


6

© 2016 by Kelli Stuart under the title Like a River from its Course. Originally published 
in the USA by Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan. Translated and printed by 
permission. All rights reserved.

© 2018 Den Hertog B.V., Houten (Nederlandse editie)
vertaling: Eveline de Boer-van Vliet
ISBN 978 90 331 2947 6
www.uitgeverijdenhertog.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

http://www.uitgeverijdenhertog.nl/


7

Ik ben, als een rivier
door een hard tijdperk omgeleid.
Ik kreeg een ander leven. In een nieuwe bedding
loopt nu de stroom, door een nieuw landschap
en ik herken mijn eigen oevers niet.
—Anna Achmatova (Leningrad, 1941. Vertaling Kees Verheul)

Op 23 augustus 1939 verrasten nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie 
de wereld door een niet-aanvalsverdrag te tekenen waarin beide 
landen overeenkwamen de komende tien jaar geen militaire actie 
jegens elkaar te ondernemen.
 Op 22 juni 1941 verbrak Adolf Hitler dit verdrag toen hij Ope-
ratie Barbarossa in gang zette, een goed gecoördineerde inval in de 
Sovjet-Unie.
 Dat is het moment waarop ons verhaal begint.
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Maria ‘Masha’ Ivanovna
22 juni 1941

