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Woord vooraf

De geschiedenis van een land heeft iets weg van een 
samenstel van schroefjes en radertjes dat samen een groot 
mechaniek vormt. Ze draaien om hun as, grijpen met 
hun kleine tandjes in andere kleine tandjes die maken 
dat de volgende as ronddraait en zo het hele gebouw 
van de tijd in een bepaald territorium in werking stelt. 
Het een volgt op het ander. Bijna honderd jaar geleden 
begon er een groot tandwiel te draaien dat een heel rijk, 
en de mensen die er woonden, voorgoed veranderde. 
Vanaf de winter van 1930 werden in de hele Sovjet-Unie 
honderdduizenden landbouwbedrijfjes ‘gedekoelakiseerd’, 
werd hun graan gevorderd, werden de mensen zelf 
verbannen naar Siberië en naar het hoge noorden. Het was 
de laatste klap die het Sovjetgezag uitdeelde aan alles wat 
individueel en particulier was. De welvarende boerenstand 
van kleine landlieden, de laatste glimp van een bestaan 
dat betrekkelijk onafhankelijk was van de Sovjetoverheid. 
De laatste sprank van een gedachte die van jezelf was. 
Overal werd in moordend tempo aan een ander land 
gebouwd, waarin alles collectief was, waarin de gedachte 
ondergeschikt was aan het systeem en het leven zelf 
onderdanig aan de partij.
 In anderhalf jaar tijd werden twee miljoen volwassenen 
en kinderen vermalen door de molenstenen van 
onteigening, verbanning en repressie, die de aarde naakt 
achterlieten, als onbeduidend stof. De laatste resten 
voedsel en bezit werden de mensen afhandig gemaakt, hun 
zelfbewustzijn. Het Sovjetbewind perste meedogenloos 
de laatste vierkante centimeters vrijheid uit de mensen, 
zonder een zweem van twijfel, op onmenselijke wijze.
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 Dit boek gaat over mijn overgrootvader en 
overgrootmoeder die begin van de vorige eeuw in de 
Slobozjansjtsjina woonden en werkten. Op een goed 
moment stond hun leven en lot voor mij model voor het 
verlies, en voor de miezerige compensatie daarvoor. Het 
verhaal van dit boek is een requiem voor het verloren 
zelfbeschikkingsrecht. Het was met name dit verlies dat 
de Holodomor mogelijk maakte, en het jaar 1937, en de 
lange vervolging van andersdenkenden. Sterker nog, de 
bedrogen mensen van nu, beroofd van het vermogen 
tot kritisch denken en de praktijk van het particuliere, 
gaven gemakkelijk toe aan de manipulaties van allerhande 
propaganda. De wortels van dit alles liggen in de verre 
jaren dertig. Zoals gezegd trad er in dat land toen een 
mechanisme in werking van onteigening en vernietiging 
van de laatste waardigheid van de mens.
 Voor de nacht valt, zijn er altijd de donkere 
avondkleuren die de ruimte besmeuren. Dit is een 
avondboek, zijn kleuren verdichten zich op het moment 
dat het afschuwelijke donker van de nacht over het land 
kruipt, door de stad, het dorp, over het erf, door het huis, 
om vervolgens onweerstaanbaar zijn wanstaltige zwarte 
handen uit te strekken en de mens mee te sleuren in een 
bodemloze en schijnbaar uitzichtloze duisternis. 
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Hoofdstuk 1

