opnemen. 

En wat moest ik in vredesnaam zeggen tegen een vrouw die in haar laatste brief aan mijn vader had 

verkondigd dat ze hem met haar eigen handen zou wurgen als ze daar de kans toe kreeg? 

 Alle families zijn ingewikkeld. Families die zijn overgeleverd aan de grillen van een totalitair 

regime zijn misschien nog wel ingewikkelder. En families waarvan een aantal familieleden vluchten 

en de achterblijvers te maken krijgen met tegenwerkingen van de allescontrolerende KGB, zoals de 

mijne, kun je compleet gestoord noemen. Op dezelfde dag waarop mijn ouders hun aanvraag 

indienden om de Sovjet Unie te mogen verlaten werden de ouders van mijn moeder allebei 

gedwongen ontslag te nemen bij de farmaceutische onderzoeksinstituten waar ze al meer dan 

vijfentwintig jaar in dienst waren. Als uitleg werd hun een retorische vraag gesteld: ‘Hoe kun je goed 

onderzoek doen als je eigen kind je niet eens gehoorzaamt?’ Een paar jaar later kwamen ook zij naar 

Massachusetts. De familie van mijn vader werd echter min of meer met rust gelaten. Papa’s ouders 

wisten allebei hun baan te behouden en leken redelijk gelukkig. Maar al snel bereikte ons via brieven 



op pijnlijk doorzichtig papier en telefoontjes van mijn vaders neef slecht nieuws uit Oekraïne. Een 

jaar nadat we waren geëmigreerd werd mijn opa gedwongen ontslag te nemen. In de jaren na de 

Perestrojka werd mijn familie vervolgens getroffen door een reeks financiële tegenslagen waarna 

mijn oma plotseling stierf aan diabetes. Tante Lyoeda weet al het onheil dat hen was overkomen en 

alle huidige problemen van de familie aan mijn vaders vlucht uit de Sovjet Unie. Daarom spraken ze 

niet meer met elkaar, en mama, die het woord idioot toch al gebruikte alsof het een gangbaar 

voornaamwoord was, had voor die kant van de familie al helemaal geen goed woord over. 

 Maar ook zonder al die familieproblemen had Charkov weinig aantrekkelijks. De stad had 

lang niet zo’n invloed op de wereldgeschiedenis gehad als de eeuwenoude hoofdstad Kiev. Ook was 

het niet zo’n pareltje als bijvoorbeeld Lvov. De twee woorden die steevast werden gebruikt om 

Charkov te omschrijven waren ‘industrieel’ of ‘groot’. Zo nu en dan werden ‘groot’ en ‘industrieel’ 

handig gecombineerd in de uiterst informatieve omschrijving ‘een grote, industriële stad’. Ik was 

opgegroeid in een slaperig provinciestadje ten westen van Boston en had erg weinig ervaring met 

grote, industriële steden. Daarom stelde ik me Charkov voor als een apocalyptische versie van 

Springfield of Worcester, plaatsen waar we af en toe doorheen reden op weg naar schilderachtiger 

oorden. En ik moest toegeven dat een reis van achtduizend kilometer om het Worcester van 

Oekraïne te bezoeken niet erg aanlokkelijk klonk.  

 Nadat mijn opa was gestorven was het enige familielid met wie mijn vader nog contact had 

de Neef Die Water Drinkt. Dat was de bijnaam die mijn vaders neef Lyonja van ons had gekregen 

toen hij papa een brief van twaalf kantjes had gestuurd die begon met de vraag ‘Wat is Gezondheid?’ 

Het antwoord, zo bleek, was water. Zout water in het bijzonder. En in de brief besprak hij tot in de 

kleinste details de vele voordelen van alle ongebruikelijke manieren waarop zout water gedronken 

kon worden, met als hoogtepunt het ultiem heilzame proces van het water opsnuiven. Lyonja was 

een trouwe voorstander van dit systeem en spoorde papa enthousiast aan om dit ook te gaan doen. 

Het enige nadeel, schreef hij, was dat er soms tijdens gesprekken ‘een beetje los water uit je gezicht 

kon vallen’. Een lage prijs voor onsterfelijkheid. 

