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Dat ik de naam van mijn moeder intikte in de zoek-
machine van het Russische internet was niet veel 

meer dan een spelletje. In de loop van decennia had ik 
telkens weer geprobeerd een spoor van haar te vinden, 
ik had het Rode Kruis en andere opsporingsdiensten ge-
schreven, relevante archieven en onderzoeksinstituten, 
wildvreemde mensen in Oekraïne en Moskou, ik had in 
verbleekte slachtofferlijsten en kaartenbakken gezocht, 
maar was er nooit in geslaagd ook maar het spoor van een 
spoor te vinden, een nog zo vaag bewijs van haar leven in 
Oekraïne, van haar bestaan voor mijn geboorte.
 In de Tweede Wereldoorlog hadden ze haar als drie-
entwintigjarige samen met mijn vader vanuit Marioepol 
voor dwangarbeid naar Duitsland gedeporteerd; ik wist 
alleen dat beiden in een wapenfabriek van het Flick-con-
cern in Leipzig waren ingezet. Elf jaar na afloop van de 
oorlog had mijn moeder in een stadje in West-Duitsland 
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een eind aan haar leven gemaakt, niet ver van een kolonie 
voor ‘heimatlose Ausländer’, oftewel ontheemde buiten-
landers, zoals voormalige dwangarbeiders toen werden 
genoemd. Behalve mijn zus en ik was er waarschijnlijk 
nergens ter wereld meer ook maar iemand die haar nog 
had gekend. En ook wij, mijn zus en ik, hadden haar ei-
genlijk niet gekend. We waren kinderen, mijn zusje pas 
net vier en ik tien, toen ze op een oktoberdag in 1956 zon-
der een woord het huis verliet en niet terugkwam. In mijn 
herinnering was ze alleen nog een schim, meer een gevoel 
dan een herinnering.
 Inmiddels had ik mijn zoektocht naar haar allang op-
gegeven. Ze was meer dan negentig jaar geleden geboren 
en had maar zesendertig jaar geleefd, en niet zomaar ja-
ren, maar de jaren van de burgeroorlog, van de zuiverin-
gen en hongersnoden in de Sovjet-Unie, de jaren van de 
Tweede Wereldoorlog en het nationaalsocialisme. Ze was 
in de papierversnipperaar van twee dictaturen terecht-
gekomen, eerst onder Stalin in Oekraïne, daarna onder 
Hitler in Duitsland. Het was een illusie om decennia later 
in de oceaan van vergeten slachtoffers het spoor van een 
jonge vrouw te vinden van wie ik niet veel meer wist dan 
haar naam.
 Toen ik die naam op een zomernacht in 2013 had in-
getypt op het Russische internet, leverde de zoekmachi-
ne prompt een resultaat op. Mijn verbazing duurde maar 
een paar seconden. Wat mijn zoektocht altijd al had be-
moeilijkt was het feit dat mijn moeder een heel alledaagse 
Oekraïense naam had, er waren honderden, waarschijn-
lijk duizenden Oekraïense vrouwen die net zo heetten als 
zij. Weliswaar droeg de persoon die op mijn beeldscherm 
gemarkeerd was zelfs het patroniem van mijn moeder: zij 
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heette eveneens Jevgenia Jakovlevna Ivasjtsjenko, maar 
ook Jakov, de voornaam van mijn moeders vader, kwam 
zo vaak voor dat de treffer niets te betekenen had.
 Ik opende de link en las: Ivasjtsjenko, Jevgenia Jakov-
levna, geboortejaar 1920, geboorteplaats Marioepol. Ik 
staarde naar de gegevens, ze staarden terug. Al wist ik 
heel weinig over mijn moeder, ik wist wel dat ze in 1920 in 
Marioepol was geboren. Konden er in een kleine stad als 
Marioepol destijds binnen één jaar twee meisjes geboren 
zijn met dezelfde voor- en achternaam van wie de vaders 
allebei Jakov heetten?
 Hoewel Russisch mijn moedertaal was, die ik in de 
loop van mijn leven nooit helemaal had verleerd en die ik 
sinds mijn verhuizing naar het Berlijn van na de Wende 
weer bijna elke dag sprak, was ik er niet zeker van of ik 
op het beeldscherm nu werkelijk de naam van mijn moe-
der las, of dat die naam misschien alleen als een fata mor-
gana aan mij verscheen in de woestijn die het Russische 
internet voor me was. Er werd een Russisch gesproken 
dat ik bijna als een vreemde taal ervoer, een newspeak die 
razendsnel veranderde, voortdurend nieuwe woorden 
voortbracht en zich dagelijks met nieuwe amerikanismen 
vermengde, waarvan je de herkomst zodra ze in cyrillisch 
schrift waren omgezet vaak nog amper kon herkennen. 
Ook de website die ik nu voor me had, had een Engelse 
naam en heette ‘Azov’s Greeks’. Ik wist dat Marioepol 
aan de Zee van Azov lag, maar waar kwamen die Azov-
se Grieken opeens vandaan? Ik had nog nooit van enig 
verband tussen Oekraïne en Griekenland gehoord. Als ik 
Engels was geweest had ik heel toepasselijk kunnen zeg-
gen: It’s all Greek to me.
 Over Marioepol wist ik op dat moment zo goed als 
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niets. Tijdens de zoektocht naar mijn moeder was ik 
nooit op het idee gekomen om me wegwijs te maken in 
de stad waar ze vandaan kwam. Marioepol, dat veertig 
jaar lang Zjdanov heette en pas na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie weer haar oude naam terugkreeg, bleef voor 
mij een innerlijk oord dat ik nooit blootstelde aan het 
licht van de werkelijkheid. Ik was al heel lang thuis in een 
schimmig gebied, in mijn eigen beelden en voorstellingen 
van de wereld. De werkelijke buitenwereld vormde een 
bedreiging voor dat innerlijke thuis, en daarom probeer-
de ik die zo mogelijk te ontwijken.
 Mijn oorspronkelijke beeld van Marioepol was be-
paald door het feit dat niemand toen ik klein was een on-
derscheid maakte tussen de afzonderlijke staten van de 
Sovjet-Unie; alle bewoners van haar vijftien republieken 
werden als Russen beschouwd. Hoewel Rusland in de 
Middeleeuwen uit Oekraïne was voortgekomen, uit het 
Kievse Rijk, dat ‘de wieg van Rusland’ werd genoemd, 
de moeder van alle Russische steden, spraken ook mijn 
ouders over Oekraïne alsof het een deel van Rusland was 
– het grootste land ter wereld, zei mijn vader, een enorm 
rijk dat zich uitstrekte van Alaska tot Polen en één zesde 
van het totale aardoppervlak besloeg. Duitsland was in 
vergelijking daarmee slechts een vlekje op de kaart.
 Wat Oekraïens was ging voor mij op in wat Russisch 
was, en als ik me een voorstelling maakte van mijn moe-
der in haar vroegere leven in Marioepol, zag ik haar altijd 
in de Russische sneeuw. Ze liep in haar ouderwetse grijze 
mantel met de fluwelen kraag en manchetten, de enige jas 
waarin ik haar ooit had gezien, door donkere ijzige stra-
ten in een of andere onmetelijke ruimte, waar eeuwig en 
altijd een sneeuwstorm woedde. De Siberische sneeuw 
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die heel Rusland en ook Marioepol bedekte, het akelige 
rijk van de eeuwige kou, waar de communisten heersten.
 Mijn kinderlijke voorstelling van de plaats van her-
komst van mijn moeder hield tientallen jaren stand in de 
donkere kamers van mijn innerlijk. Zelfs toen ik allang 
wist dat Rusland en Oekraïne twee verschillende landen 
waren en Oekraïne echt helemaal niets met Siberië te ma-
ken had, tastte dat mijn Marioepol niet aan – hoewel ik 
niet eens zeker wist of mijn moeder werkelijk uit die stad 
kwam of dat ik haar Marioepol had toegedicht omdat ik 
die naam zo mooi vond. Soms wist ik niet eens meer ze-
ker of er wel echt een stad met die naam bestond of dat ik 
die had verzonnen, net als zoveel andere dingen met be-
trekking tot mijn herkomst.
 Op een dag, toen ik bij het doorbladeren van een krant 
op het sportkatern stuitte en al verder wilde bladeren, 
viel mijn oog op het woord Marioepol. Een Duits voet-
balteam, zo las ik, was naar Oekraïne gereisd om tegen 
Illitsjivets Marioepol te spelen. Alleen al het feit dat die 
stad een voetbalelftal had, was zo ontnuchterend dat mijn 
innerlijk Marioepol terstond uiteenviel als een rotte pad-
denstoel. Niets ter wereld interesseerde me minder dan 
voetbal, maar uitgerekend dat confronteerde me voor het 
eerst met het werkelijke Marioepol. Ik las dat het een stad 
met een uitgesproken mild klimaat is, een havenstad aan 
de Zee van Azov, de ondiepste en warmste zee ter wereld. 
