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Hoofdstuk 1

Pas toen de trein stil stond op het station van Brest sprak ik 
hem aan; tot dat moment hadden we al die uren zwijgzaam 
tegenover elkaar gezeten. In gedachten verzonken staarde hij 
langdurig uit het raam de donkere nacht in, of blikte met holle 
ogen in het luchtledige. Een enkele keer glimlachte hij, vaker 
keek hij bedroefd of zorgelijk. Ik wilde hem vragen naar het 
waarom, al voelde ik dat het overbodig was. Zonder precies te 
weten wat zich in zijn hoofd afspeelde, kende ik immers het 
antwoord al. Zijn gelaatstuitdrukkingen waren als een spiegel 
van mijn eigen gedachten, die bij voortduring heen en weer 
zwiepten tussen weemoed en het onbestendige gevoel dat past 
bij nieuwe avonturen. 
‘Mag ik een sigaret van je roken?’ vroeg ik hem, naar het pakje 
wijzend dat sinds het begin van de reis onaangeroerd op het 
tafeltje lag. 
Hij knikte en zei: ‘Laten we samen roken.’ 
Buiten op het perron vervolgde hij: ‘Armeense sigaretten’, en 
overhandigde mij een dun, zwart exemplaar. Gretig inhaleerde 
ik de verstikkende rook en blies de giftige dampen de koude 
Wit-Russische nacht in. Met elke trek leken mijn emoties aan 
scherpheid in te boeten, alsof iemand ze bedekte met een 
warme deken. Ik vroeg een tweede, waarop hij me het hele pakje 
overhandigde met de woorden: ‘Hou maar, ik heb genoeg.’ 

Zo werden we vrienden, al wisten we beiden dat onze vriend-
schap slechts tot het station van Minsk zou duren. Daar, ant-
woordde ik op zijn vraag over het doel van mijn reis, zou ik 
uit de trein stappen om een halve dag door de Wit-Russische 
hoofdstad te dwalen, terwijl hij zijn reis zou voortzetten naar 



8

Moskou, en vervolgens naar Grozny, nog eens een slordige 
vijfendertig treinuren zuidelijker. 

Terug in onze coupé verwoordt Abbas, zoals hij zich inmiddels 
heeft voorgesteld, in steenkolenduits zijn emoties die ik eerder 
op zijn gezicht meende te hebben gelezen. 
‘In 1995 ben ik uit Tsjetsjenië gevlucht, weg van de wreedheden 
die werden begaan door het Russische leger en de voortdurende 
lokroep van de vrijheidsstrijders mij bij hen aan te sluiten. Ik 
wilde wel vechten, al ging iedereen die vocht dood, maar mijn 
moeder smeekte me te vertrekken naar een veiliger plek. Na 
vele omzwervingen belandde ik uiteindelijk in Duitsland, waar 
ik een verblijfsvergunning kreeg en werk vond als bouwvakker. 
Terwijl mijn land in puin werd geschoten, bouwde ik huizen 
in Duitsland. Vooral in het begin vond ik dat moeilijk en heb 
vaak op het punt gestaan terug te keren. Hoe kon ik helpen 
een vreemd land op te bouwen op het moment dat mijn eigen 
Grozny werd weggevaagd door Russische bommen?’
Even lijken zijn gedachten af te dwalen naar elders, vrijwel 
meteen pakt hij de draad weer op: 
‘Het leven is goed in Duitsland, alles werkt naar behoren, de 
straten zijn schoon en ik verdiende er zeer behoorlijk. Maar de 
mensen zijn koud, afstandelijk en erg op zichzelf.’
Kalte Menschen, noemde hij de Duitsers. Het klonk onheil-
spellend.
‘Nadat wij de nieuwgebouwde huizen hadden opgeleverd 
namen jonge gezinnen of ouderen er hun intrek. Ze trokken 
dan de voordeur achter zich dicht en sloten de luiken, alsof ze 
van plan waren de rest van hun leven in eenzaamheid in hun 
paradijs te blijven.’
‘Waarom ga je naar huis?’, moedig ik hem aan door te praten.
‘Omdat mijn moeder ziek is en ik voor haar wil zorgen’, 
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antwoordt hij. ‘Bovendien is het tijd terug te keren om te helpen 
Tsjetsjenië op te bouwen. Die twee oorlogen zijn lang verleden 
tijd, maar de gevolgen ervan zijn nog overal te zien. Er is daar 
genoeg werk voor een timmerman als ik.’  
Hij slaakt een diepe zucht, die het midden houdt tussen op-
luchting en onrust en zegt: ‘Nu is het jouw beurt. Waarom zit 
jij in deze trein?’

