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Op mijn dertiende verjaardag werd ik een held. 
Dat was me meteen duidelijk. Misschien nog niet 
direct op het moment dat ik de stad bereikte, 
maar vlak daarna, toen ik over de bevroren rivier 
sjokte met de slee achter me aan. En op die slee 
zat zij.
 Het was middag, half vijf of vijf uur, maar het 
begon al goed donker te worden, alsof alles zwart 
werd geverfd. Het was twintig graden onder nul.
 Er lagen lijken langs de oevers van de Neva. 
Ze staken her en der uit de sneeuw als donkere 
paddenstoelen. En ik zag een oude vrouw in een 
groezelige overjas die met een emmer over de 
rivier liep te glibberen. Ze bleef staan, pakte een 
grote spijker en begon daarmee op het ijs te tim-
meren, net zo lang tot het gat groot genoeg was. 
Ze liet de emmer erin zakken om water op te 
scheppen, maar toen ze opkeek en mij ineens zag, 
stopte ze. Ik zette één stap in haar richting, maar 
toen liet ze alles vallen en rende ze weg, ook al 
riep ik haar achterna dat er niks aan de hand 
was, dat ik haar geen kwaad zou doen. 
 Het speet me voor haar. Ik wist dat water kost- 
baar was, en die emmer en die spijker al hele-
maal, maar ik had niet de puf om achter haar 
aan te rennen. Ik veegde met mijn pols over mijn 
voorhoofd om mijn baret goed te doen en liep 
weer verder. Een brug. Nog een. Toen zag ik het: 
Museum de Hermitage. Zo anders dan in mijn 
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herinnering. De ramen waren donker, afgedekt 
met karton. Nergens meer gouden versierselen 
of standbeelden, in plaats daarvan overal puin. 
Maar het was wel hetzelfde gebouw.
 De Hermitage stond er nog. Ze had alles 
doorstaan. 

 En ik ook. Ik was een held. 
 Ik was daar aangekomen, na die ellenlange 
reis, om de stad te redden.

Viktor, ben je helemaal gek geworden?

Hoezo?

Sommige dingen kun je nu eenmaal niet  
opschrijven… dat weet je zelf ook. Dan breng je 
ons in de problemen, en we hebben onderhand

wel genoeg problemen gehad…

Hoor eens, Nadja. Dit is mijn verhaal. Ik moet 
het op mijn eigen manier vertellen!

Wij hebben het al verteld. In onze woorden.  
Hiervoor al. Nu hoeven we het alleen nog maar 

door iemand te laten lezen. Vertrouw me,  
alsjeblieft. Laat de schriften het woord doen.
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ATTENTIE

Deze pagina’s zijn niet voorgelegd aan de censuur 
en moeten dus worden beschouwd als VERDACHT en 
STAATSGEVAARLIJK.
 Alleen verder lezen indien in bezit van de juiste 
autorisatie.
 Overtreders zullen worden gestraft volgens de 
geldende wet.

volkscommissariaat
voor  binnenlandse  zaken

DECEMBER      1946
          973          B
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RAPPORT VOOR INTERN GEBRUIK

Tijdens de huiszoekingen in de woning op het adres  

Stoljarnisteeg 8 is het huidige document aangetroffen, 

door de Gerechtelijke Autoriteit aangemerkt als  

bewijsmateriaal in het onderzoek naar onderstaande  

Sovjetburgers: 

*  Viktor Nikolajevitsj Danilov; geboren te Leningrad  

 op 17 november 1928; 

 en

*  Nadja Nikolajevna Danilova; geboren te Leningrad  

 op 17 november 1928. 

De beschuldigingen hebben betrekking op de  

gebeurtenissen die plaatsvonden tussen juni en  

november 1941. 

Het voorliggende document, dat de verdachten 

samenvattend aanduiden met de term schriften, bestaat in 

werkelijkheid uit verschillende onderdelen, oftewel losse 

volkscommissariaat
voor  binnenlandse  zaken

DECEMBER      1946
          973          B
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blaadjes: krabbels op een stuk oud papier, folders, 

ansichtkaarten, tekeningen en foto’s. 

 Oorspronkelijk moet in elk geval een deel van het  

materiaal ingebonden zijn geweest met een metalen spiraal, 

maar die is nogal gehavend. 

 Bovendien lijken de verdachten de volgorde van de  

pagina’s achteraf te hebben gewijzigd, misschien om de juiste  

chronologie van de gebeurtenissen te reconstrueren. 