 Papa vond de brief erg grappig en wilde hem graag met iemand delen, maar mama was nooit 

zo happig op die verhalen uit Charkov. In plaats daarvan riep hij mij naar zijn studeerkamer en las de 

brief hardop voor, en zo werd Lyonja de Neef Die Water Drinkt. De bijnaam was natuurlijk nogal lang 

en wat lastig uit te spreken, maar papa en ik gebruikten hem trouw. Het andere verhaal dat ik me 

herinner over Lyonja werd me verteld na de enige keer dat mijn ouders waren teruggeweest in de 

Sovjet Unie in 1990. Ik vroeg papa hoe het was geweest om zijn neef voor de eerste keer in vijftien 

jaar weer te zien en hij antwoordde: ‘Heel fijn. Hij is voor ons op zijn hoofd gaan staan.’ 

 Nu wist ik dat mijn vader erg gesteld was op Lyonja, die hem in Charkov door vele moeilijke 

periodes heen had geholpen en nu trouw de Amerikaanse dollars doorgaf die papa elke maand 



stuurde om het levensonderhoud van mijn opa te bekostigen. Het nogal bizarre beeld dat mijn vader 

voor mij van zijn neef had geschetst is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat ik toen nog maar 

een kind was. Misschien wilde hij ook dat ik me een iets positievere voorstelling zou maken van het 

leven in Charkov, dat leek te variëren van slecht tot ondraaglijk. Hoe dan ook, ondanks mijn 

verwrongen beeld van de Neef Die Water Drinkt was Lyonja na het overlijden van mijn opa de enige 

die me een rondleiding kon geven langs de plekken die ik in Charkov wilde zien. En opeens besefte ik 

dat hij er ook niet jonger op werd. 

 

Toen ik aankondigde dat ik Charkov wilde bezoeken reageerde mijn normaal gesproken verstrooide 

vader direct. Het eerste dat hij zei was ‘Dat vind ik geen goed idee,’ snel gevolgd door ‘Vertel dat 

alsjeblieft niet aan mama.’  

 Maar mama reageerde beter dan we hadden verwacht.  

 ‘Geweldig!’ riep ze en schoot in een luidkeelse iemand-laat-een-ijsklontje-in-mijn-broek-

glijden-modus. ‘Misschien snap je dan eindelijk uit welk godvergeten gat we je hebben gered!’ Mama 

verzekerde me dat ik haar na mijn terugkomst uit Oekraïne de rest van haar leven zou overladen met 

dingen waar ze van hield: beestjes van marsepein, cadeaubonnen van Loehmann’s, enzovoorts.  

 Wekenlang probeerde mijn vader de reis uit mijn hoofd te praten, maar toen ik voet bij stuk 

hield en zelfs Josh, mijn veelgeplaagde man, had weten te overtuigen om met me mee te gaan, 

regelde hij knarsetandend een ontmoeting met de Neef Die Water Drinkt. Vlak voordat we gingen 

kwam papa ook met de volgende weinig enthousiaste opsomming van Belangrijke Plekken voor de 

Familie in Charkov op de proppen:  

 

De belangrijkste plek is het huis waar we woonden. Het adres is Krasnosjkol’naja 

Naberezjnaja 26, appartement 96. Het gebouw staat in de buurt van een nogal stinkende 

rivier die de Lopan heet. Als je wilt kun je langs de oever lopen.  

 De volgende bestemming is de Staatsuniversiteit van Charkov. Deze ligt aan een heel 

groot plein. In het midden van het plein is een park dat Dzerzjinski heet, naar de oprichter 

van de KGB. Vaak spijbelde ik en las dan natuurkundeboeken in dit park.  

 Direct naast de universiteit ligt een park dat Sad Sjevtsjenko heet. Het marmeren 

standbeeld van Sjevtsjenko (een beroemde Oekraïense dichter) is wel aardig. Ook in dit park 

heb ik gestudeerd. 

  Vanaf Sad Sjevtsjenko kun je naar de dierentuin om de droevige dieren te bekijken. 

Ik heb kort gewerkt als nachtwaker in de dierentuin, en langer als de bewaker van een klein 

winkeltje in de dierentuin dat Café Petusjok heette. 

 



En om er zeker van te zijn dat ik hem goed begreep had papa er nog een laatste opmerking bij gezet: 

‘Dit mag misschien allemaal leuk klinken, ik ben bang dat het dat niet zal zijn.’ 