Er werd gerept van lange brede zandstranden, van wijn-
bergen en onafzienbare zonnebloemvelden. De Duitse 
voetballers kreunden onder de zomertemperaturen, die 
tegen de veertig graden liepen.
 De werkelijkheid leek me veel onwerkelijker dan mijn 
eigen voorstelling van de stad. Voor het eerst sinds haar 



–  14  –

dood werd mijn moeder een persoon die los van mij 
stond. In plaats van door de sneeuw zag ik haar opeens in 
een dun, lichtgekleurd zomerjurkje door een straat in Ma-
rioepol lopen, met blote armen en benen, sandalen aan 
haar voeten. Een meisje dat niet op de koudste en don-
kerste plaats ter wereld was opgegroeid, maar in de buurt 
van de Krim, aan een warme zuidelijke zee, onder een he-
mel die misschien op die boven de Italiaanse Adriatische 
kust leek. Niets was voor mij zo onverenigbaar als mijn 
moeder en het zuiden, als mijn moeder en zon en zee. Ik 
moest al mijn voorstellingen van haar leven naar een an-
dere temperatuur en naar een ander klimaat verplaatsen. 
Het oude onbekende was veranderd in een nieuw onbe- 
kende.
 Een reëel beeld van het winterse Marioepol in de tijd 
dat mijn moeder er leefde, kreeg ik jaren later uit een no-
velle waarvan ik de titel ben vergeten: Achter de ramen van 
hotel Palmyra viel natte sneeuw. Honderd meter verderop lag 
de zee, waarvan ik niet durf te zeggen dat hij ruiste. Hij klotste 
en rochelde, die vlakke, onbeduidende, saaie zee. Tegen het 
water aan gekropen lag het onooglijke stadje Marioepol met 
zijn Poolse kościół en zijn joodse synagoge. Met zijn stinken-
de haven en zijn opslagloodsen, met de sjofele, gaterige tent 
van een rondreizend circus op het strand, met zijn Griekse ta-
vernes en één enkele zwakke lantaarn voor de ingang van het 
vermelde hotel. Het leek een persoonlijke boodschap van 
mijn moeder. Zij had dat alles met eigen ogen gezien. Ze 
was vast weleens langs hotel Palmyra gelopen, misschien 
in haar grijze mantel, misschien in dezelfde natte sneeuw, 
met de stank van de haven in haar neus.
 Op de site waarop ik nu was beland, ontdekte ik op-
nieuw opmerkelijke dingen over Marioepol. Rond mijn 
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moeders geboorte was de stad nog sterk bepaald door de 
Griekse cultuur. In de achttiende eeuw had Catharina de 
Grote haar aan de christelijke Grieken uit het toenmalige 
Krimkanaat geschonken. Pas vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw mochten andere volkeren zich weer in 
het toenmalige Marioypoli vestigen. Er woont tot op he-
den een Griekse minderheid in de stad, en door de naam 
van mijn moeder was ik om een of andere reden op een 
forum voor Oekraïners van Griekse afkomst verzeild ge-
raakt. Er rees bij mij een vaag vermoeden. Ik had slechts 
een heel vluchtige, vrijwel niet meer toegankelijke herin-
nering aan wat mijn moeder over haar leven in Oekraïne 
had verteld, maar ik had in mijn hoofd dat haar moeder 
Italiaans was geweest. Na zo lange tijd kon ik er natuurlijk 
niet meer zeker van zijn of het een daadwerkelijke herin-
nering betrof of zomaar een toevallig bezinksel in mijn 
hersenen. Misschien, dat leek me het waarschijnlijkst, 
had ik als kind al verzonnen dat ik een Italiaanse groot-
moeder had en haar tot onderwerp van mijn avontuurlij-
ke verzinsels gemaakt, misschien was de Italiaanse groot-
moeder een voortvloeisel van mijn ooit vurig gekoesterde 
wens om uit mijn Russisch-Oekraïense huid te kruipen, 
om iets anders te zijn dan ik was. Nu vroeg ik me af of ik 
het me misschien gewoon in zoverre verkeerd herinner-
de dat mijn grootmoeder niet Italiaans maar Grieks was 
geweest. Lag dat niet voor de hand, gezien dat wat ik nu, 
nu pas over Marioepol te weten was gekomen? Was de 
Griekse vrouw in mijn herinnering ongemerkt veranderd 
in een Italiaanse, misschien omdat Italië al in mijn jeugd 
een oord van verlangen voor mij was geworden?
 Het was of ik omtrent mijn afkomst nu in een nieuw 
duister tastte, of ik opeens in een nog vreemdere, defini-
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tief onherkenbaar geworden bodem wortelde. Ik staarde 
naar de naam van mijn moeder op het beeldscherm en 
kreeg het gevoel dat de schamele identiteit die ik in de 
loop van mijn leven in elkaar had geflanst, als een zeep-
bel uiteenspatte. Even leek alles om me heen in te storten. 
Ik kreeg pas weer houvast aan de gedachte dat de Griek-
se wortels van de zojuist ontdekte Jevgenia Jakovlevna 
Ivasjtsjenko voor mij slechts in zoverre van belang waren 
dat ze bewezen dat deze vrouw niet mijn moeder kon zijn. 
Nooit, daar was ik zeker van, had ik van mijn moeder het 
woord greki gehoord, dat zou destijds als iets uitzonder-
lijks en exotisch in onze afgesloten, armzalige barakken-
wereld zijn blijven hangen. Aan de andere kant kon ik me 
ook moeilijk voorstellen dat mijn moeder het Griekse 
verleden van haar geboortestad nooit te berde had ge-
bracht nu ik uit de historische achtergrondinformatie van 
het forum had opgemaakt dat de Griekse invloed in Mari-
oepol nog duidelijk aanwezig was geweest in de tijd dat zij 
er leefde.
 Ik koesterde geen enkele hoop omdat mijn eerdere po-
gingen te vaak op niets waren uitgelopen, maar aangezien 
Azov’s Greeks ook een platform voor het opspeuren van 
familie bood, besloot ik toch een bericht te plaatsen. Om 
iets te kunnen schrijven moest ik me echter eerst regis-
treren. Dat had ik op een Russische site nog nooit gedaan 
en ik betwijfelde of ik deze technische horde zou kunnen 
nemen, maar tot mijn verbazing was alles heel eenvoudig, 
veel eenvoudiger dan op Duitse sites. Ik had al na een mi-
nuut toegang.
 In de zoekopdracht kon ik behalve de naam van mijn 
moeder en haar geboorteplaats niet veel aangeven. Uit 
haar patroniem, Jakovlevna, viel af te leiden dat haar va-
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der Jakov had geheten, maar ik kende zelfs niet eens de 
meisjesnaam van haar moeder. Ik wist dat ze een broer en 
zus had gehad, maar ook hun naam wist ik niet. Ik bezat 
een Oekraïense trouwakte, waaruit bleek dat mijn moe-
der in juli 1943 in het door Duitse troepen bezette Mari-
oepol met mijn vader was getrouwd. Op een door de ar-
beidsbeurs van Leipzig verstrekte arbeidskaart stond dat 
ze in 1944 samen met mijn vader naar Duitsland was ge-
deporteerd. Dat was alles wat ik over haar wist.
 En het was de vraag naar wie ik eigenlijk op zoek was. 
Het was vrijwel uitgesloten dat haar broer en zus nog in 
leven waren, of ze moesten nu zo oud als Methusalem 
zijn. Zelfs hun kinderen, voor zover ze die hadden, wa-
ren vermoedelijk al op leeftijd, net als ik. De kans dat ze 
mijn moeder hadden gekend, was klein en het was de 
vraag of ze wel van haar bestaan wisten, of iemand hun 
over haar had verteld. Destijds en ook nog decennia later 
was het gevaarlijk om met iemand als mijn moeder ver-
want te zijn, met iemand die zich wellicht vrijwillig naar 
Duitsland had laten deporteren en die het in elk geval 
niet was gelukt om zich aan dwangarbeid voor de vijand 
te onttrekken, desnoods door zelfmoord, zoals Stalin het 
van ware patriotten verlangde. Over zulke verwanten, die 
als verraders van het vaderland werden gezien, vertelden 
mensen hun kinderen toen niets om hen niet in gevaar te 
brengen.
 Vroeger moesten mijn vingers bij het typen van Rus-
sische teksten omschakelen op een cyrillisch toetsenbord 
en moeizaam naar letters op zoek gaan, maar nu kon ik 
de teksten met behulp van een wonderbaarlijk computer-
programma op mijn vertrouwde Latijnse toetsenbord ty-
pen – het programma zette de gewone letters automatisch 
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om in cyrillisch schrift. Weliswaar betwijfelde ik of het 
me zou lukken om mijn in het transliteratieprogramma 
getypte bericht naar de Russische site te transporteren, 
de afstand leek me te groot, maar na de paar gebruikelijke 
muisklikken verscheen het daadwerkelijk op de site van 
Azov’s Greeks. Ik zette mijn e-mailadres onder de tekst 
en verstuurde hem, zonder te weten waar hij terecht zou 
komen. Misschien op een dood punt, in een elektronisch 
niets, waar nooit iemand mijn flessenpost zou ontdekken.