Er stond een hoeve in brand. Fedot trok de teugels 
abrupt aan, de slee knerpte, de aangedrukte sneeuw 
kraakte als droog brood, het paard zette nog twee 
stappen en bleef met tegenzin staan. Vanaf de kleine 
besneeuwde heuvel kon je het hele dorp zien liggen – 
een honderdtal boerderijtjes stak als zwarte klontjes 
af tegen het nachtelijk duister, de rafelranden van de 
donkere strodaken vloeiden als inktvlekken over de witte, 
besneeuwde laagte uit. Dunne, kronkelende slierten 
rook stroomden honderdvoudig uit de schoorstenen 
omhoog, verhieven zich synchroon een el of drie in de 
lucht om daar prompt te verdwijnen, op te lossen in de 
doorzichtige lucht. Het was net alsof de boerderijtjes aan 
grijze draadjes waren opgehangen, tussen hemel en aarde 
hingen, als houten speelgoed in een kerstboom van voor 
de revolutie. Maar om precies te zijn – er stonden maar 
negenennegentig boerderijtjes. Het resterende bouwwerk 
links stond in brand – het vuur stak zijn oranjerode 
tentakels in de lucht, alsof het de koude en dichte blauwe 
hemel wilde aanraken, maar vergeefs. Fedot deed zijn 
muts goed, die bijna was afgegleden, kneep zijn ogen 
tot spleetjes, probeerde uit te rekenen wiens hoeve aan 
de vlammen ten prooi was gevallen. Zo te zien die van 
Matsjoela, de ‘partij-activist’ van het dorp, zoals zijn 
buurman Nestor hem graag mocht noemen. De plek 
rondom het brandende boerderijtje werd bewaakt door 
de grote klauwen van het vuur, om nadien een aanval te 
doen op de nabijgelegen boerderijtjes. Het was alsof je 
het smakken van de vlammen helemaal hier kon horen, 
op de heuvel; het geraas waarmee ze het houten huisje 
verzwolgen, liet alleen een smeulende hoop as achter. 
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Fedot kwam overeind en stapte uit zijn slee, keek naar de 
linkerkant van het effen besneeuwde doek, door mens 
noch dier beroerd. Hij liep over de sneeuw, drukte daarbij 
diepe sporen plat die even verderop kleiner werden – de 
straffe steppewind woei om de ronding van de heuvel, 
rolde het sneeuwdek uit, als deeg, maakte de plak op 
hoger gelegen plaatsen dunner. De januarilaag begon te 
knerpen, het spoor was niet zo diep, je kon er overheen 
glijden. Fedot kneep zijn ogen nog eens samen en tuurde 
naar het vuur in de verte. 
 ‘Het is begonnen! Ik had er al voor gewaarschuwd. 
En nu?’ mompelde hij, en hij zette de kraag van zijn 
schapenjas op.
 De man keerde terug naar zijn slee, ging op het hooi 
zitten dat kraakte met zijn gebroken sprietjes, pakte de 
leidsels stevig vast en sloeg daarmee tegen de krop van 
het paard. Dat zette zich langzaam in beweging, deed vijf 
stappen en op dat moment trok Fedot aan het linkerleidsel 
en gleed zo snel mogelijk naar beneden, in de richting van 
het dorp.
 Het paard draafde om de spaarzame struiken heen, 
die als een vergeten plukje haar boven het vaalwitte dek 
uitstaken, liep krakend over de dunne ijskorst, reed de 
helling af en maakte, eenmaal op de platgereden heerbaan 
bij de eerste boerenhuisjes aangekomen, vaart. De oneffen 
weg met haar twee diepe voren voerde langs een aantal 
naamloze straten, liep daar als een bibberende draad, 
nu eens dichter naar het ene huis en dan weer naar het 
tegenover gelegen toe. Het was nog een halve werst naar 
de plaats van het onheil. Fedot gaf nogmaals een ruk aan 
de teugels, om de draf van het paard te versnellen. De 
weerschijn van het vuur in de verte viel op de sneeuw, als 
stromen bloed, en maakte beddingen in de maagdelijke 
sneeuwpracht. Nog even en hij was bij de brandende 
hoeve, stapte uit en liep naar de brand. Het lage bouwwerk 
stond in lichterlaaie, als een reusachtig vreugdevuur. 