Vreemd hoe gemakkelijk het is de diepe roerselen van de ziel 
bloot te leggen aan een volslagen vreemde. Waar ik de afgelopen 
jaren wikte en woog en slechts sporadisch de behoefte had, 
vaak in een toestand van lichte of algehele dronkenschap, te 
vertellen over vroeger, begin ik nu met gretigheid mijn verhaal. 

‘Omdat ik er genoeg van heb een oppervlakkig leven te lei- 
den’, val ik met de deur in huis. ‘Die prestigieuze baan, die me 
een goed inkomen gaf en status opleverde, maar waarvoor ik 
een volkomen desinteresse had, heb ik achter me gelaten. Geld 
en aanzien mogen voor de buitenwereld synoniemen zijn voor 
succes en glorie, ik voelde me iedere dag meer opgesloten in 
het ijzeren kordon van schone schijn, misplaatste patserigheid 
en gedwongen volgzaamheid. Jarenlang heb ik deze gevoelens 
naar de achtergrond verdrongen door te leven als een godde-
loos heerschap. Met mijn niet eens zuurverdiende centen laaf-
de ik mij aan alcohol en verleidde vrouwen uit alle windstre- 
ken, die als dank voor weer een diner of een aantal modieuze 
cocktails telkens herhaalden hoe geweldig ik was. Nietszeggen-
de blijdschap en volslagen leegte, ik geef ruiterlijk toe dat ik 
ervan heb genoten. Toch kon die lichtzinnige schoonheid niet 
voorkomen dat knagende onvrede, opgekropte woede en in-
tens verdriet steeds vaker en heftiger naar de oppervlakte bor-
relden.’
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Op mijn beurt ben ik even stil.
‘Het is bijzonder dat ik juist jou ontmoet in deze trein. Jij, die 
na zoveel jaren, teruggaat naar vroeger om voor je moeder te 
zorgen. Weet je, ik ben ooit teruggekeerd naar een geliefde, mijn 
ex-vriendin, die inmiddels allang voor de tweede keer mijn ex 
is. Die eerste keer had ik eenvoudig weg kunnen blijven, omdat 
niets, behalve een samenzijn van een viertal jaren vol ups en 
downs, mij met haar verenigde. Toen ik haar een jaar later voor 
de tweede keer verliet, hadden we samen een zoon, die ons tot 
op de dag van vandaag met elkaar verbindt. Zij was blij, ook 
omdat ze overtuigd was geweest dat haar vruchtbare dagen 
waren verstreken. Ik was vertwijfeld omdat ik een kind had 
verwekt bij een vrouw voor wie mijn gevoelens bij het eerste 
afscheid al waren verdampt. Natuurlijk wilde ik geloven dat 
mijn zoon de niet bestaande liefde nieuw leven zou inblazen. 
Het bleek ijdele hoop, want voordat hij ter aarde kwam, 
barstte de bom opnieuw en vertrok ik voor de tweede keer. 
Die bladzijde uit mijn leven, voorbestemd om in een prachtig 
handschrift te worden geschreven, verkoolde daarmee tot een 
zwartgeblakerde pagina.’ 
Monotoon dreun ik de in gedachten talloze malen uitgesproken 
zinnen op.
‘De tijd heelt alle wonden, zo wil het cliché, maar dit klopt alleen 
indien je je opgelopen krassen tijd en ruimte geeft te genezen, 
ze niet wegstopt onder een vernislaag van gespeelde blijdschap. 
Haar door boosheid en verdriet ingegeven verbitterde poging 
mij uit het leven van mijn zoon te verstoten, beantwoordde ik 
met een nonchalant schouderophalen. In mijn naïviteit meende 
ik dat zij op termijn de onmogelijkheid van onze relatie zou 
gaan inzien. 
Het tegengestelde gebeurde. 
Wraakzucht en woede vertroebelden haar wereldbeeld tot 
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een parodie op de werkelijkheid, alsmaar hogere barricades 
wierp ze op om mijn pogingen contact te hebben met mijn 
zoon te dwarsbomen. Ik neem het mezelf kwalijk haar destijds 
te hebben laten begaan en niet anders te hebben gereageerd. 
Jarenlang heb ik de afwezigheid van mijn zoon in mijn leven 
naar het in een dikke laag beton gegoten binnenste van mijn 
ziel verbannen, totdat het sluimerende gemis in alle hevigheid 
door de ontstane kieren en barsten drong. Simpelweg teruggaan 
om mijn plaats in zijn leven op te eisen kan niet, daarom zoek 
ik mijn antwoorden op wegen naar onbekende oorden.’ 