 Ik was al een paar weken op mijn werkadres in Meck-
lenburg. Ik deelde het appartementje aan de Schaalsee 
met een vriendin, we gebruikten het om en om. Dit jaar 
was bijna de hele zomer aan het meer voor mij. Gilla was 
actrice, ze zat tot aan haar nek in een theaterproject er-
gens in het buitenland en zou pas in september terug zijn. 
Ik was net klaar met een boek en luierde. Ik kon me niet 
herinneren wanneer ik dat langer dan een halve dag had 
gedaan. De onderwerpen in mijn hoofd stonden altijd on-
verbiddelijk in de rij en lieten geen pauzes toe, ze confron-
teerden me steeds meer met de beperkte tijd die me nog in 
mijn leven restte. Normaliter begon ik na afronding van 
een boek meteen de dag daarop aan iets nieuws te werken, 
langer hield ik het niet uit zonder te schrijven, zonder het 
gevecht met woorden. Zo was het leeuwendeel van mijn 
leven verstreken, vrijwel zonder dat ik er erg in had gehad. 
Maar nu wilde ik opeens alleen nog zitten lezen op het 
balkon, het zachte briesje langs mijn huid voelen strijken 
en naar het zomerblauwe meer kijken. Tegen de avond, als 
de hitte was geluwd, maakte ik met mijn nordicwalking-
stokken lange wandelingen langs het water, door een-
zaam drassig gebied, waar ik door enorme wolken hon-
gerige muggen werd overvallen. Op de terugweg kocht ik 
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avondeten bij de visser die verse houting en zalmforel uit 
het meer had.
 Vroeger liep de Duits-Duitse grens dwars door de 
Schaalsee. Een deel van het meer hoorde toen bij Meck-
lenburg, de rest bij Schleswig-Holstein. Een paar kilo-
meter verderop reed je nu langs een bordje met de tekst: 
hier waren duitsland en europa gedeeld tot  
18 november 1989 om 16.00 uur. In de voorheen afge-
sloten grenszone hadden flora en fauna meer dan veer-
tig jaar de tijd gehad om een eigen leven te gaan leiden, 
bijna ongestoord door de species mens, die hier alleen 
voorkwam in de vorm van grenssoldaat. Na de Wende 
werd het verwilderde landschap uitgeroepen tot natuur-
reservaat en opgenomen op de lijst van internationale 
biosfeerreservaten van de Unesco: een beheerde wilder-
nis waartoe inmiddels de Hamburgse bio-elite was door-
gedrongen. Voor de ecologisch bewogen stedelingen die 
zich hier permanent hadden gevestigd of in het weekend 
naar hun vakantiehuisjes reden, waren er biowinkels en 
biorestaurants geopend, werden er regelmatig biomark-
ten gehouden, voor vijftig euro kon je een kraanvogelbe-
schermingscertificaat aanschaffen en er was in het dorp 
een zogenaamd ‘Toekomstcentrum mens – natuur’. De 
oorspronkelijke Oost-Duitse inwoners kwam je alleen te-
gen bij Penny en Lidl, ze waren hier vreemden geworden, 
buitenstaanders in hun eigen wereld, waarin ze nu in hun 
gerenoveerde ddr-huisjes woonden.
 Uit het grote panoramaraam van mijn appartement 
zag ik niets anders dan het meer. Ik voelde me de hele dag 
licht aangeschoten door dat voortdurende uitzicht op het 
blauwe water, dat bodemloos leek, oneindig koel en diep, 
om eindeloos in te verzinken en van te drinken. Van veraf  
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klonk geschater en geschreeuw van kinderen die in het 
water ravotten. Schoolvakantie, de geluiden en geuren 
van zo’n heerlijke zomer uit je kinderjaren waarvan je 
dacht dat er nooit een eind aan kwam. Motorboten waren 
gelukkig verboden, het meer was van de vele watervogels 
die hier leefden; slechts sporadisch zag je een eenzaam 
roeibootje of een scheepje met wit zeil voorbijtrekken. 
Zwaluwen zeilden met honderden door de lucht, en soms 
zo laag dat ze me met hun spitse vleugeltippen bijna raak-
ten als ik op het balkon een boek las of zat te staren naar 
het wateroppervlak met de talloze dansende spiegeltjes 
die elkaar zilveren weerkaatsingen toewierpen. Wilde 
ganzen trokken langs het zwerk in geometrische patro-
nen, als door onzichtbare draadjes met elkaar verbonden; 
gierzwaluwen speelden krijgertje, boden een grillig, wild 
schouwspel in de lucht. In de avondschemering begon 
het concert van de watervogels: het drukke gesnater van 
de eenden, de honkende roep van de wilde zwanen en het 
opgewonden getrompetter van de kraanvogels, die van de 
velden kwamen waar ze foerageerden en zich verzamel-
den voor de nacht aan het meer. Soms verscheen er een 
zeearend, en dan zweefde hij op zijn imposante, breed 
gespannen vleugels roerloos boven het water, de majes-
teit van het meer, de schrik van de vissen en alle andere 
waterbewoners. Op een keer, had ik me laten vertellen, 
was vanaf de oever te zien geweest hoe een zeearend een 
kraanvogel verschalkte. Het was winter en een van de 
kraanvogels die in het ondiepe water stonden te slapen, 
omdat ze zich hier veilig waanden voor hun vijanden, was 
met zijn poten vastgevroren in het meer. Toen een arend 
zich op hem stortte, kon hij niet ontkomen en gevangen in 
het ijs werd hij verslonden.
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 Ik was zo verzot op deze zomer aan het meer dat ik 
niet kon slapen. Soms zat ik de hele nacht buiten op het 
balkon, me onderdompelend in de afgekoelde lucht, kij-
kend naar het lichtend pad dat de maan op het donkere 
water wierp, terwijl ik maar geen genoeg kon krijgen van 
de stilte, die slechts af en toe werd doorbroken door een 
zachte, slaperige kreet van een onzichtbare, in het donke-
re riet verborgen watervogel.
 Zonsopgangen als boven dit meer had ik nooit eerder 
gezien. Ze kondigden zich al kort na drie uur ’s ochtends 
aan boven de horizon, eerst als een amper waarneembaar 
blozen van de hemel boven het water, dat echter geleide-
lijk overging in een lichtorgie van onwerkelijke schoon-
heid. Het verbaasde me dat alle anderen sliepen, dat nie-
mand behalve ik deze kosmische opvoeringen leek bij te 
wonen. De hemel ontvlamde in alle kleuren, van zacht-
groen tot goud, paars en vuurrood, elke dag anders, elke 
dag nieuw: spektakels van licht, surreële schilderijen die 
de zon aan de hemel toverde en waarvan ik de verande-
ring van minuut tot minuut volgde op mijn balkon als op 
een logeplaats ergens in het universum, bedwelmd door 
de panisch aandoende kreten van de watervogels die 
klonken alsof de dieren een apocalyps verwachtten, een 
of andere nooit vertoonde gebeurtenis die de menselijke 
waarneming te boven ging. De kleuren werden intenser 
en explodeerden, om daarna te verbleken, langzaam uit 
te doven, steeds verder op te gaan in het wit schitteren-
de licht dat geleidelijk over het meer werd uitgegoten. De 
dieren verstomden, het gevaar was geweken, een lange, 
broeierige zomerdag brak aan. Ik stond op uit de grote 
oude fauteuil die ik op het balkon had geschoven, poetste 
mijn tanden en liep naar mijn slaapkamer op het westen, 
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waarvan ik de ramen had afgedekt met felgekleurde mar-
kiesstof die me tegen het daglicht en de hitte beschermde. 
Zelfs in mijn slaap kon ik de stilte nog horen en droomde 
ik lucide epische dromen. Als ik tegen de middag wakker 
werd sprong ik meteen uit bed en liep ik in mijn nachtpon 
naar het raam in de andere kamer om eindelijk het meer 
terug te zien, het stralende blauw.
 Er was bijna een week verstreken sinds mijn zoekop-
dracht bij Azov’s Greeks. Ik was de kwestie al bijna ver-
geten toen ik een mail met onleesbare tekens in de afzen-
derbalk ontving. Ik kreeg wel vaker mails van Russische 
afzenders, maar dit keer had mijn mailprogramma het 
cyrillische schrift niet herkend. Een zekere Konstantin 
met een Griekse achternaam vroeg om nadere informatie 
over mijn moeder. Hij wilde proberen me te helpen maar 
moest daarvoor iets meer over de persoon in kwestie we-
ten. 
 Zo ver was ik tijdens mijn zoektocht nog nooit ge-
komen. Een man in Marioepol was bereid en beschikte 
blijkbaar over mogelijkheden om me verder te helpen als 
ik hem nadere informatie over mijn moeder gaf. Alleen, 
ik kon hem die informatie niet geven omdat ik alles wat ik 
wist al had meegedeeld. Om een of andere reden schaam-
de ik me daarvoor, alsof het een brevet van onvermogen, 
een schande was zo weinig over je eigen moeder te weten. 