Achter de smalle ramen zagen de vlammen bleek roze, 
maar hogerop – boven het dak – dieprood. Rechts van 
het huis liepen mannen heen en weer, bezig het lage, 
gammele hek weg te halen, het afdak te slopen, waaronder 
het gereedschap werd bewaard. Het vuur mocht zich niet 
verder uitbreiden.
 ‘Wat doe jij hier, Sjevtsjenko?!’ klonk een luide, harde 
stem achter Fedot.
 Deze keerde zich om en stuitte met zijn blik op een 
onverwachte gespreksgenoot.
 ‘Ik kwam langs, voorzitter, en zag de vlammenzee. Wat 
heb je daarop tegen?’ vroeg Sjevtsjenko met botte stem.
 ‘Daar heb ik iets tegen, en wel van alles’, bromde de 
voorzitter, met dubbele tong.
 Hij wankelde op zijn benen, op zijn rood aangelopen 
gezicht danste de weerschijn van de brand, een grimas van 
ongenoegen mengde zich met de bloedrode weerschijn.
 ‘Jij hebt hier... Ik zeg het je goedschiks... Maar 
jij... Moet je nu eens zien...’ ging de voorzitter 
onsamenhangend verder. Hij was starnakel dronken en 
kon amper op zijn benen blijven staan.
 Fedot keek aandachtig naar het vlezige, grof 
gebeeldhouwde gezicht van zijn onverwachte 
gespreksgenoot, wilde gaan razen en tieren, maar maakte 
een wegwerpgebaar, draaide zich om en liep een eindje 
weg. De boeren hadden het afdak gesloopt, de schutting 
weggehaald, het haardhout zo ver mogelijk van de 
vlammen gelegd. De hoeve brandde uit.
 Hij liep naar zijn dorpsgenoten, die hijgend naar het 
smeulende vuur stonden te kijken.
 ‘Hé, Stepanytsj, je bent weer net op tijd, zoals altijd’, 
begon een van hen, de langste en dunste, net een dissel.
 ‘Ja, jongens, dat kwam zo uit. Ik kom uit het 
regiocentrum en ik zie iets branden in de verte. Ik sloeg 
meteen hierheen af. Maar Dartel is niet meer de jongste, 
hij is oud, komt amper nog vooruit’, klaagde Fedot.
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 ‘Jij hebt tenminste een paard, ons heeft die kolchoz 
alles afgenomen’, flapte een tweede, gekleed in een 
grijsgroene gewatteerd jack, met een brede, hem veel te 
grote en ook nog eens versleten muts, er opeens uit.
 ‘Begin nu niet te kniezen, Potap, ik voel me toch al zo 
beroerd. Kom ik straks thuis, begint mijn vrouw mij de 
oren te wassen, over de merrie, over het kalf. Altijd maar 
grienen en jammeren, ik heb geen leven met haar!’
 ‘Ik wilde alleen maar...’ wilde de haveloze beginnen, 
maar hij kon zijn zin niet afmaken. Fedot viel hem in de 
rede, omdat hij merkte dat het gesprek heel ver van de 
smeulende hoop as afdwaalde.
 ‘En waar is Filipp Matsjoela? Zo te zien afwezig.’
 ‘Onze Filippoesjka is voor partijzaken op pad. Naar 
Charkov’, verklaarde de man in de donsjas prompt, en 
vervolgens knikte hij veelbetekenend in de richting van de 
uitgebrande hoeve. ‘Je ziet wat er gebeurt!’
 ‘Duidelijk een duister zaakje’, beaamde Fedot.
 En hij wilde zijn verhoor voortzetten, toen hij zag hoe 
zich links van hem, uit de donkere menigte dorpelingen, 
de wankele gestalte van de kolchozvoorzitter losmaakte 
en zijn kant op kwam. Hij had geen zin meer om de 
dolle en dronken voorzitter tegen te komen, zeker omdat 
hun laatste gesprek ook bijna op een bloedig treffen was 
uitgelopen. Sjevtsjenko slaakte een ontevreden zucht, 
liep bij de mannen vandaan, om een hekje heen en slofte 
gelaten in de richting van Dartel en de slee. Hij ging 
zitten, trok zijn benen in, zocht iets steun met zijn zij, gaf 
zijn paard de zweep en liet het wegdraaien.
 Fedot reed helemaal naar het andere eind van het 
dorp. In het laatste raampje van zijn boerderijtje brandde 
nog een warm geel licht, als een ontstoken pupil met 
strogele tinten, terwijl de rest van het raampje donker 
was, met glas dat lichtjes blonk in het zwakke schijnsel 
van de maan. Het huis had iets van een pinkelende oude 
zieke opa. De boer deed het hek open, reed het erf op. Hij 