 De map paperassen is door het Volkscommissariaat voor 

Binnenlandse Zaken (NKVD) toevertrouwd aan mij, de hier- 

onder genoemde verantwoordelijke beambte, met als doel 

een oordeel te vellen. 

	 Samen	met	het	document	zijn	mij	twee	officiële	stempels	

verschaft die ik volledig naar eigen inzicht zal kunnen 

gebruiken na mijn onderzoek.

 De stempels lijken identiek, beide voorzien van het  

nationale wapen, alleen de tekst is anders; op de ene 

   staat onschuldig en op de andere schuldig. 

 

    Eén van deze stempels zal ik gebruiken als 

      mijn eindoordeel.

        Eén zal er mijn vonnis zijn.

          In naam van de Partij. 

  Getekend:

            Kolonel 

Valeri Gavriilovitsj Smirnov

   Aantekeningen
werkz. coll. Hermitage
VAN NADJAen Viktor

EERSTE SCHRIFT

Onderverdeling in hoofdstukken  
en opmerkingen zijn waar nodig  

door mijzelf toegevoegd 
op de originele pagina’s. 

                              - Smirnov
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S. - hoofdstuk 1

Leningrad, 22 juni 1941

Vandaag is het zondag, Viktor en ik zijn naar het 
museum geweest.
 Museum de Hermitage vind ik de mooiste plek 
van de hele stad. Het is gevestigd in een hele rij 
gebouwen aan de oever van de Neva. Het grootste 
gebouw is het Winterpaleis, dat is een prachtig 
paleis met een wit-groene gevel en een heleboel 
gouden beelden die schitteren als een sterrenhemel.
 Vroeger woonde de tsaar in het Winterpaleis, 
ook al heb ik geen idee waarom hij een huis met 
meer dan duizend kamers nodig had. Gelukkig 
kwam toen de revolutie, en daarna was het Winter- 
paleis niet meer van de tsaar, maar van het hele 
volk, dus nu is het ook een beetje van mij en ook 
van Viktor.
 Ik ben al heel vaak in het museum geweest 
en ik ken alle schilderijen en beelden daar heel 
goed. Ik heb er zelfs een keer een spreekbeurt over 
gehouden op school, en ik deed het zo goed dat ik 
applaus kreeg van de hele klas. Maar toen we naar 
huis gingen zei Viktor dat ik niet zo trots hoefde 
te zijn, want we hebben gewoon geluk dat onze 
ouders in het museum werken en dat we ze daar 
op vrije dagen altijd kunnen gaan opzoeken. 
 En vandaag is het ook een vrije dag.
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wapen, maar we hadden geen tijd meer te  
verliezen dus gingen we toch maar naar binnen 
met onze neus dichtgeknepen. Snel poetsten 
we onze tanden naast elkaar aan de wasbak. 
 Toen begon Viktor gekke bekken te trekken 
in de spiegel en dat was echt grappig, want we 
zijn een tweeling, en ook al zijn we niet identiek 
(ik ben nu eenmaal een meisje!), in die vlekke-
rige badkamerspiegel lijken we wel heel veel op 
elkaar. Dus het was alsof ik een kopie van mezelf 
alleen dan met kort haar zo gek zag doen.
 Op het laatst hield ik het niet meer en barstte in 
lachen uit, en als je moet lachen moet je jammer 
genoeg ook ademhalen, en zoals ik al zei is meneer 
Berezin net een chemisch wapen, dus het scheelde 
niet veel of ik was doodgegaan van de stank. 

Hou op, Nadja! In een dagboek moet je serieuze
dingen schrijven, niet dit soort onzin.

Toen we de badkamer uitkwamen stond Natalja 
Zjirova te wachten (de familie Zjirov is het ande-
re gezin dat het appartement deelt met ons en de 
familie Berezin) en ze snapte niet waarom mijn 
broer en ik zo liepen te ginnegappen (dat is een 
woord dat mijn vader altijd gebruikt). 
 Maar goed. 
 Buiten was het heel mooi weer. Het was zo 
warm dat je zin kreeg om in de rivier te gaan 
zwemmen. Mama zegt altijd dat het zonlicht van 
Leningrad het mooiste van de wereld is; tijdens 
de winter verstopt de zon zich, maar als hij in de 
zomer tevoorschijn komt is het hier echt heerlijk. 