In Minsk pak ik mijn koffer en weekendtas uit het bagagerek, 
omhels Abbas kortstondig en wens hem een behouden 
thuiskomst. Tot nooit weerziens, denk ik dramatisch, terwijl ik 
de coupédeur voorzichtig achter mij dichttrek. Op het station 
vind ik een kluis, groot genoeg om mijn bagage in te deponeren, 
waarna ik in de richting van de stad wandel. Mijn benen, stram 
na een etmaal lummelen, protesteren in eerste instantie heftig, 
maar laten zich de inspanning spoedig welgevallen. 

Na de Tweede Wereldoorlog lag de Onafhankelijkheidsstraat, 
die door de Duitsers weinig origineel Hauptstrasse werd ge-
noemd, net als de rest van het centrum volkomen in puin. 
Minsk moest bijna letterlijk uit de as herrijzen. Een hels karwei, 
maar tegelijk een gouden kans voor de autoriteiten, het stads- 
centrum om te vormen tot een schoolvoorbeeld van Stalinis-
tische architectuur. Op het immense Onafhankelijkheidsplein 
pronken het stadhuis en de Hoge Raad in al hun Sovjetglo-
rie. Her en der zie ik overblijfselen uit de opgeloste heilstaat;  
hamers en sikkels, aan gevels geplakte bustes van helden van 
weleer, in parken geplaatste standbeelden van weer andere 
grootheden en mozaïeken van gespierde mannen, die glim-
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lachend hun arbeid verrichten op landerijen. Destijds verheer-
lijkten ze de communistische Sovjetsamenleving en lieten het 
proletariaat geloven hoe perfect deze wereld is. Tegenwoor-
dig zijn het relikwieën uit niet eens zo lang geleden vervlogen  
tijden.