gespte de leidsels los, maakt de leiband los, trok aan het 
eind van de singel en rolde de zadelriemen op, wikkelde 
de haamriem af. Dartel bleef rustig staan, gewend aan 
deze procedure, die zich van tijd tot tijd herhaalde, terwijl 
Sjevtsjenko ondertussen de haamring en de ronde haam 
afdeed, voorzichtig aan het gareel trok en het kleine zadel 
wegnam. Hij voerde het paard naar de paardenstal, wierp 
onderweg een blik in de koeienstal, waar blaar stond, 
liep naar buiten en nam een kijkje in het hok met het 
enige overgebleven varken, dat het houten boord licht 
had ontwricht, Fedot had het gezien en hij ging nu op 
zoek naar iets om dat te verhelpen. Daarna ging hij naar 
de hooiberg, pakte een flinke arm hooi en droeg die naar 
Dartel. Hij was een paar minuten aan het werk, kwam 
het erf opgelopen, veegde zijn handen af aan de sneeuw 
die ogenblikkelijk smolt en in grote druppels over zijn 
eeltige, ruwe, van het stugge, gelooide leer rood geworden 
handpalmen liep. Het water droop van zijn handen, 
maakte gaten in de sneeuw, zoals een kogel door een 
grijs stalen oppervlak gaat en verstart in een klein, smal 
kratertje.
 Fedot bleef even staan dralen voor de ingang van de 
boerderij, alsof hij bang was naar binnen te gaan. Die 
morgen nog had Sasja, zijn vrouw, hem danig de les 
gelezen over de kolchoz, en over de dreigementen van 
zijn voorzitter. Het stomme wijf! Hoe vaak moest hij 
haar nog zeggen dat hij uit ander hout was gesneden, 
niet onder het algemene juk zou doorgaan, al sloegen 
ze hem dood! Zijn vader, moge hij rust vinden in de 
zwarte aarde, had hem altijd geleerd alles zelf te doen, 
niet op zijn naaste te rekenen. Want de mensen om hen 
heen waren rot vanbinnen; hun lijkengeur strekte zich 
achter hen uit, als een staart. Zo zag hij de wereld in 
zijn laatste jaren. Hij was na de Burgeroorlog overleden, 
de economie stond op instorten, in het land heerste 
honger. Vader had het opgegeven, was steeds naar het hek 
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gelopen, had naar het dorp gekeken, alsof de oude man 
wist dat er magere jaren aan kwamen, als kwaadaardige 
wolven. Zo was hij ook gestorven, daar bij het hek. Nu 
probeerde Fedot elk klein stukje van het erf, elke vadem, 
te beschermen. Zo was onlangs diezelfde voorzitter langs 
gekomen en had geschreeuwd: ‘Jij bent een zelfstandige 
boer, een klassenvijand van het Sovjetgezag!’ Hij had 
op het erf gestaan, overal rondgesnuffeld. Er waren 
jongelui uit de stad gekomen, zijn ondergeschikten. Dat 
waren ‘vijfentwintigduizenders’, bah, je kon het amper 
uitspreken! De partij had hen gestuurd om tarwe en 
rogge te vorderen, anders zou het wereldkapitalisme het 
jonge land vermorzelen, dat zich had voorgenomen om 
te industrialiseren. Ze liepen als kip zonder kop rond, 
op zoek naar leeftocht. Ze liepen met een wijde boog om 
Fedot heen, aan wie de partij de scheldnaam ‘dwarsdrijver’ 
had gegeven. Ze beenden heen en weer over het erf, 
terwijl Sjoera haar man aan zijn mouw had vastgepakt en 
vasthield, en zij de zakken uit de graanschuur sleepten. Ze 
hield hem zo stevig vast dat haar vingers er wit van zagen, 
alsof al het bloed eruit getrokken was of dat ze onder het 
meel zaten. Sjevtsjenko keek toe hoe zijn eigendom werd 
weggedragen, zonder een woord te kunnen uitbrengen, hij 
stond daar als een zoutpilaar, alleen zijn lippen bewogen. 
Sasja boog zich naar haar man, wilde zeggen dat hij niet 
tegen moest spartelen, maar hij prevelde aldoor maar 
dezelfde paar zinnen: ‘Wat ben ik nu voor koelak? Ik werk 
met mijn knuisten en ik leg ze onder mijn hoofd als ik 
slaap. Dat is alles!’
 Als laatste zeulde een ‘vijfentwintigduizender’ een 
zak tarwe mee, met een kip onder zijn arm. Sjevtsjenko 
had nog vijf kippen over op zijn boerenbedrijf, de rest 
was geslacht en als vlees gevorderd. Alle zelfstandige 
boeren moesten verplicht vlees afdragen, ook als ze geen 
levende have hadden. Waar je het vandaan haalt, daar 
haal je het vandaan, al steel je het van de buren, maar 