En tegelijkertijd was het of ik net iets nieuws over haar 
had ontdekt. Het was of ik met de ogen van die onbeken-
de in Marioepol zelf kon rondkijken, of hij een vroegere 
buurman van mijn moeder was die elke dag langs haar 
huis was gelopen, die me meenam door de straten waar-
door zij eens was gelopen en huizen, bomen en pleinen 
zag die zij ooit had gezien, de Zee van Azov en de Griekse 
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tavernes die er misschien nog steeds waren. In werkelijk-
heid was er van het Marioepol waar zij had gewoond niet 
meer veel over. De Duitse Wehrmacht had het in de oor-
log grotendeels met de grond gelijkgemaakt.
 Ik bedankte de vriendelijke Konstantin met de Griek-
se achternaam voor zijn hulpvaardigheid en stuurde een 
groet naar Marioepol, in de veronderstelling dat mijn 
moeder na deze nieuwe misser voorgoed in het duister 
zou verzinken.
 Eerlijk gezegd had ik de Russische zoekmachine niet 
geheel toevallig juist nu over haar naam geraadpleegd. 
Ik speelde al geruime tijd met de gedachte over het leven 
van mijn moeder te schrijven, vooral over de vrouw die 
ze voor mijn geboorte was geweest in Oekraïne en in het 
Duitse werkkamp. Alleen wist ik vrijwel niets over haar. 
Over haar periode als dwangarbeidster had ze nooit ge-
sproken, zij niet en mijn vader evenmin; ik kon het me al-
thans niet herinneren. Wat ik nog wel van haar verhalen 
over haar leven in Oekraïne had onthouden, waren niet 
meer dan een paar vage dwaallichtjes in mijn hoofd. Ik 
kon hooguit proberen een fictieve biografie te schrijven 
die gebaseerd was op de geschiedschrijving, op de beken-
de feiten over de plaatsen en de tijd waarin mijn moeder 
had geleefd. Ik zocht al jarenlang tevergeefs naar een boek 
van een voormalige dwangarbeider, naar een literaire 
stem om als leidraad te gebruiken. De overlevenden van 
de concentratiekampen hadden wereldliteratuur voort-
gebracht, boeken over de Holocaust vulden bibliotheken, 
maar de niet-Joodse dwangarbeiders die aan de vernieti-
ging door werk waren ontsnapt, zwegen. Met miljoenen 
waren ze weggevoerd naar het Duitse Rijk; grote con-
cerns, ondernemingen, handwerkbedrijven, boerderijen 
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en privéhuishoudens in het hele land hadden zich naar 
believen van het contingent geïmporteerde werkslaven 
bediend, die met zo min mogelijk kosten maximaal dien-
den te worden uitgebuit. Ze moesten onder onmenselijke, 
vaak concentratiekampachtige omstandigheden het werk 
verrichten van de Duitse mannen die aan het front waren 
en in het vaderland van de gedeporteerden hun dorpen en 
steden verwoestten en hun gezinnen vermoordden. De 
naar Duitsland weggevoerde mannen en vrouwen werden 
in tot op heden onbekende aantallen in de Duitse oorlogs-
economie afgebeuld tot de dood erop volgde, maar zelfs 
decennia na het einde van de oorlog stond er over de mis-
daden tegen de zes tot zevenentwintig miljoen dwangar-
beiders – de cijfers in diverse bronnen lopen dramatisch 
uiteen – slechts nu en dan een kort artikeltje in een kerk-
blad of een regionale zondagskrant. Meestal werden ze 
tussen neus en lippen genoemd, als figuranten naast de 
Joden, een kanttekening, een voetnoot bij de Holocaust.
 Het grootste deel van mijn leven had ik helemaal niet 
geweten dat ik een kind van dwangarbeiders ben. Nie-
mand had het me verteld, mijn ouders niet en mijn directe 
Duitse omgeving niet, want in de Duitse gedenkcultuur 
kwam het fenomeen van massale dwangarbeid niet voor. 
Tientallen jaren wist ik niets over mijn eigen leven. Ik had 
geen idee wie al die mensen waren met wie we in verschil-
lende naoorlogse getto’s woonden en hoe ze in Duitsland 
terechtgekomen waren: al die Roemenen, Tsjechen, Po-
len, Bulgaren, Joegoslaven, Hongaren, Letten, Litouwers, 
Azerbeidzjanen en vele anderen, die elkaar ondanks de 
babylonische spraakverwarring op een of andere manier 
begrepen. Ik wist alleen dat ik tot een soort menselijk af-
val behoorde, tot de smerige restanten van de oorlog.
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 Op de Duitse school hadden ze ons geleerd dat de Rus-
sen Duitsland waren binnengevallen, alles hadden ver-
woest en de Duitsers hun halve land hadden afgepakt. Ik 
zat op de achterste rij, naast Inge Krabbes, met wie ook 
niemand iets te maken wilde hebben hoewel ze Duits was, 
maar zij droeg smoezelige kleren en rook niet zo fris, en 
de juf voor de klas vertelde van achter haar lessenaar dat 
de Russen de ogen van haar verloofde hadden uitgebrand 
met gloeiende kooltjes en dat ze kleine kinderen met hun 
laarzen hadden vertrapt. Alle hoofden draaiden om naar 
mij, zelfs Inge Krabbes schoof een eindje van me af, en ik 
wist dat na schooltijd de jacht weer zou beginnen.
 Mijn leugens mochten allang niet meer baten, ik hoor-
de niet alleen bij de Russische barbaren, maar was ook 
allang als liegbeest ontmaskerd. Om in de achting van 
de kinderen te stijgen had ik hun verteld dat mijn ouders, 
voor wie ik me zo schaamde, helemaal niet mijn echte ou-
ders waren, maar dat ze me op hun vlucht uit Rusland in 
een greppel hadden gevonden en dat ik in werkelijkheid 
uit een rijk Russisch vorstengeslacht stamde dat kastelen 
en landerijen bezat, waarbij ik verzuimde uit te leggen 
hoe het kwam dat ik als vorstenkind in een greppel was 
beland, maar een dag of een paar uur lang was ik daar-
door een miskend, mysterieus wezen dat genoot van de 
bewondering van de verbaasde Duitse kinderen. Op een 
gegeven moment viel ik natuurlijk door de mand en toen 
maakten ze pas echt jacht op me, die kleine wrekers van 
het teloorgegane Derde Rijk, de kinderen van Duitse oor-
logsweduwen en nazivaders, ze maakten jacht op mij om-
dat ik voor alle Russen stond, ik was de belichaming van 
de communisten en bolsjewieken, van de Slavische Unter-
menschen, ik was de belichaming van de Weltfeind, die de 



–  26  –

Duitsers in de oorlog had overwonnen, en ik rende, ren-
de voor mijn leven. Ik wilde niet sterven zoals Dzjemila,  
het dochtertje van de Joegoslaven, dat ook door de Duitse 
kinderen was opgejaagd en op een dag in de Regnitz was 
geduwd, waarin ze was verdronken. Ik rende met een golf 
van krijgsgejoel in mijn kielzog, maar was goed getraind: 
ik kreeg inmiddels bij een sprint niet eens meer steken in 
mijn zij, zodat ik mijn achtervolgers meestal kon afschud-
den. Ik moest alleen de grindgroeven zien te bereiken, 
waar de grens liep tussen de Duitse wereld en de onze; 
daarachter begon ons territorium, onze terra incogni-
ta, waar behalve de politie en de postbode nog nooit een 
Duitser een voet had gezet, ook de Duitse kinderen durf-
den zich daar niet te vertonen. Voor de grindgroeven liep 
van de asfaltweg een voetpaadje naar de ‘huizen’. Ik wist 
niet waarom de Duitsers onze stenen woonblokken zo 
noemden, misschien om een onderscheid te maken tus-
sen ons en de zigeuners, die nog verder van de stad in hou-
ten barakken woonden. Zij stonden nog een treetje lager 
op de ladder dan wij en wekten bij mij net zo’n afschuw op 
als wij waarschijnlijk bij de Duitsers.
 Zodra ik de magische grens was gepasseerd, was ik 
veilig. Voorbij de bocht waar mijn achtervolgers me niet 
meer konden zien, liet ik me in het gras vallen en wacht-
te ik tot mijn razende hart was gekalmeerd en ik weer op 
adem was gekomen. Vandaag had ik het gered, aan mor-
gen dacht ik op dat moment nog niet. Ik treuzelde zo lang 
mogelijk, zwierf rond in de uiterwaarden, keilde platte 
steentjes over het oppervlak van de Regnitz, stak veld-
zuring in mijn mond en kloof rauwe kolven voedermais 
af die ik van de velden gapte. Ik wilde nooit naar huis. Ik 
wilde weg, altijd alleen maar weg, zolang ik me kon herin-
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neren, wachtte mijn hele kindertijd alleen tot ik groot zou 
zijn, omdat ik dan eindelijk weg zou kunnen. Ik wilde weg 
van de Duitse school, weg van de ‘huizen’, weg van mijn 
ouders, weg van alles wat me maakte tot wie ik was en wat 
mij voorkwam als een misverstand waarin ik gevangen-
zat. Zelfs wanneer ik had kunnen weten wie mijn ouders 
en al die anderen waren bij wie ik hoorde, dan nog had ik 
het niet willen weten, het interesseerde me niet, ik had er 
niets mee te maken. Ik wilde gewoon weg, alleen maar 
weg, alles voorgoed achter me laten, me eindelijk losruk-
ken om met mijn eigen en eigenlijke leven te beginnen, dat 
ergens in de buitenwereld op me lag te wachten.
