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{IN GESPREK}

Maxim Osipov, cardioloog en schrijver, vertrok uit 
zijn vaderland Rusland na de invasie in Oekraïne. Hij 
spreekt met Lisa Weeda, de schrijfster die de Neder-
landse lezers in haar debuutroman Aleksandra liet  
kennismaken met Oekraïne. TEKST LINDA HUIJSMANS BEELD DANIEL COHEN

LISA WEEDA EN 
MAXIM OSIPOVOORLOG &

LITERATUUR
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{IN GESPREK}

et gesprek vindt online via Zoom plaats. Maxim 

Osipov belt in vanuit Montenegro, waar hij te 

gast is op een festival over Russische literatuur. 

“Het is een feest om daar te zijn,” vertelt hij, 

“want voor het eerst sinds ik in maart van dit 

jaar het land heb verlaten, spreek ik weer colle-

ga’s uit Rusland. Een groot aantal woont net als ik inmiddels ergens 

anders, maar velen zijn in Rusland gebleven. Ze hebben geen visum 

nodig om naar Montenegro te reizen. We praten over schrijven, over 

boeken en we roddelen over collega’s en vertellen sterke verhalen. 

Natuurlijk gaat het soms over politiek, maar we zijn hier vooral voor 

elkaar. En voor de literatuur.” 

Weeda: “Kom je nog wel aan schrijven toe in deze hectische tijden?”

Osipov: “Mijn leven is drastisch veranderd sinds ik uit Rusland ver-

trok. Daar werkte ik voornamelijk als arts in Taroesa, een stadje op 

iets meer dan honderd kilometer van Moskou. Ik ben cardioloog en 

had daar met veel moeite een cardiologie-afdeling opgezet. Daar-

om was het heel moeilijk om te vertrekken. Via Armenië kwam ik in 

Berlijn en Amsterdam terecht en nu werk ik alleen nog als schrijver. 

Ik sprak met mijn Engelse vertaler en hij vroeg: ‘Nu je meer tijd hebt, 

schrijf je zeker ook meer?’ Maar dat is niet het geval. Ik ga naar 

festivals, houd lezingen en dit studiejaar geef ik college aan de uni-

versiteit van Leiden over Russische literatuur en mijn eigen werk. 

Natuurlijk hoop ik weer verhalen te gaan schrijven, en ik heb wel wat 

ideeën, maar mijn leven is te druk, te onrustig. Ik schrijf speeches en 

soms een essay, maar geen fictie. Dit is een goede tijd voor journa-

listen, maar niet voor schrijvers. Of lukt het jou wel, Lisa?”

Weeda: “Ik ben niet alleen maar schrijver en dat is in deze tijd heel 

fijn. Naast boeken schrijf ik ook scenario’s, maak ik virtual reality- 

ervaringen en theaterstukken. Ik heb al wel een idee voor een boek. 

Dat pitchte ik begin dit jaar bij mijn uitgever. Twee weken daarna 

vond de invasie plaats en was de wereld veranderd. Dat boek komt 

er wel, ik ben druk bezig met de research, maar ik combineer het 

H
ALTIJD HUILEN

“Dit boek over de 

historische opstand 

van de kozakken 

tegen Catharina de 

Grote las ik voor 

het eerst toen ik 

een jaar of acht, 

negen was en ik 

moest er om huilen. 

Sindsdien heb ik 

het ontelbare keren 

herlezen en steeds 

opnieuw worden 

mijn ogen nat bij 

dezelfde passage. 

Ik kan er niets aan 

doen. De laatste 

keer wapende ik 

mezelf, nam me 

vast voor om deze 

keer niet te gaan 

huilen, maar het 

mislukte jammerlijk. 

Poesjkin weet me 

steeds opnieuw te 

raken.”

De kapiteinsdochter 

Aleksandr Poesjkin

Gebonden 19,99 

SYMFONIE

“Ik vind dit om heel 

veel redenen een 

fantastisch boek, 

maar met name 

om zijn ongelofelij-

ke verhalen en de 

structuur. Die doet 

me denken aan de 

symfonieën van 

Beethoven.” 

Hadji Murat

Leo Tolstoy

Paperback 14,95

GROOTMEESTER

“Het is lastig om één 

verhaal van Tsjechov 

aan te wijzen, ze zijn 

allemaal fantastisch. 

Vooruit: De dame 

met het hondje. Maar 

ik kan elke bundel 

met zijn verhalen 

aanraden, vooral zijn 

late verhalen. Anton 

Tsjechov was de 

grootmeester van het 

korte verhaal, niet 

alleen in de Russische 

literatuur, maar in de 

wereldliteratuur.” 

De dame met het 

hondje en andere 

verhalen

Anton Tsjechov 

Paperback 17,50 

LEZEN VOLGENS MAXIM OSIPOV

MAXIM OSIPOV
‘VOOR RUSSISCHE 

SCHRIJVERS IS DIT EEN TIJD OM 
BESCHEIDEN TE ZIJN’
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OVER 
MAXIM OSIPOV

Maxim Osipov (1963) is 

cardioloog en begon pas op 

zijn 45ste met schrijven. Hij 

publiceerde korte verhalen, 

toneelstukken en essays 

en won daar in Rusland 

verschillende prijzen mee. 

Na de Russische inval in 

Oekraïne in februari 2022 

vertrok hij naar Armenië en 

van daaruit naar Berlijn en 

Amsterdam. Over zijn vlucht 

schreef hij het essay Kil, be-

schaamd, bevrijd dat in de 

Volkskrant verscheen. Dit 

collegejaar is hij gastschrij-

ver aan de Rijksuniversiteit 

Leiden. In 2021 verscheen 

de verhalenbundel De 

wereld is niet stuk te krijgen 

in Nederlande vertaling. Zijn 

nieuwste verhalenbundel 

heet Kilometer 101.