Ik loop rechtdoor, langs kerken, door besneeuwde parken en 
voorbij het staatscircus. Links en rechts staan identieke woon-
torens in een lange, voortdurende rij. 
‘These legs are made for walking, and that’s just what they’ll 
do’, zing ik hardop in mezelf een bespottelijke variant op het 
bekende liedje uit de zestiger jaren. 
De Onafhankelijkheidsstraat is een zesbaanssnelweg, die 
bij iedere automobilist de onbedwingbare behoefte opwekt 
met grote snelheid de vijftien kilometer tussen kop en staart 
te overbruggen. Slechts de vele verkeerslichten, die bij elk 
kruispunt als hinderlijke obstakels opdoemen, voorkomen dat 
de boulevard verwordt tot een ordinair racecircuit. Ongeduldig 
laten de chauffeurs de motoren grommen, totdat het licht op 
groen springt en ze met grote snelheid richting de volgende 
hindernis kunnen opstomen. 
Af en toe steek ik de straat over, niet omdat het gras daar 
groener is, want op deze winterse februaridag dwarrelt de 
sneeuw voorzichtig uit de grauwe Wit-Russische hemel, wel 
om het rechttoe-rechtaan ritme te doorbreken. Dankbaar 
maak ik gebruik van de ondergrondse voetgangerstunnels die 
vooruitziende Sovjetplanologen van destijds, als voorvoelden 
zij dat het in postcommunistisch Minsk, voor voetgangers 
gekkenwerk, zelfs suïcidaal, zou zijn deze brede weg over te 
steken, op vele kruispunten lieten aanleggen. 
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In een eveneens in Stalinistische stijl opgetrokken Sovjet-
supermarkt is de bediening van een indrukwekkende knor-
righeid. Het personeel is gekleed in fel gekleurde gele jurken met 
bijpassende fleurige hoeden, maar hun gezichten en houding 
spreken een andere taal. Bozig kijken ze naar de klanten, als 
zijn ze ongenode gasten, die louter onheil en problemen doen 
ontstaan. Ik stel me voor dat hier enkele decennia geleden 
een lange rij uniform geklede stedelingen, bibberend in de 
winterse koude, voor de ingang stond. Hopend een homp 
brood of een pak melk te kunnen bemachtigen. Van drukte is 
vandaag geen sprake, door de paden schuifelen niet meer dan 
een handvol klanten. Van schaarste evenmin, brood, gebak en 
zuivelproducten, het is in vele soorten en maten voorradig. 
Overal staan verkoopsters in die gekke, gele outfits behulpzaam 
in de weg. Alsof zij de goederen moeten bewaken tegen al te 
grijpgrage handen, alsof zij het lekkers dat niet is verkocht aan 
het einde van de dag zelf mogen meenemen naar huis. Onzeker 
glimlachend steek ik een hand uit naar een pak drinkyoghurt, 
half en half verwachtend dat de ijzig toekijkende dame me 
bestraffend zal toespreken of een ferme tik op mijn vingers zal 
geven. Beide gebeuren niet wanneer ik mij haar kleinood toe-
eigen, me bliksemsnel omdraai en met stille trom vertrek. 

Of het komt van het humeurige winkelpersoneel, de Stalinis-
tische propaganda of van het gesprek met Abbas, ik heb geen 
idee, maar terug op straat verzink ik in gedachten over haar, 
de moeder van mijn zoon. Ooit was ze mooi en avontuurlijk, 
lachte ik hardop om haar grappen en grollen, voelde me tot 
haar aangetrokken en woelde met graagte door haar wilde 
haren. 
‘Ik houd van jou met heel mijn hart’, fluisterde ik met regelmaat 
in haar oor. Vaak veinsde ze dan me niet te hebben verstaan, 
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waarop ik de woorden langzaam herhaalde. Het deed haar 
glimlachen en de droefheid uit haar ogen verdwijnen. 
‘Dank je’, reageerde ze altijd op dezelfde manier, ‘ik heb jou ook 
lief.’
Nu is ze vroeg oud, verbitterd, zijn haar haren grijs, staan haar 
ogen dof en is de passie en genegenheid verworden tot woede 
en intense haat. Zo’n zes maanden geleden liep ik haar toevallig 
tegen het lijf in de Langestraat, de treurige winkelstraat in 
Winschoten. Ze was godbetert in het gezelschap van die 
klootzak van haar vader, die haar sinds ons uiteengaan meer 
en meer domineert. Qua uiterlijke kenmerken is die man een 
vreemde mix van Albert Einstein en een baardloze Paulus 
de Boskabouter, qua gedrag en karakter een dictatortje, dat 
sterke gelijkenissen vertoont met Jozef Stalin. Vroeger, toen zij 
jeugdig was en onschuldig, was zijn wil wet en gehoorzaamde 
zijn gehersenspoelde en geïndoctrineerde dochter blindelings 
al wat hij beval. Tegenwoordig heeft hij haar, ondanks dat ze de 
vijftig ruimschoots is gepasseerd, opnieuw in een ijzeren greep. 
In een seksloze, maar evengoed incestueuze relatie dwingt hij 
zijn dochter hem te accepteren als een surrogaatpapa van mijn 
zoon. Zijn vrijgemaakte God, met wie hij zo graag dweept, had 
hem in een visioen vertelt dat alle middelen waren toegestaan 
te voorkomen dat ik, de duivel in hoogsteigen persoon, mijn 
kwalijke invloed kon laten gelden op haar zoon, en belangrijker, 
zijn kleinzoon.  
‘Verdomme’, roep ik net niet luidkeels, ‘als ik bij elk Stalinistisch 
aandoend gebouw zulke gedachten ontwikkel, dan staat me de 
komende tijd ongetwijfeld het een en ander te wachten.’
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Hoofdstuk 2