 Ik herinner me mijn eerste bewuste beeld van mijn 
moeder: ik ben een jaar of vier, we wonen in de opslagkeet 
van een ijzerwarenfabriek, waar mijn ouders een voorlo-
pige toevlucht in Duitsland hebben gevonden. Er hangt 
me een straf boven het hoofd als ik het fabrieksterrein ver-
laat, maar toen al probeerde ik voortdurend weg te lopen. 
Achter het terrein, in de grote Leyher Straße, begint een 
andere, onbekende wereld. Daar zijn winkels en er is een 
tram, oorlogsruïnes kan ik me niet herinneren, alleen hui-
zen die in mijn ogen paleizen zijn, huizen van steen met 
grote, zware deuren en hoge ramen met gordijnen ervoor. 
En er is een weide met wilde perenbomen. Ik heb nog 
nooit een peer gegeten, ik wil weten hoe ze smaken. Maar 
ik ben te klein, ik kan niet bij de takken waar vruchten aan 
hangen. Ik probeer het met een steen, die ik in de boom 
gooi. Hij ketst terug van een tak en vliegt weer op me af, 
een boemerang die een gat in mijn gezicht slaat, mijn lin-
keroog op een haar na mist. Ik weet niet meer hoe ik ben 
thuisgekomen, alleen nog hoe ik op het fabrieksterrein 
sta en onze behuizing niet in durf te gaan. Er loopt warm 
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bloed over mijn gezicht en het drupt op mijn jurk. Achter 
het open raam van de keet mijn moeder. Ze staat met ge-
bogen hoofd op het wasbord te schrobben, een donkere 
pluk haar valt in haar gezicht. Ze kijkt op en ziet me. En 
ik zie haar, het beeld dat in mijn herinnering aan haar het 
eerste is. Eerst slaakt ze een kreet, de rest spreekt uit haar 
ogen. Ogen met een ontzetting erin die haar voor me zal 
gaan tekenen. Een ontzetting die van ver weg komt, van 
ver vóór mij, onbegrijpelijk en peilloos. De ontzetting 
waarop ze doelt als ze zegt: Als je gezien had wat ik heb 
gezien… Altijd weer, de keerzang van mijn kinderjaren: 
‘Als je gezien had wat ik heb gezien…’
 Ik heb twee foto’s van haar die ze heeft meegenomen 
uit Oekraïne, portretten, gemaakt in een studio. Op de 
ene is ze een jong meisje van rond de achttien, naast een 
frêle vrouw met wit haar, van wie ik niet weet wie ze is. 
Mijn heel magere, waarschijnlijk ondervoede moeder 
draagt een simpele zomerjurk, haar dikke, gitzwarte haar 
is in een pagekopje geknipt, dat was toen waarschijnlijk 
in de mode. Kennelijk wilde de fotograaf zijn artistieke 
vaardigheden demonstreren en haar een beetje myste-
rieus maken, want een schaduw versluiert de linkerhelft 
van haar gezicht. Ze ziet eruit als een kind, maar onschuld 
en weerloosheid gaan in haar gezicht gepaard met een 
schrikbarende wetenschap. Je kunt je moeilijk voorstel-
len dat een zo broos mens een dergelijke wetenschap kan 
dragen – alsof een gewicht van duizenden kilo’s aan een 
zijden draadje hangt. De vrouw met het witte haar naast 
haar heeft ondanks haar frêle uiterlijk iets masculiens en 
zou qua leeftijd mijn moeders grootmoeder kunnen zijn. 
Een grijze jurk met een witkanten kraagje, een kaars-
rechte rug, streng, de trots van de vernederden en ge-
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krenkten op het gezicht. Het moet rond 1938 zijn, op het 
hoogtepunt van de stalinistische terreur, de honger en de  
angst.
 Op de tweede foto is mijn moeder vermoedelijk wat 
ouder, misschien is het een opname uit de oorlog, kort 
voor haar deportatie. Hier is haar blik helemaal naar bin-
nen gericht, op een of ander ver, ondoorgrondelijk land-
schap, en vermengt de zwaarmoedigheid van haar trek-
ken zich met een flauwe glimlach. Haar gezicht is omlijst 
door een doek in Oekraïense folkloristische stijl, die ze 
losjes heeft omgeslagen. Misschien is ze naar de fotograaf 
gegaan om een laatste foto van zichzelf in Oekraïne te la-
ten maken. Als aandenken. 
 Wat een mooie vrouw, zegt iedereen die die oude 
zwart-witfoto’s ziet. Al tijdens mijn jeugd was de schoon-
heid van mijn moeder legendarisch. Wat een mooie 
vrouw, hoorde ik anderen voortdurend zeggen. En: Wat 
een ongelukkige vrouw. Schoonheid en ongeluk leken bij 
mijn moeder bij elkaar te horen, elkaar op raadselachtige 
wijze op te roepen.
 Ik heb nog een derde foto uit Oekraïne in mijn archief. 
Er staat een goedgeklede oudere heer op met schrandere 
melancholieke ogen, een hoog voorhoofd en een vol, kort, 
grijzend baardje. Hij staat achter twee zittende vrouwen, 
de een in een strenge hooggesloten jurk met het gezicht 
van een intellectueel en een knijpbrilletje op. De jongste 
in een witte blouse, meisjesachtig schuw met een uitdruk-
king van tevergeefsheid in haar ogen. Op de achterkant 
van de foto staat in moeders handschrift in het Duits: 
‘Grootvader met twee kennissen.’ Ik weet niet wier groot-
vader het betreft, de mijne of die van mijn moeder. Ik weet 
niet waarom ze achter op deze foto iets in het Duits heeft 
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geschreven, hoewel ze altijd gekant was tegen mijn Duits 
en koppig Russisch tegen me bleef spreken. 
 Afgezien van die drie foto’s bezit ik de twee officiële 
documenten waar ik het al over had. Om de trouwakte 
van mijn ouders te kunnen lezen moet ik het stuk papier 
ter grootte van een ansichtkaart voor de spiegel houden. 
Het is een mysterieuze fotokopie in wit spiegelschrift op 
een zwarte achtergrond. In de spiegel kan ik lezen dat 
mijn moeder, Jevgenia Jakovlevna Ivasjtsjenko, op 28 juli 
1943 in het huwelijk is getreden met mijn vader. De akte 
is opgesteld in het Oekraïens, het stempel verbleekt, maar 
het Duitse woord ‘Standesamt’ duidelijk herkenbaar. Over 
dat woord struikel ik elke keer opnieuw. Wat hadden de 
Duitsers bij de burgerlijke stand in Marioepol te zoeken? 
Het is een detail van het dagelijks leven in bezet gebied 
waar ik me weinig bij kan voorstellen. Ik besef telkens 
weer dat het een wonder mag heten dat dit onooglijke do-
cument niet alleen de oorlog, deportatie, het werkkamp 
en de aansluitende odyssee door de naoorlogse kampen 
in Duitsland heeft doorstaan, maar ook mijn eigen ver-
huizingen nadien, waarvan ik er heel wat achter de rug 
heb. Het meer dan zeventig jaar oude, onverwoestbare 
bewijsstuk van een niet al te lang, desastreus huwelijk.
 De Duitse arbeidskaart van mijn moeder is verdwe-
nen, misschien ergens in een donker, benauwd hoekje 
van mijn bureau tot stof vergaan, maar ik weet dat die 
afgezien van de naam identiek was met de op 8 augustus 
1944 in Leipzig verstrekte kaart van mijn vader, die wel 
bewaard is gebleven. Een stuk papier ter grootte van een 
zeepje, twee keer dubbelgevouwen, sterk vergeeld en be-
duimeld. Naam, geboortedatum en geboorteplaats van 
mijn vader, die Kamysjin heet, wat op weg van zijn mond 
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naar het oor van de Duitse typist echter is veranderd in 
Chanoechin. Er staat vervolgens:

Nationaliteit: onbekend, Ostarbeiter
Herkomst: bezette Ostgebiete
District: Marienpol
Woonachtig: –
Tewerkgesteld als: ongeschoold metaalarbeider
Werkgever: atg Maschinenbau GmbH,
Leipzig W 32, Schönauer Str. 101
In Dtsl. sinds 14-5-1944

Twee stempels met de rijksadelaar, een van het hoofdbu-
reau van politie, een van de arbeidsbeurs van Leipzig, bo-
vendien een foto van mijn vader met een nummer op de 
kraag van zijn pak gespeld. Op de achterkant twee vinger-
afdrukken, van de linkerwijsvinger en de rechter. Daaron-
der: ‘Deze arbeidskaart geeft alleen recht op werk bij de 
genoemde werkgever en komt te vervallen bij het verlaten 
van de onderneming. De eigenaar dient de arbeidskaart 
altijd bij zich te dragen. Geldig tot nader order. Intrekking 
onder voorbehoud.’