 

Josh en ik kwamen per trein aan vanuit Kiev in de Stolitsjni Express, we zaten op een bankje van 

onvervalst Sovjet-kunstleer en knepen zenuwachtig in elkaars hand toen de trein met een laatste 

schok zijn bestemming bereikte. Toen liet een treinmedewerker een metalen ladder zakken en 

daalden we af naar het perron waar we voet zetten op de warme, betonnen bodem van Charkov. Ik 

vocht tegen tranen die er niet waren en stond er wat onzeker bij, ik verwachtte eigenlijk dat ik 

overspoeld zou worden met emotie. Maar er kwam niets. Alleen een duizelend gevoel van 

desoriëntatie. Toen we naar het de stationshal liepen bleef ik even staan om het wapen van Charkov 

dat op een opvallende plek aan de muur hing nader te bekijken. Boven kransen van tarwearen en 

manden met fruit stond het symbool voor kernenergie. Straling en landbouw, dacht ik, een 

combinatie die schreeuwde om een ogenblikkelijke imagoverandering. Eenmaal binnen ontdekten 

we dat het station zelf veel majestueuzer was dan we hadden verwacht. Gezien de hoge plafonds en 

de gigantische kroonluchters zou je denken dat we zojuist in een van de imposantere Europese 

steden waren aangekomen. Er viel geen spoor te bekennen van de kille laars van de 

Sovjetonderdrukking. Had mijn familie nou maar in het station gewoond. Dan hadden we hier best 

gelukkig kunnen zijn. 

 Allereerst moesten we mijn ouders zo snel mogelijk laten weten dat we nog leefden. We 

vonden een internetcafé in het station, dus dat was geen probleem. De drie computers die tegen een 

van de muren in de benauwde ruimte stonden werden streng in de gaten gehouden door een 

zwaarlijvige vrouw die klem leek te zitten achter haar bureau.  

 ‘Kan ik vijftien minuten internettijd bij u kopen?’ vroeg ik in het Russisch. 

De vrouw trok een zuur gezicht. Ik kon mijn blik niet losscheuren van het roze-rode haar dat haar 

hoofd omkranste. Haar kapsel was net zo’n glasvezellamp die je wel in de etalages van smartshops 

ziet en ik verwachtte half-en-half dat het zou gaan ronddraaien. 

‘Internet? Wat is dat?’ blafte ze. 

Toen ik me had verontschuldigd dat ik haar had aangezien voor iemand die ons zou kunnen helpen 

liepen we naar de stomerij ernaast en vroegen de vrouw die daar werkte of zij misschien wist waar 

we de eigenaar konden vinden.  

 ‘Eén momentje alstublieft,’ zei de vrouw van de stomerij en rukte de tussendeur open die de 

twee ruimtes scheidde.  

 ‘Sveta!’ gilde ze. ‘Christus, je kunt niet iedere keer dat er toeristen voor je neus staan doen 

alsof je hier niet werkt.’  



 Overdonderd door de stortvloed aan Russische woorden vroeg Josh aan mij: ‘Waar ging dat 

over?’ 

 ‘Ze deed alsof ze hier niet werkte.’ 

 ‘O.’ zei Josh. ‘Ik ga een wc zoeken.’ 

Ik was nog steeds aan het typen toen Josh weer binnenkwam.  

 ‘Niemand wil zeggen waar de wc is.’ 

 ‘Misschien snappen ze het niet omdat je Engels spreekt?’ 

‘Het is heel gek,’ zei hij. ‘Volgens mij snappen ze het prima. Ze wilden het gewoon niet zeggen.’ 

 We gingen dus op zoek naar de herenwc’s, wat een wijze beslissing bleek te zijn. Ik was 

namelijk vergeten dat de vrouwenwc’s alleen werden aangegeven met een raadselachtige Cyrillische 

letter die nog het meeste leek op een rups die probeert weg te komen.  

We hadden een kamer geboekt in Hotel Charkov, want toen mijn ouders hier nog woonden 

was dat het chicste hotel van de stad. En het was overduidelijk ooit chique geweest. Door de vele 

zuilen zag het interieur eruit alsof de Sixtijnse Kapel er overheen had gekotst. In tegenstelling tot het 

treinstation was Hotel Charkov echter ook alarmerend vervallen. Toen ik uit alle macht zocht naar 

een camerastandpunt waaruit ik een foto kon maken zonder muren met gaten waar een peuter in 

kon staan, loshangende bedrading of sporen die volgens mij door kogels moesten zijn veroorzaakt 

deed de plek me heel even denken aan de binnenstad van Beiroet. We liepen naar onze kamer en 

ontdekten dat er verderop in de gang een legereenheid was gestationeerd. Toen we langs de 

eenheid liepen werden we door de pezige jonge mannen met ontbloot bovenlijf en ogen die 

glommen als zuurtjes argwanend bekeken.  