 Gisteren, 21 juni, was het de langste dag, dan 
gaat de zon heel laat onder en wordt het amper 
donker. Viktor en ik waren de hele dag met onze 
vriendjes van de Jonge Pioniers in het park, waar 
we gingen picknicken op het gras en voetballen 
en touwtrekken. ’s Avonds nam papa ons mee 
naar een dansvoorstelling en daarna ook nog naar 
een nachtconcert op straat…

Ja, ja, nu weten we het wel. Vertel gewoon waar 
het om gaat, anders is het totaal onduidelijk! 

… dus hebben we vanochtend uitgeslapen. Papa 
was al de deur uit en mama zei: ‘Zorg dat jullie zo 
klaarstaan, jullie mogen mee naar het museum.’
 Ik schoot als een raket uit bed, maar zag dat 
Viktor nog lag te slapen, op zijn buik, met zijn 
gezicht in het kussen gedrukt. Ik schudde hem 
wakker. 
 ‘Wat is er?’
 ‘We gaan naar het museum. Opschieten!’
 We ontbeten met roggebrood en boter, en toen 
wachtten we tot meneer Berezin uit de badkamer 
kwam. 
 Het duurde zoals altijd eindeloos; pas na een 
uur kwam hij eruit met onder zijn arm de krant, 
de Leningradskaja Pravda, en zijn lange wollen 
onderbroek opgetrokken tot aan zijn oksels.
 ‘Willen jullie daar naar binnen? Dan kunnen 
jullie beter een tijdje wachten, hahaha!’ 
 Viktor en ik keken elkaar wanhopig aan, want 
papa zegt altijd dat het Rode Leger meneer  
Berezin mooi zou kunnen gebruiken als chemisch 
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de ene kant omdat het echt supergroot is en het 
heel veel tijd kost om je er te verplaatsen, en aan 
de andere kant omdat er voor je het weet heel 
veel tijd voorbij is als je van alles gaat bekijken. 
 Vandaag nam mama ons mee om te kijken naar 
het beeld van een gehurkte jongen. Het was zo 
mooi dat het net leek of hij elk moment overeind 
kon komen. Mama vertelde dat het beeld was 
gemaakt door een kunstenaar uit Italië die  
Michelangelo heet. Toen zei ze dat papa op ons 
wachtte op kantoor en dat we samen met hem 
zouden lunchen. 
 Mama en papa werken allebei als assistent 
voor dr. Iosif Orbeli, de directeur van de Hermita-
ge. Met hun collega’s hebben ze echt een prachtig 
kantoor. Vroeger was het een balzaal, dus je kunt 
je wel voorstellen hoe groot het is! 
 Ook al is het zondag, het kantoor was even-
goed vol mensen die aan het werk waren, maar 
zodra ze ons zagen, waren ze allemaal heel  
enthousiast en riepen ze: ‘Pauze!’
 Een mevrouw zette de radio aan om muziek te 
luisteren, papa haalde broodjes uit een la. Viktor 
ging op een goudkleurige stoel zitten en ik zakte 
neer op een houten kist.  
 ‘O ja, die kist!’ zei papa. ‘Kijk eens wat erin zit, 
Nadja.’
 Ik maakte hem open en er lagen allemaal 
schriften in… die er net zo uitzagen als het schrift 
waar ik nu in schrijf! Er lagen er tientallen in die 
kist, met een rode kartonnen kaft en bovenaan 
in het midden een wit vakje als een soort etiket 
waarop je je naam kunt schrijven. 

 Mama heeft altijd een goed humeur als de zon 
schijnt, en ik ook, dus besloten we lopend naar 
het museum te gaan in plaats van met de tram 
zoals gewoonlijk. 
 Viktor begon meteen te klagen dat het met de 
tram sneller was, maar mama zei dat een goede 
communist nooit lui mag zijn, en toen hield hij 
meteen zijn mond. Niemand vindt het zo belang-
rijk om een goede communist te zijn als Viktor. 
 Het is best een mooie wandeling van ons huis 
naar het museum en er was geen mens op straat, 
want zoals mama zei: Op de langste dag maakt 
bijna iedereen het heel laat en wordt er tot in de 
kleine uurtjes gefeest.
 Toen we op het plein voor het Winterpaleis 
aankwamen werden we begroet door een bewa-
ker die aan mama vroeg: ‘Is dit nou die beroemde 
tweeling van je?’
 Dat vond ik maar stom, want welke tweeling 
zou mijn moeder nog meer moeten hebben? En 
daarbij lijken mijn broer en ik wel veel op elkaar, 
maar we zijn toch totaal verschillend. Ook op 
dat moment; ik keek bijvoorbeeld omhoog naar 
de koepel die een gat in de zon leek te prikken, 
terwijl mijn broer alleen maar oog had voor het 
glimmende uniform en het geweer van de  
bewaker! 
 Maar goed, eenmaal binnen in het Winterpaleis 
zei mama: ‘Denk aan de afspraak: ogen naar de 
grond en ren achter me aan!’
 Viktor en ik knikten en haastten ons de trap-
pen op en door de zalen vol beelden. Mama zegt 
altijd dat we moeten rennen in het museum, aan 
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De kleur van de communisten!