 Uit die twee historische bronnen, de trouwakte en de 
arbeidskaart, de drie zwart-witfoto’s en een oude icoon 
die mijn moeder in haar bundeltje op haar verre reis had 
meegenomen, bestond mijn hele erfenis van mijn familie. 
De icoon, met de hand geschilderd op een gouden achter-
grond, toont een schare van de voornaamste Russisch- 
orthodoxe heiligen. Elk detail is zo fraai uitgewerkt dat je 
zelfs de nagels aan hun handen kunt zien.
 Als er iets in mijn geheugen staat gegrift is het wel hoe 
mijn moeder over de armoede van haar familie in Oekra-
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ine heeft verteld, over de voortdurende honger. De angst 
voor Stalin en de armoede hadden in mijn herinnering 
haar leven in Oekraïne bepaald. Maar hoe viel de armoe-
de te rijmen met de kostbare icoon die ze daarvandaan 
had meegenomen? Ook die had op wonderbaarlijke wijze 
deportatie en werkkamp doorstaan, was onderweg niet 
verloren gegaan en niet beschadigd, en niemand had die 
van mijn moeder afgepakt of gestolen. Ze had in al onze 
barakken in een hoekje gehangen, stilletjes en geheimzin-
nig glinsterend, tot de icoon had ik mijn kindergebedjes 
gericht, vertwijfeld gesmeekt mijn moeders leven te red-
den als ze weer eens afscheid nam van mij en mijn zusje 
en was gaan liggen om te sterven. Nu hing de icoon in 
mijn appartement in Berlijn boven een oude katholieke 
bidstoel die ik ooit ergens op zolder had gevonden. Waar-
schijnlijk was de icoon het kostbaarste stuk dat ik ooit heb 
bezeten.
 Dit schamele archief kon ik slechts aanvullen met wat 
vage, dubieuze herinneringen, de herinneringen van een 
kind, die misschien wel helemaal geen herinneringen 
meer waren maar slechts schuim dat na decennialange 
gistingsprocessen in mijn geheugen was achtergebleven:
 Ik vond in mijn geheugen het Russische woord ‘advo-
kat’ – dat moet de vader van mijn moeder zijn geweest. 
Hij was ook hartpatiënt. Ze had zich altijd zorgen over 
hem gemaakt en toen ze op een dag op school uit de les 
werd gehaald, wist ze meteen dat hij overleden was.
 Ik vond de naam ‘De Martino’ – zo moet mijn moeders 
moeder hebben geheten, een vrouw die uit een vermogen-
de Italiaanse familie stamde, waarvan ik niet wist hoe ze 
de vorige of voorvorige eeuw in Oekraïne verzeild was 
geraakt. Het vermogen van de familie stond haaks op het 
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woord ‘kolenhandel’, dat in mijn geheugen direct naast 
‘De Martino’ was opgeslagen.
 Ik vond de naam ‘Medvezja Gora’, wat ‘berenberg’ be-
tekent – zo heette in mijn herinnering de plaats waarheen 
ze de zus van mijn moeder hadden verbannen. Dat was al-
les wat ik over haar wist. Verder had mijn geheugen alleen 
nog opgeslagen dat de moeder van mijn moeder op zekere 
dag naar Medvezja Gora was gereisd om haar dochter in 
het kamp te bezoeken. Op dat moment brak de Tweede 
Wereldoorlog uit, en ze kwam niet meer terug. Dat leek 
de grootste catastrofe in het leven van mijn moeder te zijn 
geweest: dat ze haar moeder had verloren, dat ze niet wist 
wat er met haar was gebeurd – of ze nog leefde of dat ze 
in de Duitse bommenhagel was omgekomen. Ik stelde me 
als kind voor dat de beren in Medvezja Gora haar hadden 
verslonden.
 Ik vond ook nog een broer, die een bekende operazan-
ger geweest moet zijn en van wie mijn moeder zielsveel 
had gehouden. Om hem had ze bijna evenveel tranen ver-
goten als om haar moeder.
 Eigenlijk geloofde ik bijna niets van dat alles. De rijke 
Italiaanse familie, een grootvader die advocaat was ge-
weest, de bekende operazanger en zelfs de kolenhandel 
beantwoordden in verdacht grote mate aan mijn kinder-
lijke verlangen naar een fatsoenlijke achtergrond, die een 
kolenhandelaar in mijn perspectief van destijds ook be-
zat. De operazanger dateerde waarschijnlijk uit een latere 
periode toen ik, nog als meisje, volkomen onverwachts de 
opera had ontdekt en vervolgens blijkbaar een oom had 
verzonnen die mijn favoriete aria’s van Bellini en Händel 
zong. En de verbanning van mijn tante vloeide wellicht 
voort uit mijn kinderlijke verlangen naar tragiek en bete-
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kenis of alleen al uit het angstaanjagende woord ‘beren-
berg’, dat ik in een heel ander verband van mijn moeder 
gehoord zou kunnen hebben, misschien in een van de vele 
sprookjes die ze me ooit vertelde.
 Verder had ik eigenlijk alleen nog een duidelijke her-
innering aan een verhaal van mijn moeder over een 
vriendin. Over haar vertelde moeder altijd weer, met die 
ontzetting in de ogen waar ik zo bang voor was. Ook in 
Marioepol maakten de nazi’s jacht op Joden, alleen al 
op twee dagen in oktober 1941 werden er in de stad acht-
duizend doodgeschoten. Wat culmineerde in de massa-
moord in Babi Jar gebeurde overal in het dicht door Joden 
bevolkte Oekraïne. De vriendin van mijn moeder was ook 
Joods en werd op een dag opgepakt. Ze moest samen met 
andere Joden een lange greppel graven en zich daarna met 
haar rug naar de Duitse machinegeweren toe voor die 
greppel opstellen. Ze slaagde erin de voor haar bedoelde 
kogel te ontwijken door zich een fractie eerder in de grep-
pel te laten vallen. Ze wachtte tot het donker werd, baan-
de zich een weg omhoog door de berg lijken waaronder 
ze begraven was en rende naar mijn moeder. Onder het 
bloed stond ze bij haar voor de deur.
 Al lange tijd brak ik me er het hoofd over in wat voor 
verhouding mijn moeder in de oorlog tot de Duitse be-
zetters had gestaan. De hele bevolking van de bezette 
gebieden moest destijds voor de Duitsers werken, er was 
geen alternatief. Alleen wie werkte kreeg voedselbonnen, 
en zonder voedselbonnen was je ten dode opgeschreven. 
Maar mijn moeder, die pas eenentwintig was toen de oor-
log uitbrak, had een bijzondere baan. Zij, de toekomsti-
ge dwangarbeidster, was op dat moment uitgerekend in 
dienst van de Duitse arbeidsbeurs, die dwang arbeiders 
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rekruteerde en op transport naar Duitsland zette. Het 
was alsof ze aan haar eigen deportatie had meegewerkt. 
Bovendien waren de arbeidsbeurzen belangrijke machts-
centra van de Duitse bezetter – iedereen moest zich daar 
melden, iedereen werd gecontroleerd, niemand kon om 
die instellingen heen. Wat voor taken zou mijn moeder 
daar hebben gehad? Stond ze aan de kant van de Duitsers 
omdat ze hen als bevrijders zag die het regime van Sta-
lin zouden overwinnen? Werkte ze uit overtuiging bij die 
arbeidsbeurs of was ze alleen een toevallig radertje in de 
Duitse oorlogsmachinerie? Hadden ze haar uiteindelijk 
weggevoerd, gewoon net als alle anderen, of had ze zich 
vrijwillig voor transport aangemeld? Was ze het slacht-
offer van de alomtegenwoordige propaganda die de licht-
gelovige, in armoede levende Sovjetburgers een paradijs 
in Duitsland beloofde? Had ze die propaganda zelfs in 
1944 nog geloofd, het jaar van haar deportatie, toen ei-
genlijk al iedereen wist wat de mensen te wachten stond 
die elke dag met duizenden tegelijk werden opgepakt en 
in veewagons naar het Duitse Rijk werden weggevoerd? 
Er waren tegen die tijd al heel wat mensen teruggekeerd, 
ziek, lichamelijk en psychisch te gronde gericht door de 
keiharde arbeids- en leefomstandigheden in Duitsland, 
arbeidsongeschikt geworden werkslaven die niet meer 
bruikbaar waren voor de nazi’s. Misschien had mijn moe-
der, als ze inderdaad vrijwillig was gegaan, dat allemaal 
wel geweten, maar geen keus gehad. Toen te voorzien was 
dat het Rode Leger Marioepol zou heroveren, was vluch-
ten waarschijnlijk de enige optie, want een medewerkster 
van de Duitse arbeidsbeurs had men waarschijnlijk direct 
als collaborateur en verrader doodgeschoten. En wellicht 
had mijn vader nog zwaarwegender motieven gehad dan 
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zij om de Sovjet-Unie te verlaten. Misschien was ze hem 
gewoon gevolgd, de man die destijds haar beschermer en 
haar enige toeverlaat was. Zijzelf was waarschijnlijk nog 
veel te jong, te naïef en te zeer van streek om beslissingen 
van een dergelijke reikwijdte te nemen, om zich te verzet-
ten tegen het brute geweld van haar tijd en plaats.