‘Welkom bij de Staatsuniversiteit van Moskou. Wij zijn verheugd 
en trots u als student te mogen begroeten aan de grootste en 
oudste universiteit van Rusland. Op uw beurt mag u trots zijn 
aan onze gerenommeerde instelling te kunnen studeren. Weet 
dat liefst elf Nobelprijswinnaars u voorgingen. Het is onze 
plicht en ons genoegen u te begeleiden en te ondersteunen in 
uw streven de Russische taal verder machtig te worden.’ 
Natalia, zoals op het naambordje op haar linkerborst staat 
geschreven, dreunt zonder emotie en intonatie deze uit haar 
hoofd geleerde propagandatekst van haar werkgever op. De 
obligate glimlach en matte blik in haar ogen versterken de 
indruk dat zij zelf lang geleden al het geloof in haar eigen 
teksten is kwijtgeraakt. 
‘U hebt gekozen voor privélessen’, vervolgt ze, ‘een goede keuze’. 
‘Wij hebben één van onze meest ervaren professoren bereid 
gevonden u iedere werkdag tussen negen uur en half twaalf  
’s ochtends te onderrichten. Zijn naam is Stanislav Borisov en 
morgenochtend om precies negen uur wacht hij op u op de 
zesde verdieping in zaal 648.’ 
Zonder op of om te kijken gaat ze door: ‘Wat betreft de betaling, 
deze dient u iedere week voor aanvang van de lessen te voldoen 
bij de administratie. U vindt deze in het eerste kantoor aan 
uw linkerhand op de tweede verdieping van het bijgebouw. 
Betaling kan zowel in contanten als met uw bankkaart. Indien 
u verzuimt dit tijdig te doen, zal u de toegang tot de les worden 
geweigerd.’ 
Even kijkt Natalia mij behulpzaam aan en vraagt met compas-
sie in haar stem of ze voldoende duidelijk is geweest. Ik knik 
een vluchtige bevestiging, bedank haar voor de vriendelijke 
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ontvangst, wens haar een prettige dag en vertrek. 
In het eerste kantoor aan mijn linkerhand op de tweede 
verdieping van het bijgebouw zit niemand. Weifelend klop ik 
op de deur, maar er gebeurt niks. Ontstemd kijk ik rond. Heb 
ik me vergist? Heb ik niet goed geluisterd naar de instructies 
van Natalia? Zijn er meer bijgebouwen? Nogmaals klop ik, 
met meer overtuiging deze keer. Opnieuw zonder resultaat. 
Plots valt mijn oog op een papier dat op de deur is geplakt. 
In een slordig handschrift lees ik de openingstijden. Iedere 
werkdag tussen acht en vier uur, lunchpauze van twaalf tot 
één en een technische onderbreking tussen kwart over tien en 
half elf. Ik kijk op mijn horloge en realiseer me dat deze laatste 
in volle gang is. Gerustgesteld wacht ik af, me afvragend wat 
de medewerkers van de administratie uitspoken tijdens zo’n 
onderbreking. 
Om precies half elf hoor ik gestommel en luidruchtig gepraat 
op de trap. Vier oudere dames met gepermanent haar, gekleed 
in sterk gelijkende jurken en allen te veel kilogrammen 
meetorsend betreden de gang, knikken me vriendelijk toe en 
gaan het eerste kantoor binnen. Ik wacht tot de gesprekken zijn 
verstomd en volg dan hun voorbeeld. 
Mijn binnenkomst doet vier hoofden op identieke wijze, als 
waren ze simultaanzwemmers, in mijn richting draaien. 
‘Ik kom voor de betaling van mijn lessen’, zeg ik ter introductie. 
Wederom zie ik hun hoofden op simultane wijze bewegen. Eén 
van de dames gebaart me plaats te nemen voor haar bureau. 
‘Professor Borisov, privélessen, vijf dagen per week’, mompelt 
ze, terwijl ze een rekening uitschrijft. Ik overhandig haar een 
handvol knisperende biljetten, die zij bedachtzaam twee keer 
natelt. Ze knikt goedkeurend, haalt een stempel uit een lade 
en met een zwierige beweging bevestigt zij mijn betaling door 
deze op de rekening te laten neerkomen. 
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‘Laat deze morgen aan professor Borisov zien’, laat ze me weten. 
‘Wij wensen u succes met uw studie en vergeet niet iedere week 
voor aanvang van de lessen uw lesgeld te voldoen.’  