 Zodra we de kamerdeur hadden gesloten liep Josh naar een van de bedden die niet veel 

groter waren dan een stretcher en ging er op zijn buik op liggen. 

‘Doe me een lol,’ zei hij met gesmoorde stem, ‘en blijf binnen.’ 

 Ik nam een foto van hoe hij daar lag, liep naar het raam en trok het gordijn open.  

 Daar, in fleurig groen en grijs, zag ik de Sovjetkaarten uit mijn jeugd. Het hotel keek uit op het 

Vrijheidsplein, wat het grootste plein in Europa zou moeten zijn en qua grootte alleen werd 

geëvenaard door het Plein van de Hemelse Vrede in China. Zoals papa had verteld heette het vroeger 

het Dzerzjinskiplein en misschien had de nieuwe naam daarom nog steeds iets onheilspellends. De 

westelijke kant werd volledig in beslag genomen door een standbeeld van Lenin dat zo’n drie 

verdiepingen hoog leek. En ook al was de immense vlakte van kasseien bijna helemaal leeg, op het 

stukje gras rond Lenin wemelde het van de studenten. Ze zaten in kleurrijke plukjes op de vier treden 

onder zijn voetstuk. Lenin zelf was keurig in pak. Zijn stropdas zat in zijn gilet gestopt en zijn stijlvolle 

jas hing ietwat nonchalant om zijn schouders. In zijn linkerhand hield hij iets dat op een opgerolde 

krant of paraplu leek, maar het was waarschijnlijk iets veel symbolischer. Een klein, angstig boertje of 



zo. Zijn rechterhand was naar het plein geheven in een gebaar dat moest uitdrukken: ‘Kom, 

kameraden, en bouw samen met mij aan een schitterende toekomst!’ maar dat nu eerder op het 

gebaar van een televisiepresentator leek. ‘Welkom, kameraden, op de grootste parkeerplaats van 

Europa!’  

 We hadden om drie uur voor ons hotel afgesproken met de Neef Die Water Drinkt voor een 

rondleiding langs de Belangrijke Plekken voor de Familie, dus we liepen naar buiten om op hem te 

wachten. Tien minuten later verscheen er aan de andere kant van de oneindige vlakte van de vrijheid 

een eenzame figuur die de overtocht waagde. Ik moet toegeven dat ik een beetje teleurgesteld was 

toen ik neef Lyonja zag. Lyonja was een kalende, iets te dikke man met zachte gelaatstrekken. Hij 

droeg een  korte zomerbroek en een zwart T-shirt waarop ‘Yacht Club’ stond en leek op een 

klantenservicemedewerker van Hertz. Hij leek helemaal niet op papa. En ook niet op Popeye of een 

andere, eigenaardige superheld die superkrachten kreeg door zout water te drinken. Ik had stiekem 

gehoopt dat neef Lyonja ’s middags in een donker hoekje op zijn hoofd zou gaan staan. Deze hoop 

werd geruisloos de grond in geboord. Ik probeerde niet al te wanhopig te klinken toen ik Lyonja 

vroeg of hij nog steeds water dronk. Hierop schudde hij slechts zijn hoofd en lachte.  

 Een bezoekje brengen aan Dedoesjka’s graf vond Lyonja te ingewikkeld, dus in plaats daarvan 

maakten we een fraaie wandeling naar onze eerste bestemming: Krasnosjkol’naja Naberezjnaja 26, 

het appartementencomplex waar mijn familie ooit had gewoond. Het was een prachtige dag in juli en 

de zon zette de statige, pastelkleurige gebouwen in de binnenstad van Charkov, die dateerden van 

voor de revolutie, in vuur en vlam. We waren net lekker aan het slenteren, eerst over het plein en nu 

over een brede, lommerrijke boulevard, toen Lyonja plotseling vroeg: ‘Waarom heb je geen 

kinderen?’ 

 We kenden elkaar nog maar acht minuten, maar de vraag verbaasde me niets, aangezien ik 

me mijn hele jeugd lang had moeten verweren tegen indringende vragen van meedogenloos botte 

Russen. Ik wist nog al te goed hoe vrienden van mijn ouders me tijdens een Thanksgiving begroetten 

met ‘Maar je bent zoveel vettiger dan vorig jaar!’  