 Nu, in deze betoverende zomer aan het meer, begon 
ik met steeds meer vrees en beven te beseffen wat mijn 
voornemen inhield. Mijn eerste boek, dat tientallen jaren 
geleden was verschenen, was een soort poging tot een au-
tobiografie geweest, maar toen had ik nog geen idee van 
mijn biografie gehad, toen kende ik mijn eigen leven en de 
context ervan nog niet. Mijn moeder was altijd een figuur 
in mijn innerlijke wereld gebleven, maakte deel uit van het 
vage, schimmige gebied van mijn privé-vita, die ik, los van 
de politieke en historische context, zelf had verzonnen, in 
een niemandsland waarin ik een eenling zonder herkomst 
en wortels was. Pas veel later begon ik te beseffen wie 
mijn ouders waren en wat voor ‘stof’ ze me hadden nage-
laten. Nu had ik mezelf tot taak gesteld in te halen wat ik 
had verzuimd, in mijn misschien wel laatste boek te zeg-
gen wat ik in mijn eerste had moeten zeggen. Alleen wist 
ik nog steeds vrijwel niets over het leven van mijn moeder 
voor mijn geboorte en al helemaal niets over haar tijd in 
het Duitse werkkamp. Ik stond met lege handen, had al-
leen de geschiedschrijving en mijn fantasie, die niet tegen 
de peilloze afgronden van het thema was opgewassen.
 Toen degenen die met een neologisme van Hermann 
Göring ‘Ostarbeiter’ werden genoemd vanaf 1990 met 
grote vertraging schadevergoeding begonnen te claimen, 
kwam in Duitsland het thema ‘Ostarbeiter’ open en bloot 
in de spotlights, of althans in het schemerlicht te staan. 
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Inmiddels waren er non-fictieboeken, verslagen en be-
stond er documentatie over de dwangarbeid in het Der-
de Rijk, ik kon lezen en me informeren. Inmiddels had 
ik zelfs de zo lang tevergeefs gezochte literaire stem ge-
vonden, een boek van Vitali Sjomin, waarvan de Duitse 
vertaling Zum Unterschied ein Zeichen (Een teken des on-
derscheids) heette en dat al in de jaren zeventig was ver-
schenen. De Russische auteur vertelde daarin het verhaal 
van een puber die was weggevoerd uit Rostov aan de Don 
en de dwangarbeid in Duitsland alleen had overleefd om-
dat hij ervan overtuigd was dat wat hij zag en meemaakte 
niet met hem ten einde mocht zijn, dat hij verplicht was 
een getuigenis voor het nageslacht af te leggen. In het 
werkkamp, zo schrijft Sjomin, hadden de mensen het be-
ter dan in een vernietigingskamp, maar alleen in zoverre 
dat je in het werkkamp niet direct werd vermoord maar 
geleidelijk – door middel van een onmenselijke werklast, 
honger, slaag, voortdurend getreiter en het ontbreken van 
gezondheidszorg.
 Ik had tot mijn verrassing vastgesteld dat de vertaler 
van het boek Alexander Kaempfe was, met wie ik in de ja-
ren zeventig bevriend ben geweest. Hij las me vaak voor 
uit zijn vertalingen en het was goed mogelijk dat hij ook 
uit het boek van Vitali Sjomin had voorgelezen en dat ik 
me het alleen niet kon herinneren omdat ik toentertijd 
niet wist dat het boek over mijn ouders ging, dat zij even-
eens ooit een teken des onderscheids droegen, het op-
naai-embleempje ost dat hen van de qua ras hoger staan-
de West-Europese dwangarbeiders onderscheidde.
 Hoe langer ik onderzoek deed, op des te meer mon-
struositeiten ik stuitte waarvan niemand tot dan toe 
ooit gehoord leek te hebben. Niet alleen ikzelf wist veel 
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nog niet, ook van mijn Duitse vrienden, die ik als goed 
geïnformeerde mensen met historisch besef beschouw-
de, wist niemand hoeveel nazikampen er vroeger op het 
grondgebied van het Duitse Rijk waren geweest. Sommi-
gen gingen uit van twintig, anderen van tweehonderd, een 
paar schatten het aantal op tweeduizend. Volgens een stu-
die van het Holocaust Memorial Center in Washington 
ging het om 42.500 kampen, de kleine en de subkampen 
niet meegerekend; 30.000 daarvan waren werkkampen 
voor dwangarbeiders. In een interview met Die Zeit dat 
op 4 maart 2013 was verschenen, zei de Amerikaanse his-
toricus Geoffrey Megargee, die aan het onderzoek had 
meegewerkt: Het enorme aantal kampen bevestigt dat 
bijna alle Duitsers ervan op de hoogte geweest moesten 
zijn, zelfs wanneer ze geen besef hadden van de omvang 
van het achterliggende systeem en niet altijd van de toe-
standen in de kampen zullen hebben geweten. Het was 
het oude liedje: Wir haben es nicht gewusst. Hoewel het 
hele land met meer dan 42.500 kampen één grote goelag 
moet zijn geweest.
 Ik raakte steeds dieper verdoold in de wereldgeschie-
denis, in de spookachtige tragedies van de twintigste 
eeuw. De berichten over de dwangarbeid in het Derde 
Rijk waren vol blinde vlekken, ongerijmdheden en te-
genstrijdigheden. Mijn thema begon me zienderogen te 
ontglippen, het groeide me boven het hoofd. Was het niet 
toch al te laat, vroeg ik me af, zou ik nog wel genoeg adem 
hebben om recht te kunnen doen aan deze veelomvatten-
de stof? En waren er wel woorden voor dit alles, waren 
er wel woorden voor het leven van mijn in de anonimiteit 
verdwenen moeder, wier lot voor dat van miljoenen ande-
ren stond?
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 Ik was Azov’s Greeks allang vergeten toen ik opnieuw 
een e-mail ontving met die wonderlijke hiërogliefen in de 
afzenderbalk waarachter Konstantin met de Griekse ach-
ternaam schuilging. Ik las:

Geachte Natalia Nikolajevna!
Ik heb het nog een keer onderzocht en ben tot de con-
clusie gekomen dat de in ons archief opgenomen Jev-
genia Jakovlevna Ivasjtsjenko met grote waarschijn-
lijkheid toch uw moeder is. Laat ik ver terug beginnen. 
In de negentiende eeuw woonde er in Marioepol een 
Oekraïense grootgrondbezitter in de regio Tsjernigov, 
een edelman die Jepifan Jakovlevitsj Ivasjtsjenko heet-
te. Dat was uw overgrootvader. Waarschijnlijk was 
hij een van de eerste niet-Grieken die zich in die tijd in 
Marioepol vestigden, destijds nog een handelsstadje 
met amper vijfduizend inwoners aan de Zee van Azov. 
Hij kocht voor zichzelf en zijn gezin een huis in de 
Metropolietstraat, werd hofraad, scheepseigenaar 
en voorzitter van de havencommissie. In de loop der 
jaren kocht hij op een aantal plaatsen in de stad vast-
goed, opende winkels en vergaarde groot aanzien. Hij 
was getrouwd met ene Anna von Ehrenstreit, van wie 
we alleen weten dat ze van Baltisch-Duitse landadel 
was en volgens het kerkregister van 1845 tot 1908 
heeft geleefd.
Uw overgrootouders hadden zes kinderen, twee jon-
gens en vier meisjes. De oudste zoon was Jakov, uw 
grootvader en de vader van uw moeder. Zijn jongere 
broer Leonid is volgens het kerkregister al op zesen-
twintigjarige leeftijd aan epilepsie gestorven. Over de 
zusters Jelena en Natalia is ons niets bekend, maar we 
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weten dat de derde zuster, Olga, getrouwd was met de 
bekende psycholoog en filosoof Georgi Tsjelpanov, 
die Griekse wortels had. Dat verklaart ook waarom 
niet alleen de naam van uw moeder maar ook infor-
matie over Tsjelpanovs complete schoonfamilie in ons 
archief is terechtgekomen.
De vierde zuster van uw grootvader, uw oudtante 
Valentina, behoorde tot de crème de la crème van de 
intelligentsia in Marioepol, ze is tot op heden bekend 
in de stad. U kunt meer over haar lezen in het bijgaan-
de artikel.