vlees zul je leveren! Fedot kon het niet langer aanzien, 
rukte zich los uit de greep van zijn vrouw en stormde op 
de schoft af. Hij pakte de zak beet en rukte die al lopend 
los. En Sjevtsjenko was een rijzige kerel, meer dan twee 
el lang, hij gaf die gast een oplawaai zodat de man van 
de Komsomol halsoverkop over een sneeuwhoop heen 
buitelde. Prompt stortte de voorzitter zich op hem, 
trok uit het niets een revolver tevoorschijn, hield die 
bibberend voor Fedots neus en dreigde hem ter plekke 
om te leggen. Sasja zag nog net kans om haar kokende 
man weg te trekken en voor verder onheil te behoeden. 
Om vervolgens maar te zeuren en te zeiken, zo van: 
‘Ellendeling, jij wil mijn kinderen tot wees maken, stuk 
verdriet, al dacht je er maar eens aan wie ze dan te eten 
moet geven! Van die broer van jou hoeven we ook niets 
te verwachten!’ En inderdaad – er was geen Sjevtsjenko 
meer over, zijn tante was meer dan een jaar geleden 
gestorven, zijn vader en moeder waren ook dood. En van 
zijn broer hoefden ze weinig te verwachten, hij deed niet 
anders dan bijeenkomsten aflopen, had zijn mond vol 
van de nieuwe socialistische samenleving, blaatte maar 
over gerechtigheid. Hoe iemand van hun familie zo was 
geworden, rara. Twee broers, maar er staat een muur 
tussen, alsof ze niet hetzelfde bloed in hun aderen hebben, 
ze niet zijn opgevoed door dezelfde ouders, ze niet aan 
dezelfde moederborst hebben gelegen. Fedot begreep zijn 
oudere broer Pjotr niet, ook al woonden ze al zoveel jaar 
op dezelfde boerderij.
 Hij dacht daarover na en slaakte een zucht. Wat had 
hij er genoeg van om zich te verbergen, want zoals een 
dakloze hond voor de regen schuilde, zo ontvluchtte 
hij ook de wereld, met de staart tussen de benen. Op 
dat moment doofde het geel in het raampje, kennelijk 
had Sasja de lamp uitgedaan en was zonder op hem te 
wachten naar bed gegaan. Het zou fijn zijn als God in 
de hemel nog even wakker bleef en hem, zijn verloren 
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zoon, niet zou vergeten. Fedot stapte de hal binnen en 
schudde zich af; rechts was de deur naar de kamer van 
zijn broer, links naar die van hem, daartussenin was de 
berging, waar het kleine huisraad en de kleren werden 
bewaard. Hij liep door naar zijn deur, deed de klink 
naar beneden en verdween in de licht aangelengde 
duisternis. Een kleine witte, nevelige strook maanlicht 
dreef midden in de boerderij, als een vetoog in een bord 
soep. Pal naast de ingang was de kachel. Rode blaadjes, 
de weerschijn van het smeulend haardhout, tekenden 
zich af tegen de kruisbalken van het plafond, van de wit 
oplichtende balken, dwars boven de kachel. Op het bleke 
plafond waren pruimkleurige vlekken te zien die het 
schemerdonker van de kamer benadrukten. Tegenover 
de kachelkant waren de ramen, daaronder, dicht bij de 
iconenhoek, stond een tafel met een dizjnik erop. En bij 
de tafel stond een skrynya, een grote, bewerkte kist met 
waardevolle dingen. Rechts sliepen de kinderen, links zijn 
vrouw. Fedot liep op zijn tenen naar de tafel. Daar stonden 
twee geglazuurde schalen: eentje met brood, de andere 
met gekookte aardappels – die had zijn vrouw gekookt.
 ‘Waarom ben je zo laat? Wat is er gebeurd?’ klonk de 
gedempte stem van zijn vrouw uit de hoek.
 ‘Slaap je niet? Waarom pest je jezelf, je moet slapen’, 
antwoordde Fedot prompt.
 ‘Alsof jij een mens laat slapen! Je loopt ’s nachts rond te 
schuimen, als een kat in het voorjaar.’
 ‘Hoezo rondschuimen, het huis van Matsjoela is 
afgebrand, ik ben langsgereden om te kijken.’
 ‘Wat afgebrand? Helemaal?’
 ‘Tot de grond toe, zou ik zeggen.’
 ‘Hoe dat zo?’
 ‘Geen idee, maar het is wel gebeurd. Hij had geen 
Sovjetsprookjes moeten verkopen, de mensen zover 
moeten brengen... Ze stoten je de laatste korst brood uit 
de mond.’

 ‘Stil een beetje, bruut. Weer op zijn stokpaardje! En als 
iemand je nu eens hoort? Straks gooien ze je in de koude 
kamer, of misschien nog wel erger, zonder vorm van 
proces.’
 ‘Waarom begin je daar nu weer over, Sjoera, ik hoor 
van jou niks anders dan: hou je een beetje in. Dat kan ik 
niet! Hoe krijg ik nu aan je vrouwenverstand gepraat dat 
ik dat niet kan!’
 ‘Vrouwenverstand of niet, maar jij doet gewoon 
overmoedig. Als je dan heldhaftig wilt zijn, gooi dan alle 
remmen maar los als de kinderen groot zijn.’
 ‘Goed, het is mooi geweest. Ik eet wat en dan gaan we 
slapen.’
 ‘Nou en of. Bijdehandje. Ben je vergeten dat mijn 
moeder het Smolny heeft gedaan?’
 ‘Dat heb ik nu al honderd keer gehoord. Je slaat me om 
de oren met je moeder. Maar wat doet dat er nu toe, dat ze 
gestudeerd heeft? Waar is dat goed voor geweest?’
 ‘Om jou iets aan je verstand te kunnen brengen!’
 ‘Droom je of zo? Wat bazel je nu?’
 ‘Wat? Dat zeg ik. Je moet niet zo tetteren, je ziet wat er 
gebeurt, mensen worden niet langer als mens gezien.’
 ‘Daar heb je gelijk in. Dat heeft die Smolnymoeder je 
ten minste bij kunnen brengen.’
 Fedot mompelde iets, slikte een aardappel weg en 
liep naar het bed, naar zijn vrouw. En op dat moment 
werd de hemel besmeurd door een smerig soort wolken 
die eerst een dunne laag grijs over de maan uitsmeerden 
en daar vervolgens nog een laag donkergrijs overheen 
deden die het nachtelijk hemellichaam helemaal aan 
het oog onttrokken. Het werd een stikdonkere nacht die 
het dorp in een ondoordringbaar, angstaanjagend zwart 
onderdompelde.