Kiev, Oekraïne

‘Papa! Papa!’
 Droge kreten komen uit mijn borst, maar die voel ik niet ont-
snappen. Terwijl de flat trilt en wankelt, draai ik rondjes om mijn 
as. Ik weet dat ik thuis ben, maar ik weet niet precies waar. Ik kan 
niet huilen, ik kan niet lopen, ik kan mijn familie niet vinden. Ik 
kan alleen maar schreeuwen. Zonder dat ik het wil wordt het geluid 
uit mijn ziel getrokken.
 ‘Maria!’
 Ik hap naar adem terwijl ik sterke armen om me heen voel, die 
me op de grond trekken.
 ‘We zijn hier, dotsjka,’ roept mijn vader. ‘Volg mij.’
 Hij kruipt op handen en voeten over de vloer. Ik grijp een van 
zijn enkels en schuif achter hem aan in de richting van de gang, 
waar mijn moeder, mijn zus Anna en mijn broer Sergei dicht bij 
elkaar gekropen zitten. Met z’n drieën zien ze eruit als één; zo met 
elkaar vervlochten dat ik niet kan zeggen waar de een begint en de 
ander ophoudt. Ik voeg me bij dit hoopje en mijn vader gaat over 
ons allemaal heen liggen.
 Tijdens het eerste uur weet ik zeker dat we slechts enkele mo-
menten bij de heiligen vandaan zijn. Ik bid tot de heilige Maria om 
mij met weinig lijden bij haar te brengen. Ik ben bang voor pijn.
 Terwijl ik bid voor een soepele doorgang naar het hiernamaals, 
fluistert mijn vader geruststellende woordjes in mijn oor. ‘Het komt 
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goed, lieve dochter van me,’ zegt hij zachtjes. ‘Het komt goed, voor 
ons allemaal.’
 Ik geloof hem niet. Dat wil ik wel, maar ik kan het niet. Terwijl 
de flitsen door de lucht klieven, blijf ik mijn gebeden fluisteren, 
vooral omdat ik er niet mee kan stoppen. Eerlijk gezegd weet ik 
maar weinig af van bidden. Ik weet dat sommige heiligen van pas 
komen voor de bescherming van onze ziel. Verder weet ik niets van 
de geestelijke wereld.
 Maar vanavond, terwijl de aarde rondtolt en ontploft, sta ik het 
mijn ziel toe om me uit te strekken naar het onbekende, in de hoop 
dat bescherming op mijn geloofstrouw volgt.
 Terwijl het gedreun wegebt als donder in de verte, blijven we op 
de vloer liggen. Angst en uitputting houden ons gevangen. Sergei 
is de eerste die zich wil losmaken. Langzaam gaat hij overeind zit-
ten, terwijl hij zijn handen door zijn korte, dikke haar haalt. Anna 
en mama blijven omarmd liggen, strepen van tranen nog op hun 
wangen, allebei diep in slaap. Ik benijd hun sluimer.
 Nu Anna daar zo ligt te slapen, lijkt ze een jongere, verfijndere 
versie van haar moeder. Met haar zestien jaar is ze twee jaar ouder 
dan ik, maar wat haar volwassenheid betreft is ze me een heel leven 
vooruit. Ze is aardig en attent, dapper en behulpzaam. Dat ben ik 
allemaal niet. Natuurlijk kán ik het wel zijn en dat wil ik ook wel. 
Maar ik moet er heel hard voor werken om zo’n soort meisje te 
zijn, terwijl Anna met de eigenschap is geboren om lief te hebben. 
Zachtaardigheid zit haar in het bloed, bij mij wrok en wrevel.
 Mama is klein en tenger, net als Anna. Haar lichtbruine haar 
is lang en zacht, al draagt ze het zelden los. Elke dag draait ze het 
in een elegante knot die ze laag in haar nek draagt. Eigenlijk is het 
jammer van zulk prachtig haar, maar als ze het naar achteren draagt, 
komen haar voorname gelaatstrekken weer veel mooier uit. Mama 
heeft warme, bruine ogen, die de diepten van haar innerlijk weer-
spiegelen. Mama kan nooit verbergen hoe ze zich voelt. Ze heeft 
pretlichtjes of haar ogen staan bedroefd, en als ze boos is weet ik 
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zeker dat ik vuurschichten uit haar ogen zie komen.
 ‘Masha,’ fluistert vader. Ik kijk op en zie hoe Sergei zich naast 
hem staat uit te rekken. ‘We gaan zo thee drinken. Wil je ook?’
 Ik knik en langzaam sta ik op. Mijn benen en rug zijn stijf. Ser-
gei pakt mijn elleboog en haakt zijn arm bij me in. Hij glimlacht 
naar me en geeft me dan een kus op mijn voorhoofd. Terwijl ik 
naar mijn oudere broer opkijk, krijg ik de angstige gedachte dat ik 
afscheid van hem aan het nemen ben. Over twee weken wordt hij 
achttien en we zijn in oorlog. Spontaan krijg ik een brok in mijn 
keel en de tranen branden achter mijn ogen.
 ‘Sst, Masha,’ fluistert Sergei. Hij weet wat ik denk.
 Samen lopen we naar het keukentje waar papa de ketel al op 
het fornuis heeft gezet. Hij strijkt een lucifer aan en stopt hem in 