Toen begon ik hier alles op te schrijven wat we op 
deze fantastische dag hebben gedaan. Het is niet 
waar dat je als linkshandige niet in een spiraal-
schrift kunt schrijven, ik vind die spiraal juist 
leuk want hij kriebelt aan mijn hand.
 Maar ik snap heus wel dat het gewoon een 
smoesje van papa was om het schrift aan mij te 
kunnen geven. Ik hoop maar dat mama niet al te 
boos wordt op hem, want ze keek hem wel even 
kwaad aan! 
 Nu ga ik hier een foto opplakken die ik in de 
gangen van de Hermitage heb gevonden, om te 
laten zien hoe het er daar uitziet. 

 Maar goed, het bijzondere van die schriften 
was dat de blaadjes en de kaft aan één kant alle-
maal gaatjes hadden, en dat er een metalen spiraal 
doorheen zat om ze bij elkaar te houden. 
 ‘Dat is iets nieuws,’ zei papa toen hij zag hoe 
mooi ik ze vond. ‘Deze schriften zijn ons per on-
geluk toegestuurd, maar meneer Orbeli dacht dat 
ze toch wel handig waren, dus heeft hij gevraagd 
of we ze mogen houden.’
 ‘O, en denk je dat ik er ook eentje zou mogen 
hebben?’ vroeg ik meteen. 
 Mama zei nee, maar papa zei ach dat merkt 
toch niemand, mama zei geen sprake van, en toen 
zei papa dat hij al een schrift had uitgekozen om 
aantekeningen in te maken, maar dat hij het niet 
fijn vond door die spiraal waar hij de hele tijd 
met zijn hand tegenaan komt onder het schrijven 
(papa is linkshandig net als ik, Viktor en mama 
schrijven met rechts).
 Dus toen scheurde hij zijn aantekeningen uit 
het schrift (hij had maar drie blaadjes gebruikt!) 
en gaf het aan Viktor en mij.
 ‘Het is voor jullie samen,’ zei hij. ‘Dan kunnen 
jullie mooi met z’n tweetjes een dagboek bij- 
houden.’ 
 ‘Je kunt niet met z’n tweetjes een dagboek 
bijhouden,’ zei een collega van papa toen, maar 
ik vond het juist een geweldig idee. Ik pakte het 
schrift en schreef mijn naam op de kaft, Nadja 
dus, en Viktor schreef zijn naam er ook bij. Ik 
schreef met een blauwe vulpen en Viktor koos 
een rood potlood. 
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 Ziezo.
 Maar nu heb ik wel genoeg geschreven, want 
die broodjes van papa liggen op me te wachten en 
ik heb honger gekregen. De grote mensen hebben 
ook een fles vodka en het wordt steeds gezelliger. 
Twee jonge mensen zijn aan het dansen, de vrouw 
draagt een plooirok die wervelend ronddraait. 
 Een meneer met een rode neus (ik geloof dat 
hij Garanin heet of zoiets) zit te neuriën maar hij 
heeft geen mooie stem, en een mevrouw roept te-
gen hem: ‘Hou je mond, Vladimir, hou je mond.’
 ‘Wat is er?’
 ‘De radio! Ik wil horen wat ze op de ra

S. - hoofdstuk 2

‘Burgers van de Sovjet-Unie!
 Vandaag om vier uur ’s ochtends hebben de 
Duitse troepen onze grenzen op veel plekken aan-
gevallen en luchtbombardementen uitgevoerd op 
onze steden!
 Deze ongekend laffe aanval, die zijn weerga in 
de geschiedenis niet kent, is een schending van 
het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de 
Sovjet-Unie.