 ‘Hoe oud ben je trouwens?’ ging Lyonja verder. ‘Je moet al minstens dertig zijn.’ 

 ‘We willen wel kinderen,’ zei ik en voelde me net Jennifer Aniston. ‘Maar het is er gewoon 

nog niet van gekomen.’ Ik keek zenuwachtig naar Josh, die rustig het park rondkeek.  

 ‘Want een vrouw moet kinderen krijgen als ze nog jong en gezond is. Zoals hier in Charkov. 

Onze vrouwen krijgen kinderen als ze twintig of tweeëntwintig zijn. Dat is hier normaal.’ Hij wierp me 

vanuit zijn ooghoek een blik toe alsof hij wilde benadrukken wie hier abnormaal was.  

 ‘Maar misschien komt dat door onze onweerstaanbare vrouwen,’ ging Lyonja verder. ‘Zoals 

die daar, toch Joshua?’ Hij trok zijn wenkbrauwen op naar een blondine die voorbij liep. ‘Vind je haar 

ook geen schoonheid?’  



  ‘Wat zegt hij?’ vroeg Josh, die plotseling weer alle aandacht voor ons had. 

 ‘O, gewoon.’ Ik haalde mijn schouders op en pakte zijn hand vast. ‘Welkom in Charkov, dat 

soort onzin.’  

 

De rest van onze wandeling werden we voortdurend gewezen op de verscheidene historische 

monumenten. ‘Hier links zien jullie het Monument voor de Soldaat-Bevrijder van Charkov dat is 

opgericht ter nagedachtenis aan de Sovjetoverwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog,’ zei neef 

Lyonja dan. Vervolgens liep ik onverschillig met mijn camera een rondje om het standbeeld terwijl 

Lyonja me toeriep: ‘Maak er ook een vanaf de andere kant. Zorg dat je de zon in de rug hebt. Vergeet 

de inscriptie niet!’ Ik ontdekte al snel dat niets je plezier in geschiedenis zo grondig vergalde als een 

gigantisch standbeeld van een man met een geheven geweer. Het was een verademing toen we 

eindelijk de Lopan overstaken en voor een nietszeggend bakstenen gebouw bleven staan dat deels 

schuilging achter een reclamebord voor Zlatagor Wodka. 

 ‘Hier is het dan,’ verkondigde Lonya. ‘Je oude huis.’ 

 De meeste mensen die voor een typisch appartementencomplex uit het Sovjettijdperk staan 

denken dat ze per ongeluk naar de dienstingang zijn verwezen. Ze zien afbrokkelende trappen, twee 

deuren die een soort plaatijzeren sandwich vormen en een deprimerende gevel van beton of smerige 

bakstenen met hier en daar een halfvergaan balkon. Ons appartementencomplex was geen 

uitzondering. Het enige rare was dat iedereen in mijn familie altijd had beweerd dat het appartement 

in Charkov een ongeëvenaard stukje onroerend goed was geweest. ‘Je opa had een schitterend 

appartement in het hartje van de stad,’ had Baboesjka altijd gezegd. Zelfs mama, die het woord 

Charkov nauwelijks over haar lippen kreeg, was het daarmee eens. Natuurlijk kon ik niet zien hoe het 

appartement er vanbinnen uitzag, maar de architectuur sprak boekdelen: de ramen waren klein, de 

plafonds waren laag en het balkon werd op z’n plaats gehouden met iets dat leek op een enorme 

klont kneedgum. Het was een log, doorsnee flatgebouw uit het Brezjnev-tijdperk. 

 We stonden een beetje ongemakkelijk naast elkaar in de modder – het gras was al jaren 

geleden vertrapt – en neef Lyonja begon de ramen van onderaf te tellen. Hij wees in de richting van 

de rechterbovenhoek van het gebouw.  

 ‘Zie je dat raam? Daar woonde je.’ En toen, om de stilte te verbreken, kuchte hij en voegde 

toe: ‘Daar kwam ik dan bij je vader langs.’ Stilte. ‘Heel vaak.’ 

 Ik keek omhoog naar de ontelbare verduisterde ramen en deed alsof ik zag waar hij naar 

wees.  