De volgende morgen werd Fedot wakker toen de zon, 
bedekt door een dikke laag wolkenkwark, nog maar 
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amper door de troebele verte in het oosten was gebroken. 
’s Winters was er maar weinig werk in het dorp, de 
vrouwen sponnen en borduurden, terwijl de mannen 
in de schuur aan het prutsen waren of het er maar van 
namen. In alle vroegte was Sasja al luidruchtig met 
serviesgoed in de weer, deeg maken voor pasteitjes, en 
daarna had ze haar dochter Lida de deur uit geholpen 
naar school. Ze hadden al drie jaar een school in hun 
dorp, drie klassen en twee onderwijzers – daar moest de 
provincie het mee doen. De oudste ging al een heel jaar 
naar les, ze vond het leuk, ze kende het hele alfabet en 
had al een beetje leren schrijven. Maar de jongste Zoja, 
zat op het lange bed, te moederen met de houten pop 
die Fedot afgelopen zomer had geschaafd, en met stukjes 
blauwe stof had opgedirkt die na het naaien van zijn 
overhemd waren overgebleven.
 ‘Kom op, neem nog wat, zolang het nog warm is’, 
richtte Aleksandra zich tot haar man.
 ‘Sjoera, ik lig net zo lekker te slapen. Ik ben doodmoe 
van die reis van gisteren. Waarom maak je me nu 
wakker?’
 ‘Hoezo wakker maken? Petja is voor dag en dauw 
weggegaan, naar de bijeenkomst, er komen mensen 
van de Komsomol uit de stad. Hij zei dat jij ook moest 
komen.’
 ‘Die duivelse vent. Al weggeglipt. Ik ga de koe eten 
geven, kook jij dan in de tussentijd voor de barg. Daarna 
zullen we eens zien wat dat voor bijeenkomst is.’
 ‘Zou je anders niet thuisblijven?’
 Met haar feilloze vrouwelijke intuïtie voelde Sjoera 
dat daar narigheid van kwam. Fedot was opvliegend, hij 
stond zo in vuur en vlam, als een spaander hout, al was 
het zo weer over. Hij kon het ene moment tekeergaan en 
even later weer schaterlachen, of hij zeggen wilde: wat 
maak je je nu druk, moedertje, het is geen kwaaiigheid, 
dat is nu eenmaal mijn karakter. Vroeger was zijn vrouw 

als de dood voor hem, vooral de eerste jaren. Haar ouders 
hadden haar met Sjevtsjenko laten trouwen, die een stuk 
armer was, zo dachten ze de Sovjetoverheid gunstig te 
stemmen en veilig te zijn voor de Tsjeka. Maar ze hadden 
zich niet kunnen redden, men had hen alles ontnomen 
en naar niemandsland gestuurd. Misschien wel naar 
Kazachstan, maar mogelijk ook dichterbij. Fedot had 
ontzag voor haar vader gehad, op bijzonder eerbiedige 
toon met hem gepraat, anders dan met anderen. En toen 
ze waren verbannen, was hij helemaal veranderd. Hij 
was woest, maakte elke week bonje met iemand van het 
gezag, gold als een oproerkraaier. En dan kreeg hij ook 
nog eens zijn broer op zijn dak, die maar zijn best bleef 
doen om hem naar zijn kant over te halen. Af en toe bond 
haar man in, hoorde zijn lieve broer aan als die weer eens 
over de lichtende toekomst begon, waarin iedereen gelijk 
zou zijn. Dan luisterde Fedot zenuwachtig naar hem, met 
zijn vlakke handen op tafel trommelend. Maar elke keer 
hoorde hij hem helemaal aan, om dan abrupt op te staan 
en de deur van Pjotrs kamer zo hard achter zich dicht te 
slaan dat het witsel naar beneden dwarrelde, als vroege 
sneeuw.
 ‘Waarom blijf je zo lang bij hem zitten? Vind je het fijn 
om emmers bagger over je heen te krijgen?’
 Sjoera had meer dan eens geprobeerd haar man van 
een dergelijke omgang af te brengen. Maar deze had het 
weggewuifd: ‘Jij wilt ook alles weten’. En hij had er verder 
het zwijgen toe gedaan. Maar op een keer had hij zich 
echt kwaad gemaakt en had als een kanon gebulderd: ‘Je 
moet naar de vijand luisteren, weten hoe die denkt!’ Deze 
woorden troffen Sasjka als een mokerslag; ze begreep 
dat het onheil hen vroeg of laat uit huis zou halen, als 
een wervelwind, en hen rond zou doen tollen in zijn 
maalstroom. Dat het slecht met hen zou aflopen. Ook 
nu had haar man er luchthartig mee ingestemd om naar 
die vervloekte bijeenkomst te gaan, terwijl zijn vrouw 
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huiverde, als een spinnenweb in het bos, bij een gure 
wind.
 ‘Begin je weer te zagen? Ik ga, laat ze maar praten, ik 
hou me koest, wees maar niet bang.’
 Sasjka klaagde ach en wee, maar wie luisterde er 
naar haar?! Het gevoelige vrouwenhart voorvoelde, als 
een herfstblad, de orkaanwind, zodra de lucht maar 
betrok, dichttrok als een deken van duisternis, je een 
doordringende kou aan voelde komen. Maar Fedot 
luisterde niet naar zijn vrouw.
 Even voor de middag zette hij zijn muts op, trok zijn 
degelijke schapenjas aan en liep naar de leeszaal, waar 
de partijcel dikwijls bijeenkwam. Het gebouwtje zat 
bomvol, met voornamelijk kolchozbewoners, een paar 
zelfstandige boeren en vrouwen. Op zo’n februaridag 
hulde de ledigheid de dorpelingen in een even oude, 
sleetse als aangename loomte, als het kantwerk van een 
sneeuwstorm, die hen weemoedig maakte en verdrietig. 
De mannen dronken, terwijl de vrouwen niet vies waren 
van een roddel en een kletspraatje. Maar het was wel de 
zoveelste keer dat ze partijmensen uit de stad op bezoek 
kregen. Eén keer waren ze met een geleerde vent met een 
bril komen aanzetten, zo kaal als een biljartbal. Hij had 
twee uur in de hoek van de zaal gestaan, alsof hij daar 
wortel had geschoten, en was maar eindeloos doorgegaan, 
over het feit dat het wereldkapitalisme spoedig de geest 
zou geven, dat het proletariaat dan zou opstaan en de hele 
aarde zou regeren. Ze hoefden alleen nog maar een klein 
beetje geduld te oefenen, de buikriem aan te halen en geen 
graankorrel achter te houden, maar alles aan de partij 
te geven. Toen iedereen aan het eind huiswaarts wilde 
gaan, het was al laat geworden, had Fedot zich niet langer 
kunnen inhouden en gevraagd: ‘Jij bent een geleerde 
meneer, zie ik. Universiteiten gedaan, en een handjes, 
moet je zien hoe teer, als van een meisje...’
 Op de voorste rijen begonnen de mannen vergenoegd 