Veel tijd te genieten van mijn nieuwverworven studenten-
status gun ik mezelf niet. Hiervoor zijn de grote koffer en zware 
weekendtas, die ik al de hele ochtend meezeul, te veel een blok 
aan mijn been. Amper heb ik het universiteitsterrein verlaten 
of een handige chauffeur van een felblauwe Lada biedt zijn 
diensten aan. 
‘Duizend roebel’, antwoordt hij wanneer ik hem vertel naar het 
metrostation van Koezminki te willen. Twintig keer duurder 
dan de metro, is het eerste dat mij te binnenschiet, onmiddel-
lijk gevolgd door gedachten over een gerieflijke rit in een bui-
tenissige Lada. Dus prop ik, zonder verder af te dingen, mijn 
bagage in de kofferbak en neem zelf plaats op de bijrijdersstoel. 
‘Wat ga je doen in Koezminki?’, vraagt hij. 
‘Ik heb er een appartement gehuurd en ga er de komende drie 
maanden wonen’, zeg ik. 
Hij fluit tussen zijn tanden en kijkt even opzij, nauwelijks lang 
genoeg om zijn verbaasde blik te kunnen opmerken. 
‘Is er iets mis met Koezminki?’, vraag ik hem op mijn beurt. 
‘Daar wonen uitsluitend Oezbeken, Kirgiziërs, andere Centraal-
Aziaten en gespuis uit de Kaukasus. Na zonsondergang is het er 
gevaarlijk en is het verstandig niet naar buiten te gaan. Zeker 
niet naar het Koezminki park, want dat is een schuilplaats voor 
criminelen. De kans daar een mes tussen je ribben te krijgen 
is groter dan in New York. Bovendien is de lucht er, vanwege 
de ranzigheid uitstotende fabrieken, smeriger dan in andere 
districten van Moskou. Ik ben er geboren en heb er tot mijn 
twintigste gewoond, dus ik weet waarover ik praat.’ 
Iets langer kijkt hij me aan, vermoedelijk om te checken of 
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zijn verhaal voldoende indruk op me maakt. Ongemakkelijk 
verschuif ik op mijn stoel, het comfortabele gevoel van zo-
even is wreed verstoord door zijn woorden. Evengoed ben ik 
blij met de nieuwverworven kennis, het is beter gewaarschuwd 
te zijn dan binnenkort oog in oog te staan met een criminele 
wildebras die mij wil ontdoen van portemonnee en telefoon, of 
mij zelfs een kopje kleiner wil maken. 
‘Ach’, stamel ik weinig overtuigend, ‘het zal vast meevallen. 
Vorig jaar, toen ik in Kirgizië was, vond ik de mensen juist zo 
vriendelijk en gastvrij. Waarom zou dit in Koezminki anders 
zijn?’ 
Hij reageert met een schouderophalen, richt zijn aandacht op 
de weg en doet er verder het zwijgen toe. 
Een half uur lang rijden we in stilte voort, totdat de chauffeur 
deze verbreekt met de mededeling dat we bij het metrostation 
van Koezminki zijn. Ik overhandig hem het afgesproken bedrag 
en bedank hem voor de rit. 
‘Wees voorzichtig’, drukt hij me op het hart, terwijl hij mijn 
hand schudt. 