 ‘O ja, daar. Dus dat was het appartement?’ Het kostte me geen enkele moeite om me voor te 

stellen hoe mijn moeder hier gevangen zat. Hoe ze haar schoonfamilie haatte die haar ook haatte en 

maar op papa zat te wachten die de dierentuin bewaakte terwijl ze uit het raam de stinkende Lopan 



naar een nog stinkendere plek zag kronkelen en onze ontsnapping beraamde. Ik keek nadrukkelijk 

om me heen en nam foto’s van de enige dingen die ik zag – een vuilnisbak; een treurig, armetierig 

klimrek en neef Lyonja die op zijn plekje in de modder stond en keek alsof hij heel veel liever ergens 

anders wilde zijn.  

 

Op de terugweg naar het hotel besloten we om door Sad Sjevtsjenko te lopen waar we het 

standbeeld van de Oekraïense dichter passeerden dat papa zo ontroerend had omschreven als ‘wel 

aardig.’ Het was zondagmiddag en het park was afgeladen met gezinnen die buggy’s voortduwden, 

groepjes jongens met opgeschoren kapsels in gebleekte spijkerbroeken en poloshirts en 

oogverblindend mooie meisjes. De meeste van hen liepen in tweetallen met hun armen in elkaar 

gehaakt of hand in hand en hun jurken schitterden fel in de zon. Ik bekeek mezelf en kreeg de indruk 

dat ik de meedogenloze schoonheidspolitie van het park op slinkse wijze had weten te ontwijken. 

Neef Lyonja zag me staren en snoof. 

 ‘Bah, deze mensen. Ze gaan alleen maar naar het park om aandacht te krijgen. Ze hebben 

niks anders te doen en vervelen zich te pletter.’ 

 En ik dacht: als mijn familie niet was vertrokken had ik mijn zondagmiddag zo doorgebracht. 

Dan was ik wakker geworden, had ik iets aangetrokken dat kriebelde en glitterde, twee ontspannen 

uren aan mijn haar gespendeerd en dan was ik naar het park gegaan. Daar zouden mijn vriendinnen 

en ik vervolgens als een bont gekleurd eskader bruidsmeisjes onze ronde langs de bomen maken. We 

zouden lonken naar mannen in loeistrakke spijkerbroeken met kogelronde hoofden in de hoop dat 

één van hen ons op ons tweeëntwintigste zwanger zou maken…  

 We bleven staan bij een bankje niet ver van het Vrijheidsplein waar we Volodja, mijn vaders 

beste vriend op de universiteit, en zijn vrouw Inna zouden ontmoeten. Uit zijn mannenhandtas 

haalde Lyonja een stapeltje foto’s en wat papieren die in een plastic zak zaten.  

 ‘Deze zijn voor je vader. Een paar oude artefacten van de familie die hij waarschijnlijk wel 

interessant vind.’ 

 Ik bedankte Lyonja en gaf hem de envelop met geld die ik van papa aan hem moest geven. 

Tijdens deze uitwisseling verschenen Volodja en Inna. Na het rondje handen schudden en een 

moeizame zoektocht naar een gemeenschappelijk gespreksonderwerp besloten we dat het tijd was 

om een paar ongemakkelijke foto’s van ons samen te nemen. Toen zei Lyonja dat we snel weer naar 

Charkov moesten komen en beloofde de volgende keer voor ons te koken. En snelle omhelzing en 

een kus en hij was weg – de Neef Die Geen Water Meer Drinkt.  

 

. 

 



 Volodja had blijkbaar ook een exemplaar van papa’s treurige lijst met activiteiten ontvangen, want 

zodra alle beleefdheden achter de rug waren zei hij tegen mij: ‘Oké, naar de dierentuin dan maar?’ 

 We staken het plein over en liepen door Lenins schaduw, die steeds langer werd. Daarna 

liepen we over het terrein van de universiteit waar Volodja en Inna samen met papa hadden 

gestudeerd.  

 ‘Ik herinner me,’ begon Volodja, ‘dat je vader en ik een keer zomaar geld op de stoep 

vonden. Een klein fortuin, iets van twintig dollar. Dus toen besloten we een lang gekoesterde droom 

in vervulling te laten gaan…’ 

 Volodja lachte omdat de herinnering hem even ontroerde, en ik stelde me voor hoe de 

mannen in als een dolle inkopen hadden gedaan op de zwarte markt en hoe papa daarna als een 

pasja op een berg illegale spijkerbroeken en kaviaar had gezeten. 

 ‘We hadden ons tot doel gesteld,’ vervolgde Volodja, ‘om langs elke sjasliekkraam in Charkov 

te gaan!’  