de houtoven. Dan gaat hij met zijn rug tegen de muur zitten. De 
keuken in onze flat is piepklein. We passen er met z’n drietjes amper 
in. Eigenlijk komen we hier bijna nooit, omdat mama het keukentje 
lang geleden tot haar domein heeft uitgeroepen en ons eruit heeft 
gejaagd onder het dreigement dat we anders zullen verhongeren.
 Papa zit daar kalmpjes, zijn armen over elkaar voor zijn smal-
le borst. Hij is een magere man, mijn papa, maar wel heel lang. 
Sergei en ik staan naast elkaar terwijl we wachten op het fluiten 
van de ketel. We zeggen niets. Ik weet niet waarom papa en Sergei 
zwijgen, maar zelf heb ik gewoon geen woorden. Elke keer als ik 
mijn mond opendoe, verdwijnen de woorden op mijn tong als de 
rookkringeltjes uit papa’s pijp. Dus zit ik hier met mijn schouder 
tegen Sergei aan, stil en nerveus, en ik kijk naar papa’s verweerde 
gezicht.
 ‘We wachten een paar uur totdat we zeker weten dat het bombar-
deren voorbij is,’ zegt hij uiteindelijk. Zijn stem klinkt oververhit, als 
van iemand die vals beschuldigd is. ‘Dan gaan jij en ik naar buiten 
om de schade te bekijken,’ zegt hij tegen Sergei. De ketel trilt licht 
en laat haar klaaglijke gefluit horen. Nooit eerder heb ik die ketel 
zo horen huilen. Ik krijg er tranen van in mijn ogen en vraag me 
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af of ik ooit de brok in mijn keel zal kunnen doorslikken.
 ‘Is het veilig om naar buiten te gaan, papa?’ vraag ik.
 Papa stopt even en kijkt me lief aan. De tederheid die uit zijn 
heldergroene ogen spreekt lost de brok in mijn keel op en verwarmt 
mij vanbinnen. Mijn papa, die ik verre boven mama verkies, is 
altijd mijn vertrouweling geweest. Zijn kracht draagt mij door de 
pijn van de jeugd heen. Jarenlang heb ik vreselijke beschimpingen 
van mijn klasgenootjes te verduren gehad. Ze lachten om mijn 
plompe, stevige verschijning en ik lachte maar met hen mee omdat 
ik weigerde te huilen.
 Ik kan sterk zijn als papa.
 ‘Ik weet niet of het veilig is, Masha,’ zegt papa zachtjes. ‘Maar 
we zullen voorzichtig zijn.’
 Ik knik en pak de dampende beker thee aan die hij me aanreikt 
en klem mijn vingers om het warme metaal. ‘Mag ik met jullie mee?’ 
vraag ik. Het antwoord weet ik al, maar ik stel de vraag toch. Papa’s 
lippen vormen zich tot een dunne streep en zijn dikke wenkbrauwen 
fronsen over zijn ogen. ‘Nee, dorogaja,’ zegt hij streng. ‘Misschien 
is het niet veilig voor Sergei en mij. Het is zeker niet veilig voor 
jou.’
 En daarmee uit. Ik weet dat ik het niet opnieuw hoef te vragen. 
Mijn papa is een geduldige man, tenzij je hem iets twee keer vraagt. 
Niemand vraagt iets twee keer.
 Twee uur later staan mama, Anna en ik in de deuropening als 
papa en Sergei de schaarsverlichte gang van onze flat in lopen. Het 
is er vochtig en de lucht ruikt naar kruit en angst. Ik hoor hun 
schoenen schuifelen op de smalle trap naar beneden. Verder is het 
vreemd stil. Geen lachen, geen ochtendbegroetingen. In de straten 
klinken niet de normale geluiden. De kalmte van deze ochtend is 
oorverdovend en ik druk mijn handen stevig op mijn oren om me 
ervoor af te sluiten.
 Mama doet de deur dicht en leunt ertegenaan. Ze sluit haar 
ogen en haar prachtige haar valt golvend over haar tengere figuur. 
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Anna en ik kijken ernaar en durven geen vin te verroeren.
 Dan doet mama haar ogen weer open en forceert ze een glimlach. 
‘Het is tijd voor de schoonmaak, meisjes,’ zegt ze rustig. Ze klinkt 
kalm, maar ik zie de diepe angst nog steeds in het zwarte rondje 
van haar ogen. Ze haalt haar vingers door haar haar en voelt in haar 
zak naar een lint om het in een knot te doen.
 ‘Maria, ik wil dat jij de bedden opmaakt en de meubels afstoft. 
Anna, kom jij met me mee naar de keuken om de soep voor van-
avond klaar te maken.’
 ‘Ja, mama,’ mompelt Anna vlug, en ze loopt naar de keuken.
 Schoonmaken? Vandaag? We zijn net gebombardeerd. Verbaasd 
kijk ik mijn moeder aan. En dan weet ik het: vandaag is de eerste 
dag van onze zomervakantie en we gaan schoonmaken.
 Mama kijkt mij net zo kalm aan als ik haar. Ik zie dat ze me wil 
uitdagen. Een strijd met mama ga ik niet winnen en ik weet dat 
het weinig zin heeft het zelfs maar te proberen. De pijn op haar 
gezicht brengt ons meteen terug in de realiteit.
 We zijn in oorlog. Niets zal ooit hetzelfde zijn.