te ginnegappen, terwijl de vrouwen bij uitgang moesten 
giechelen.
 ‘Kameraad, ik...’ probeerde de geleerde het voor 
zichzelf op te nemen.
 ‘Afijn,’ viel Fedot hem in de rede, ‘als dat proletariaat 
dan overal regeert, over wie dan?’
 ‘Eh...’ begon de partijman, en zijn ogen draaiden weg, 
zijn lijf begon te trillen.
 De boeren in de zaal waren muisstil geworden, 
de partijman zat te draaien op zijn stoel, alsof hij was 
gestoken, zette toen zijn bril af, trok een lange witte 
zakdoek tevoorschijn en begon daarmee verwoed zijn 
brillenglazen te wrijven, alsof hij met een vlag stond te 
zwaaien. Sindsdien ging Fedot telkens naar dergelijke 
bijeenkomsten, om de sprekers op de kast te krijgen, maar 
ook om aandachtig naar hen te luisteren.
 En zo stapte hij ook vandaag zijn erf op, stampte naar 
het hekje en liep snel de straat uit. Naast een scheefstaand 
hek, zo verwrongen als dat gezicht van die geleerde 
kerel, stond Nestor, zijn buurman. Het was een man van 
tweeënvijftig jaar oud, met een breed, gerimpeld gezicht. 
Nestor had dicht bij elkaar liggende ogen en ietwat dikke 
lippen, opeengeklemd in eeuwige spot. Een ongewoon 
gezicht, maar zijn woorden klonken nog ongewoner – 
Nestor verhaspelde die, sprak ze mal uit en vergiste zich 
maar al te vaak in de klemtoon en legde die dan verkeerd.
 ‘Zo, buurman, waarom blijf jij niet thuis zitten?’ 
lispelde hij, met zijn pijpje tikkend tegen een houten 
paaltje, zo grijs als een nachtvlinder.
 ‘Ik ga naar de bijeenkomst, om jouw bazen de mantel 
uit te vegen’, antwoordde Fedot prompt.
 ‘Waarvoor zou je ze zwartmaken, dat doen ze zelf 
tegenwoordig wel.’
 ‘Hoe bedoel je, Nestor?’
 ‘Nou, bij ons in de kolchoz gaat het gerucht dat 
de voorzitter zo op zijn falie heeft gekregen in het 
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regiocentrum dat ze hem dreigden met het gerecht en 
het kamp. Hij kwam zo wit als een doek bij onze brigade 
langs. Ik zeg tegen hem: wat loop nou het vuur uit je 
sloffen? Doe een beetje kalm aan!’
 ‘En wat zei hij toen?’
 ‘Hij kwam als een dolle overeind en begon me stijf 
te vloeken. En daarna ging hij achter zijn bureau zitten 
en veegde ons allemaal, doodkalm, zoals een geestelijke 
vroeger, de mantel uit.’
 ‘Nestor, wat ben jij een ouwe zot. Waarom ben je bij 
die kolchoz gegaan?’
 ‘Wat moest ik dan? Wat had ik te verliezen? Mijn 
stulpje hier staat helemaal scheef, zo verwrongen als het 
gezicht van de voorzitter. Mijn koe is drie jaar geleden 
doodgegaan, en ik heb geen vrouw, zo mooi als ik ben. 
Dus ik ga naar het armencomité, ik luister hoe die arme 
sloebers de eindjes aan elkaar proberen te knopen en het 
wordt me licht te moede. Bij hen vergeleken ben ik een 
herenboer, ik eet brood met spek.’
 ‘Ze moeten werken, dan lijden ze geen armoe. Ze zitten 
maar te hijsen en te zingen. Ik ken die arme sloebers van 
jou.’
 ‘Maar jij zingt contrarevolutionaire deuntjes, kameraad 
Sjevtsjenko. Ze zetten je zo vast.’
 ‘Zolang jij, oude knar, geen aangifte doet, zetten ze mij 
niet vast.’
 ‘Dat hangt ervan af, of je me nu tabak geeft.’
 ‘Jij sluwe vos! Hoe heb ik het zoveel jaar met je 
uitgehouden, vuile afperser?’
 Nestor begon tevreden te snuiven, te spinnen als 
een kater, en hield zijn hand op, waar Fedot een hoopje 
puike tabak op strooide. Daarna namen ze afscheid. 
Fedot grinnikte, gaf zijn maat een schouderklopje en 
liep vervolgens knerpend het paadje uit dat als een 
hondenstaart voort kronkelde. De leeszaal stond midden 
in het dorp. Het was het landgoed van de plaatselijke 