 Mij klonk dit verdacht veel in de oren als een missie om alle Dunkin’ Donuts-vestigingen in 

Worcester te bezoeken, maar ik deed mijn best om enthousiast te reageren. 

 ‘Ambitieus!’ riep ik vrolijk. 

 Volodja was nog lang niet klaar met zijn opsomming van de sjasliekkramen in de stad toen 

we de ijzeren poorten van de Staatsdierentuin van Charkov bereikten. Langs de paden in de 

dierentuin stonden kleurrijke, kitscherige bordjes die rechtstreeks van de set van een John Waters-

film leken te komen, maar die de staat van de dieren, die sinds mijn vaders vertrek van treurig naar 

belabberd was gegaan, niet konden verhullen. Ik liep in mijn eentje over het met planten 

overwoekerde pad dat steeds minder goed zichtbaar werd. Het pad voerde me langs een paar beren 

die suf uit hun ogen keken en een in elkaar gezakte struisvogel en ik bleef even staan om een foto te 

maken van een baviaan die naar me opkeek alsof hij hoopte dat ik antidepressiva voor hem had.  

 ‘Vroeger praatte ik tegen ze,’ had mijn vader verteld. ‘Maar niet tegen de leeuwen. Die leken 

nooit te willen luisteren. De dure dieren zaten trouwens opgesloten in een ander deel van de 

dierentuin, dus tegen hen praatte ik ook niet.’ 

 Ik vond het zielig dat mijn vader tegen de goedkope dieren moest praten. 

 ‘Dat was alles wat je deed? De hele nacht?’ 

 ‘Nee. Tot de andere bewakers kwamen kijken of ik een roebel voor ze had.’ 

 ‘En gaf je die aan ze?’ 

 ‘Dat was wel zo verstandig. Eén van hen was gewoon een alcoholist, maar de ander was een 

man met een verleden – hij was chauffeur bij de KGB geweest. Hij had agenten vervoerd die mensen 

arresteerden. Daar zaten soms belangrijke figuren bij. Dat soort bezoekjes… nou ja, van een heleboel 



mensen werd daarna niets meer vernomen. Maar goed, als ze langskwamen op hun rondes legden 

we ons geld bij elkaar en gingen we drinken.’ 

 ‘Wat zei je tegen ze?’ had ik gevraagd. ‘Tegen de dieren bedoel ik.’ 

 ‘Dat weet ik niet precies. Ik… liet gewoon merken dat ik medelijden met ze had.’ 

 Toen papa bij de dierentuin begon te werken stond hij al jaren op de zwarte lijst. Het 

ministerie van Hoger Onderwijs had de doctorandustitel die hij in de natuurkunde had behaald al 

lang daarvoor ongeldig verklaard, wat betekende dat hij nooit zou kunnen promoveren. Hij was ook 

uit de Komsomol gegaan, een gevaarlijke stap die alleen werd gezet door mensen die zeker wisten 

dat ze toch geen werk meer zouden vinden in de Sovjet Unie. Terwijl het langzaam donker werd zag 

ik mijn vader voor me, een jonge man in uniform met een geweer, turend door de tralies op zoek 

naar een stel donkere, natte ogen voor een stil moment van verbondenheid. Totdat de KGB-

chauffeur kwam en hem meevoerde.  

  

Voor het avondeten gingen we naar Volodja’s huis – een driekamerappartement dat voor 

Sovjetbegrippen extravagant was, maar nu slechts kon worden bestempeld als knus – waar we 

wodka dronken en ons tegoed deden aan een overvloedig feestmaal van salades met veel 

mayonaise. Tegen de tijd dat Volodja en Inna ons naar terug naar het hotel brachten was het ver na 

middernacht. Door het licht dat scheen uit de ramen van de betonnen dozen die om het 

Vrijheidsplein stonden leken de gebouwen net de speelvelden van een potje zeeslag op 

reuzenformaat.  

 ‘Ik heb een cadeautje voor je vader dat ik nog aan je wil geven,’ zei Volodja. Hij deed een 

greep in zijn tas en gaf me een boek. Honderd beroemde Charkovenaren, stond er. Dat was nou een 

boek dat ongeveer niemand in mijn familie zou willen lezen.  

 ‘Dankjewel,’ zei ik, maar toen ik het wilde opbergen hield Volodja me tegen.   

 ‘Kijk eerst even naar bladzijde vierentachtig.’  