…

De Sovjetregering heeft onze troepen opdracht 
gegeven de indringer van ons grondgebied te 
verdrijven.
 Deze oorlog is niet opgedrongen door het Duit-
se volk, niet door de Duitse arbeiders, boeren en 
de intelligentsia, die het al zwaar genoeg hebben. 
Het is de schuld van een kliek bloeddorstige 
fascisten die de macht gegrepen hebben in Duits-
land en die ook de Fransen, Tsjechen, Polen, 
Serviërs, Noren, Belgen, Denen, Nederlanders, 
Grieken en andere volkeren aan zich hebben 
onderworpen.

…
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wachten dat zo’n belangrijke aankondiging door 
kameraad Stalin werd gegeven.’
 ‘Wat wil je daarmee zeggen?’ vroeg een mevrouw.
 ‘Misschien zit er iets achter en wordt ons niet 
de hele waarheid verteld.’
 ‘Hoe durf je dat te zeggen!’ riep de vrouw boos.

Volgens mij had ze groot gelijk: meneer Garanin 
moet niet denken dat hij alles kan zeggen nu het 
oorlog is.
 Het is oorlog…
 Hitler, de dictator die in Duitsland aan de 
macht is, heeft het bevel gegeven voor een ver-
rassingsaanval op ons land en nu moeten we ons 
verdedigen. Alles gaat anders worden. Misschien 
mag ik ook wel meevechten; ik word dit jaar al 
dertien en ik ben een Jonge Pionier.
 Ik ga het aan papa vragen.
 Wat ik het mooist vond aan het verhaal van 
kameraad Molotov is dat hij vertelde dat het 
Russische volk opstond en Napoleon heeft versla-
gen, en dat nu hetzelfde zal gebeuren met Hitler, 
daar ben ik van overtuigd.
 Dichters zullen deze oorlog nog eeuwenlang 
bezingen. Het wordt de meest glorieuze over- 
winning uit onze geschiedenis!

Ik vind het maar onzin wat mijn broer Viktor 
allemaal schrijft.
 Het is vreselijk en er is niets moois aan (het 
klopt wel dat ik moest huilen toen ik de toe-
spraak op de radio hoorde. Niet zo gek, toch?).  
Ik vind het heel akelig!

Het is niet voor het eerst dat ons volk te maken 
krijgt met een overmoedige vijand. Toen Napo-
leon Rusland probeerde te veroveren, stond ons 
volk op en ging Napoleon ten onder.
 Datzelfde zal met Hitler gebeuren.
 De regering roept u op, burgers van de Sovjet- 
Unie, om de gelederen rondom onze roemrijke 
Bolsjewistische Partij, onze Sovjetregering, onze 
grote leider, kameraad Stalin, nog hechter te 
sluiten. Onze zaak is rechtvaardig. De vijand zal 
worden verslagen. De overwinning zal voor ons 
zijn.’