uitbuiter Nesterenko geweest, maar de Sovjetoverheid 
had er snel de hand op gelegd. Pan Nesterenko was 
gefusilleerd, zijn bezit verbeurd verklaard, terwijl zijn 
vrouw met een kind aan de borst op de vlucht was 
geslagen. En zo diende deze grote stenen boerderij, met 
zijn grote, meer dan anderhalve meter brede ramen – de 
gewezen eigenaar hield van veel licht – het nieuwe gezag. 
Bij het bordes stonden drie kolchozboeren te roken die 
af en toe een fluim in de sneeuw spuugden. Op de plek 
waar hun fluimen terechtkwamen, had het sneeuwdek 
iets van een vergiet die op de grond was gevallen. De 
kolchozboeren stonden onder het afdakje, sisten zonder 
enige haast hun woorden tussen hun tanden door en 
spogen een fluim uit als om een punt te zetten. Fedot 
groette hen met een knikje, tikte zijn viltlaarzen tegen 
elkaar af, wreef over zijn gezicht en stapte de gang in 
die als een lintworm naar ergens diep in de boerderij 
liep. Door de openstaande deur viel een geometrisch 
gelijkmatig beigegeel licht in de ietwat donkere en smalle 
ruimte. Van daar klonk een stem, zo hard als graniet, 
die de mensen geselde met woorden, deze als stenen 
rondslingerde. De stem zorgde voor een luide, koppige 
dreun in het vertrek die de naderbij komende Fedot op 
zeker moment als het ware naar zich toe trok. En de 
boer stevende gehoorzaam op het licht van de deur af, 
met kleine, stille passen, als een koppige, afgematte en 
inmiddels ten dode opgeschreven wolf.
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‘De rode driehoek’ symboliseert het communistische 

Sovjetregime. De USSR rustte op drie pijlers: de leider, Stalin; 

de partij, de CPSU; het geweldsmonopolie, de NKVD. De 

veiligheidsdiensten kwamen zelfs ‘s nachts met drie man 

– de ‘trojka’ – om iemand te arresteren. Het Sovjetregime 

hield zijn burgers als het ware gevangen in deze driehoek, 

er was vrijwel geen ontkomen aan. 

Dit boek is de geschiedenis van mijn overgrootvader, die de 

zogeheten ‘dekoelakisatie’ aan den lijve heeft meegemaakt: 

boeren werden onteigend, moesten gedwongen tot de 

kolchoz toetreden of werden naar Siberië verbannen. 

In Oekraïne werden meer dan 2 miljoen mensen het 

slachtoffer van deze repressie, en waarschijnlijk werden 

nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid in één 

jaar zoveel mensen met geweld beroofd van hun huis, hun 

bedrijf en hun grond. En als je iemand dat alles ontneemt, 

verliest hij daarmee zijn wilskracht, zijn vrijheid en zijn 

gevoel voor rechtvaardigheid. 

Het verhaal van dit boek is een historisch, bijna 

chronologisch verslag van een van de meest ingrijpende 

perioden uit de Europese geschiedenis.
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