Bepakt en bezakt wandel ik naar McDonald’s, de plek waar ik 
heb afgesproken met de eigenaar van mijn Airbnb-appartement. 
Hoe achtergesteld en gevaarlijk Koezminki volgens de taxi-
chauffeur mag zijn, de logistiek manager van McDonald’s 
vond het commercieel blijkbaar interessant ook hier, net als bij 
alle metrostations in Moskou, een vestiging van zijn keten te 
openen. Het stelt me op een vreemde manier gerust; de ranzige 
Big Mac als waarborg voor een veilige omgeving.
Ik stap naar binnen. Onmiddellijk, voordat ik de deur achter 
mij heb kunnen dichtdoen, stapt een man op mij af. 
‘Igor’, stelt hij zich voor, ‘welkom in Koezminki. Laat mij uw  
tas dragen.’ 
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‘Abraham’, zeg ik, ‘maar u mag ook Bram zeggen. Ik ben blij in 
Koezminki te zijn.’
Opgelucht van vijftien kilo ballast te zijn bevrijd, overhandig ik 
hem deze. Ik wil hem vragen naar de gevaren van Koezminki, 
maar besluit de kwestie te laten rusten. Wat heeft het voor zin 
alles te weten? Bovendien lijkt Igor alleraardigst, heb ik geen 
negatief vooroordeel over Centraal-Aziaten en zie ik nergens 
meedogenloos uitziende barbaren die mij zouden willen 
folteren of anderszins bedreigen.
 ‘Wilt u eerst een koffie of een burger? Of gaat u liever naar uw 
appartement?’, vraagt Igor.
Ik schud mijn hoofd: ‘Laten we gaan.’
Igor knikt begripvol, opent de deur en stapt, met een door het 
gewicht van de tas scheefgetrokken lichaam, naar buiten. Ge-
durende zo’n vijf minuten marcheren we als een tweepersoons- 
kolonne over een breed trottoir langs een hoofdstraat. Dan 
houdt Igor stil, draait zijn hoofd en instrueert: 
‘Even opletten, anders vindt u uw appartement een volgende 
keer niet terug. Vanaf de hoofdweg neemt u de derde weg links, 
daarna de tweede rechts, dan weer de derde links, vervolgens 
de eerste rechts en uiteindelijk de eerste links. Uw appartement 
bevindt zich op de eerste verdieping van het tweede portiek 
van de eerste flat aan uw linkerzijde.’ 
Opnieuw zet hij zich in beweging, zijn eigen instructies 
nauwkeurig opvolgend. Bij iedere afslag kijkt hij om en steekt, 
afhankelijk van welke kant we opgaan, een wijsvinger naar 
links of rechts. Telkens antwoord ik met een opgestoken duim.
‘Communistische eenheidsworst’, mompel ik geluidloos in 
mezelf terwijl ik links, rechts, voor en achter identieke woon-
blokken zie van drie of vier verdiepingen en zes portieken. 
Het lijkt me verstandig dit tochtje voor zonsondergang een 
aantal keren te maken, opdat ik straks niet in het pikkedonker 