Dat was de toespraak die vanmiddag op de radio 
in het kantoor van papa en mama werd uitgezon-
den. Ik griste meteen het schrift uit Nadja’s han-
den om alles woord voor woord op te schrijven, 
zodat we alles goed zouden onthouden.
 Het was jammer dat de stem zo snel praatte, 
want een paar keer (waar ik de puntjes heb gezet) 
kon ik het niet volgen.
 Wat er daarna gebeurde is lastig op te schrijven, 
maar papa noemde het een Dramatisch Histo-
risch Moment en zei dat de toekomstige genera-
ties zullen blijven terugdenken aan dit ogenblik.
 De meneer die op de radio sprak was de Volks-
commissaris voor Buitenlandse Zaken van de 
Sovjet-Unie: kameraad Vjatsjeslav Michajlovitsj 
Molotov.
 Hij klonk heel bezorgd. Onder het luisteren 
begonnen Nadja en een andere vrouw te huilen.
 ‘Vreemd dat Molotov die toespraak heeft ge-
houden,’ zei meneer Garanin. ‘Je zou toch ver-
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 We weten niet wat er nu gaat gebeuren, maar 
de situatie is heel ernstig. Op de radio hebben ze 
gezegd dat de vijand al een heleboel steden heeft 
gebombardeerd, waaronder Kiev en Sebastopol, 
waar onze nicht Arina woont, en nu vragen we 
ons af of zij en de andere familieleden nog wel in 
leven zijn.
 Iedereen vindt het akelig. Ook omdat, zoals 
een van papa’s collega’s al zei, Leningrad niet zo 
heel ver van de grens af ligt.
 Toen we thuiskwamen ben ik een landkaart 
gaan zoeken en die heb ik hiernaast geplakt.
 De Sovjet-Unie is reusachtig groot en  
Leningrad ligt helemaal links aan de rand  
daarvan. Dus het lijkt me logisch dat de nazi’s 
ons snel zullen aanvallen.
 Toen Molotov klaar was met zijn toespraak 
zeiden ze op de radio dat er binnenkort meer 
berichten zouden volgen. Ondertussen draaiden 
ze muziek, maar andere dan normaal, alleen maar 
vaderlandslievende liederen.
 Op dat moment kwam meneer Orbeli uit zijn 
kantoor. Hij lijkt een beetje op Grootvadertje 
Vorst die in de winter cadeautjes voor de kinderen 
brengt, met die lange witte baard (maar wel een 
zwarte snor!) en die rimpels op zijn voorhoofd.
 Papa en mama zeggen altijd dat meneer Orbeli 
de beste directeur is die het museum maar kan 
hebben, omdat hij problemen altijd al aan het 
oplossen is nog voordat ze zijn ontstaan.
 Zo ging het vandaag ook. ‘Het is dus zover, 
helaas,’ zei hij, alsof hij wist dat de oorlog vroeg 
of laat zou uitbreken. S.
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de dat de winkels open waren, rende ze meteen 
met haar portemonnee naar buiten.
 Dat hadden wij ook moeten doen; als het 
oorlog is kan er schaarste ontstaan en dus kun je 
maar beter zoveel mogelijk eten inslaan. Maar 
mama heeft al ons geld op zak.
 Dus kan ik nu niks doen, en daarom zit ik 
maar te schrijven.

Vanavond hebben we met de familie Berezin 
gegeten en ook aan tafel ging het alleen maar 
daarover. De familie Zjirov at op hun eigen ka-
mer, maar ik hoorde ze door de deur heen praten. 
Ze maken zich vast grote zorgen. Hun zoon, die 
ik me vaag herinner, is soldaat, maar ik weet niet 
meer waar.
 Op een gegeven moment kon ik er niet meer 
tegen en wilde ik even alleen zijn. Ik ging wat 
lezen, sukkelde toen in slaap en ben nu net weer 
wakker geworden. Het is bijna twaalf uur. Viktor 
snurkt als een varken, papa en mama zijn er nog 
steeds niet.
 Hun bed staat zowat naast het onze, en het is 
nog leeg.

 Hij begon vellen papier uit te delen die met 
een typemachine waren beschreven, en toen papa 
vroeg wat het was, antwoordde hij: ‘Dit is het eva-
cuatieplan. Nu is het onze plicht om de schatten 
van de Hermitage in veiligheid te brengen, zodat 
ze niet door de vijand verwoest kunnen worden.’
 Mijn broer Viktor, die soms nogal een flapuit 
kan zijn, sprong op en zei dat er op dit drama-
tische moment belangrijkere dingen waren dan 
schilderijen.
 Meneer Orbeli legde hem met één blik het 
zwijgen op. ‘Er is niets belangrijker dan cultuur. 
Mensen gaan dood, maar de kunst leeft voort. De 
toekomstige generaties zullen ons dankbaar zijn 
voor onze inspanningen.’
 Iedereen ging meteen aan de slag. Mama kwam 
naar Viktor en mij toe en zei: ‘Kunnen jullie alleen 
naar huis gaan? Mevrouw Berezina kan wel iets 
voor het avondeten maken. Papa en ik komen pas 
laat thuis.’
 Ik vind mevrouw Berezina helemaal niet zo 
leuk, nog minder leuk dan haar man, maar dit 
was niet het moment om te gaan klagen.
 Toen Viktor en ik naar buiten liepen zagen we 
dat het heel druk was. Het leek wel of de hele 
stad de straat op was gegaan. In de tram was het 
nog erger en onderweg zagen we dat er rijen voor 
de winkels stonden.
 Iedereen om ons heen was druk aan het praten, 
ik heb nog nooit zo vaak het woord oorlog horen 
vallen.
 Thuis vroegen we aan mevrouw Berezina of ze 
voor ons wilde koken, en toen Viktor haar vertel-