 Ik sloeg het boek open en Josh kwam over mijn schouder meekijken. Daar zag ik tot mijn 

grote verbazing een korrelige zwart-witfoto van mijn vader en een stukje tekst met als kop:  

 

VILENKIN ALEKSANDR VLADIMIROVITSJ 

(1900 – 1900) 

 

 Ik keek naar Volodja, die alleen maar harder ging grijnzen toen hij mijn verbijsterde gezicht 

zag.  

 ‘De tekst klopt natuurlijk niet helemaal.’ 

  



Eind september ontving ik weer bericht van Kiril: ‘Hallo, Alina het is een journalist van Kiril uit 

Charkov. Heel erg bedankt voor een interview. Ik heb geschreven over Je wens om te naar voren te 

komen in Oekraïne en hoop, mijn woorden zullen opmerken. Hier dat is uitgekomen na onze 

correspondentie. In mijn persoon in Oekraïne is nog een bewonderaar voor jou verschenen.’ 

Onderaan het bericht stond een link naar de website van de Komsomolskaja Prawda. Toen ik erop 

klikte zag ik een oude foto van mezelf in onze achtertuin in North Carolina met daaronder Kirils 

naam. Het artikel begon met: Onze landgenote, de dochter van de beroemde natuurkundige 

Alexander Vilenkin, vertelt Komsomol hoe ze een popster in de Verenigde Staten werd. 

 Dat was gruwelijk overdreven. Ik had twee albums uitgebracht bij obscure indie-

platenmaatschappijen en het mocht een wonder heten als er van een van die cd’s meer dan een paar 

honderd exemplaren waren verkocht. Maar vanaf daar werd het alleen maar erger. Kiril had niet 

geweten wie mijn vader was toen hij voor het eerst contact met me had opgenomen, maar in de 

tussentijd had hij blijkbaar het een en ander uitgezocht. Nu ging het artikel voornamelijk over papa. 

En hij klonk als een dissidente vrijheidsstrijder.  

 Met toenemend afgrijzen las ik de idiote verzinsels die me als zuuns om de oren vlogen. 

Ondanks haar beroemde vader, ging het artikel verder, heeft Alina altijd haar eigen mogelijkheden 

gecreëerd. Ze heeft nooit gebruik gemaakt van het feit dat ze de dochter van een beroemde 

wetenschapper is en treedt zelfs op onder het pseudoniem Simone. Wat was vreemder, vroeg ik me 

af, het idee dat ik een pseudoniem zou verzinnen om de onverdiende faam te ontduiken die ik zou 

verkrijgen als iemand erachter kwam dat ik verwant was aan de bedenker van de Theorie van 

Eeuwige Uitdijing, of dat Kiril tijdens zijn diepgravende onderzoek niet had ontdekt dat Simone mijn 

echte achternaam was? Maar toen ik las dat mijn zogenaamde pseudoniem een slimme truc was om 

mee te liften op de populariteit van Paul Simon was de maat vol.  

 Kiril, dacht ik, ik haat je. Ik hield op met lezen en belde papa.  

 ‘Dit is hartstikke gênant!’ zei ik. ‘Stel dat iemand die ik ken dit ooit leest?’ 

 ‘Nou…’ Papa zuchtte. ‘Dat is hun werk, toch? Dingen interessant laten klinken.’ 

 ‘Ik zou mezelf nooit een popster noemen.’ 

 ‘En ben ik een dissidente vrijheidsstrijder? Het is allemaal onzin.’ 

 Ik hing op. Papa had gelijk, het was onzin. In een parallel universum zou Charkov misschien 

het gat in mij kunnen vullen als het laatste ontbrekende puzzelstukje in een puzzel. Op Planeet Aarde 

zou ik het moeten doen met warmte en de juiste waterdruk.  

 Toch dacht ik dat mama vast wel wilde weten hoe het allemaal was afgelopen en het 

uiteindelijke resultaat van mijn ‘samenwerking’ met Kiril zou willen lezen, dus ik stuurde de link aan 

haar door. Een paar uur later kreeg ik mijn antwoord. Ik dacht dat ze me een mailtje had geschreven 



om te laten weten hoe blij ze was dat haar verslag van mijn vroege jeugd zonder aanpassingen of 

inkortingen in het artikel was beland. Maar alles wat ik kreeg was dit: 

 

Alina, 

Ik wilde je even laten weten dat ik een waterkoker wil voor Kerstmis. De mijne lekt. 

m. 

 

 