Over uw grootmoeder weten we helaas helemaal niets 
behalve dat ze Matilda Iosifovna heette. De zuster van 
uw moeder heette Lidia en werd volgens het kerkregis-
ter in 1911 geboren. Haar broer heette Sergej en kwam 
in 1915 ter wereld. Hij was operazanger, in de oorlog 
zong hij aan het front en ontving hij een onderschei-
ding. De gedigitaliseerde oorkonde voor bijzondere 
verdiensten vindt u eveneens als bijlage.
Kortgeleden is er een boek over Georgi Tsjelpanov 
verschenen, waarin de familie van zijn vrouw meer-
maals wordt genoemd. Uw oudtante Olga leed blijk-
baar aan een psychiatrische stoornis en heeft zich op 
drieënveertigjarige leeftijd in Moskou uit een raam 
gestort. We zullen de auteur om een exemplaar van 
het boek voor u vragen.
De broer en zus van uw moeder zijn waarschijnlijk niet 
meer in leven. Maar ook hun nageslacht zal moeilijk 
traceerbaar zijn, vooral omdat de naam Ivasjtsjenko zo 
vaak voorkomt en we van uw tante Lidia alleen de voor-
naam kennen. Het opspeuren van vrouwen is altijd erg 
lastig wanneer men de naam van hun echtgenoot niet 



–  41  –

kent. Daarom stel ik voor dat wij onze zoektocht eerst 
op uw oom Sergej respectievelijk op zijn nageslacht 
concentreren. Om te beginnen zouden we contact kun-
nen opnemen met de redactie van het tv-programma 
Wacht op mij. Dat is een erg bekende format om bloed-
verwanten op te sporen en het programma komt zowel 
in de Sovjet-Unie als in Oekraïne op tv.

Ik begreep niet wat ik las. Wie was die Konstantin? Een 
of ander internetspook, een gevaarlijke gek of een gok-
ker? Wilde hij me in een tijd waarin het in Rusland weer 
in de mode was gekomen een druppeltje blauw bloed in 
de eigen aderen te kunnen bewijzen, lokken met adellijke 
voorvaderen om me dan verdere leveringen van zijn ‘ken-
nis’ alleen tegen vooruitbetaling te doen toekomen? Het 
leek me volstrekt uitgesloten dat mijn moeder uit het door 
hem beschreven milieu stamde, uit hogere kringen. De 
vrouw die ik had gekend behoorde niet eens tot de laagste 
stand, laat staan tot een hogere. Ze had buiten alle stan-
den gestaan, een Slavische Untermensch, een armzalige 
desolate figuur die ze op straat met stenen bekogelden. 
Als ze haar adellijke herkomst ooit, hoe vaag ook, zou 
hebben laten doorschemeren, had ik dat in mijn harts-
tochtelijke verlangen naar maatschappelijke verheffing als 
een spons in me opgezogen. Het was net alsof de schrijver 
van de e-mail de hersenspinsels uit mijn jeugd had gele-
zen, alsof hij me mijn eigen leugenverhalen van vroeger 
vertelde. Ik had blijkbaar met een bijzonder obscure uit-
was van de digitale jungle van doen.
 Ik opende de eerste bijlage en las de vette kop van het 
artikel: valentina jepifanovna ostoslavskaja – een 
onvergetelijke dochter van onZe stad. Daaronder  
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stond de medaillonvormige portretfoto van een vrouw. 
De adem stokte mij in de keel. Ik kende die vrouw, ik 
kende haar al zolang ik me kon heugen. Ze stond op het 
afdrukje dat thuis in mijn bureaula lag met op de achter-
kant de aantekening van mijn moeder: ‘grootvader met 
twee kennissen’. De vrouw die mij nu aankeek vanaf mijn 
beeldscherm was nog iets jonger en iets ranker, maar het 
betrof onmiskenbaar hetzelfde gezicht: dat intellectuele 
met de hoge jukbeenderen, de wat arrogante trekken en 
de strenge mond. Ook op deze foto droeg ze een donkere, 
hooggesloten jurk en een knijpbrilletje.
 Het was alsof het meer achter het raam op en neer be-
gon te deinen. Alles om me heen was opeens nieuw en 
onbekend. Ik staarde naar het gezicht van de vrouw op 
mijn beeldscherm en langzaam, bijna als in slow motion, 
begon me te dagen wat dit betekende. Deze foto was het 
ongelofelijke, fantasmagorische bewijs voor het feit dat 
de Jevgenia Jakovlevna Ivasjtsjenko die ik in het forum 
van Azov’s Greeks had gevonden, inderdaad mijn moeder 
was. En de mij zo vertrouwde vrouw op de foto, die mijn 
moeder een kennis had genoemd, was in werkelijkheid 
haar tante, een zus van haar vader.
 Ademloos vloog ik over de regels van het artikel. Ik 
las dat de in 1870 geboren Valentina Jepifanovna een par-
ticulier gymnasium voor meisjes uit onbemiddelde fa-
milies had opgericht. Ze had haar leven lang gestreden 
tegen sociale ongelijkheid, schreef de auteur, en het was 
aan haar engagement te danken dat talloze meisjes uit 
Marioepol toegang tot hoger onderwijs kregen en aan 
een leven in onwetendheid en armoede konden ontsnap-
pen. Haar denkbeelden waren nauw verwant met die van 
haar broer Jakov, de vader van mijn moeder, die rechten 
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en geschiedenis had gestudeerd en al tijdens zijn studie 
illegaal had samengewerkt met de bolsjewieken. Op zijn 
drieëntwintigste werd hij opgepakt door de tsaristische 
geheime politie en voor twintig jaar naar Siberië verban- 
nen.
 Valentina Jepifanovna, de tante van mijn moeder, 
zo meldde het artikel, was getrouwd geweest met Vasili 
Ostoslavski, een man uit een buitengewoon vermogen-
de Russische adellijke familie, die bekendstond om haar  
eruditie, wereldburgerschap en vrijzinnigheid. Na de Re-
volutie, zo las ik, stierf deze man de hongerdood, samen 
met miljoenen anderen die tijdens de grote hongers-
nood in Oekraïne het leven lieten. Valentina’s gymna-
sium brandde af tijdens de burgeroorlog, en kort daarop 
overleed ze op achtenveertigjarige leeftijd aan de destijds 
heersende Spaanse griep. Haar zoon, Ivan Ostoslavski, 
werd een bekend wetenschapper op het gebied van de 
aerodynamica, wiens boeken verplichte lectuur waren 
voor studenten lucht- en ruimtevaarttechniek in de hele 
Sovjet-Unie. Op een foto staat een man op leeftijd die 
eruitziet als een sint-bernard, met een grof gezicht, maar 
schrandere, levendige ogen. Valentina’s dochter Irina Os-
toslavskaja schopte het tot viceminister voor Openbaar 
Onderwijs, maar werd onder Stalin opgepakt als vijand 
van het volk en naar Siberië verbannen.
 En ik las nog iets anders. Mijn overgrootvader Jepifan, 
de grootgrondbezitter uit de regio Tsjernigov, schijnt in 
Marioepol langzaam aan de drank te zijn geraakt en zijn 
gehele vermogen te hebben verloren. Op een gegeven mo-
ment, stond er, was hij spoorloos verdwenen en had hij 
zijn vrouw Anna von Ehrenstreit als vrouw alleen met zes 
kinderen en zonder enige middelen achtergelaten. Het ge-
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rucht ging dat hij met een van zijn voormalige vrachtsche-
pen naar India was gevlucht.
 Ik had het gevoel dat ik een tweede hoofd nodig had 
om dit alles te bevatten, in me op te nemen en te begrij-
pen. Ik had tot dusver altijd meegemaakt dat de waarheid 
een leugen bleek, maar nu, het was echt bizar, was bewe-
zen dat er in mijn kinderlijke leugens een kern van waar-
heid zat.
 Wat me nog het meest verbijsterde was van hoe onver-
moed hoog mijn moeder was gevallen. Waarom had ze 
nooit over haar afkomst gesproken, er nooit één woord 
over gezegd? Waarom had ze zelfs haar verwantschap 
met haar tante Valentina geloochend en haar ‘een kennis’ 
genoemd? Ik had mijn moeder altijd als een uit armoe-
dige verhoudingen stammende vrouw van het volk ge-
zien; haar ware herkomst, die me nog steeds voorkwam 
als een warrig verzinsel, verleende haar lot een geheel 
nieuwe, onvoorstelbare dimensie van meedogenloos- 
heid.
 Met gevoelloze vingers opende ik de tweede bijlage 
van de mail van Azov’s Greeks. Op mijn beeldscherm ver-
scheen de scan van een verweerd, bruinachtig verkleurd 
document, waarop ik het fiks verbleekte Russische type-
machineschrift pas kon ontcijferen nadat ik het meerdere 
malen had vergroot. Ik las:

De Orde van de Rode Ster wordt verleend aan Ivasj-
tsjenko, Sergej Jakovlevitsj, geboren in 1915 in Marioe-
pol, partijlid, in het Rode Leger sinds 1939, sergeant, 
sinds begin van de oorlog aan het front, opgeroepen 
uit Kiev, geen verwondingen.
Als solist van vocaal ensemble De Rode Banier heeft 