Maxim Osipov

Paperback 25,00 

OVER 
LISA WEEDA

Lisa Weeda (1989) is een 

Nederlands-Oekraïense 

scenarist, regisseur, thea-

termaker en schrijver. Ze 

studeerde creative writing 

aan ArtEz in Arnhem. In 

2016 schreef ze een literair 

verslag van haar reis naar 

Oekraïne: De benen van 

Petrovski. Ze maakte als 

scenarist en co-regisseur 

het virtualrealitywerk  

Rozsypne, dat geselecteerd 

werd door het IDFA. In 2021 

verscheen Aleksandra, 

waarin ze het verhaal van 

haar grootmoeder onder-

zoekt en de geschiedenis 

van Oekraïne, Rusland  

en de Donbas-regio  

probeert te beschrijven.  

Het boek werd onder  

meer genomineerd voor de 

Libris Literatuurprijs 2022.  

De Volkskrant riep haar uit 

tot literair talent van het jaar. 

Aleksandra

Lisa Weeda

Paperback 22,99

MAXIM OSIPOV
‘HET CANCELEN VAN 
CULTUUR BRENGT HET 
EINDE VAN DE OORLOG 
NIET DICHTERBIJ’

LISA WEEDA
‘HET VERBAAST ME 
HOE GEOBSEDEERD 

NEDERLANDERS ZIJN 
DOOR POETIN’



met een meeslepend theaterstuk, waarin het publiek wordt omringd 

door 8D-geluid: Dans, dans revolutie! Daarin wil ik het verhaal ver-

tellen over al die kleine separatistische republieken die ontstonden 

nadat de Sovjet-Unie uit elkaar viel, zoals Abchazië, Zuid-Ossetië 

en Transnistrië.

Ik wil proberen het Nederlands publiek inzicht te geven in de geschie-

denis die zich steeds herhaalt. Natuurlijk heeft elke niet-erkende repu-

bliek een ander verhaal, maar ik zoek naar een manier om mensen te 

laten zien dat wat er nu gebeurt niet nieuw is. Ik wil dat de bezoekers 

en de lezers zich machteloos zullen voelen als de ervaring voorbij is. 

Machteloos, maar ook hoopvol. 

Hier in Nederland weten we weinig tot niets over de geschiedenis van 

deze regio’s en zelfs nauwelijks over die van Rusland. Krijg jij veel vra-

gen van je studenten, Maxim? Vragen ze om uitleg, om standpunten?”

Osipov: “Ik praat met ze over Poesjkin, Tolstoj of Gogol, maar niet 

over politiek. Ik begrijp dat Nederlandse jongeren de Russische sa-

menleving niet begrijpen, dat ze de geschiedenis van pakweg de 

negentiende eeuw niet kennen, dus ik praat met ze over het bijge-

loof, over lijfeigenschap in Rusland, over kaartspellen, over goede 

en slechte voortekenen, omdat die zaken in de grote literaire wer-

ken uit die tijd voorkomen. Als ik over mijn eigen werk spreek, gaat  

het over mijn verhalen en leg ik uit waarom mijn laatste bundel  

Kilometer 101 heet. Als mensen vroeger uit Moskou werden ver-

bannen, moesten ze in een straal van honderd kilometer van de 

stad blijven. Op kilometer 101 ontstond het stadje Taroesa, waar ik 

als cardioloog in het ziekenhuis werkte. Ik vertel ze over Tsjechov en 

vertel waarom ik vooral zijn latere verhalen geniaal vind en welke ze 

moeten lezen. Maar ik praat niet over Poetin.” 

Weeda: “Het verbaast me hoe geobsedeerd Nederlanders zijn 

door Poetin. Ze doen enorm hun best om te begrijpen wat hij 

denkt en hoe hij tot zijn daden komt. Er komen boeken uit, er is 

nu zelfs een podcast, ik vind het bijna een grap. Waarom zou-

den we zijn KGB-verleden opnieuw en opnieuw oprakelen en el-

kaar uitleggen waarom hij doet wat hij doet? Waarom springt een  

Nederlandse uitgever wel op de hype rondom het dagboek 

van de Russische soldaat Pavel Filatjev en niet op schrijvers uit  

Marioepol of Azovstal? Vind jij ook niet, Maxim, dat we in deze tijd 

juist de kans krijgen om anders naar de geschiedenis te kijken, in 

plaats van steeds maar dezelfde vragen te blijven stellen? Het is 

een vraag die ook iemand als Nino Haratischwili, die onder meer 

Het achtste leven schreef, bezighoudt: kunnen schrijvers onze kijk 
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op de geschiedenis veranderen in tijden als deze? En zo ja, hoe 

dan?”

Osipov: “Dat hangt ervan af wat je doel is. Als ik schrijf, denk ik niet 

aan de lezers, eigenlijk denk ik nooit aan hen. Ik probeer dingen 

te schrijven die ik zelf als lezer interessant zou vinden. Dus ik heb 

de wereld niet veel te vertellen, in tegenstelling tot Tolstoj, bijvoor-

beeld, of Solzjenitsyn. Je kunt schrijvers niet vertellen wat ze wel 

en niet moeten schrijven. Aan alle oorlogen komt een einde en dat 

geldt ook voor deze, maar Poesjkin blijft Poesjkin en Tsjaikovski blijft 

Tsjaikovski en wij blijven ook wie we zijn.”

Weeda: “Veel van mijn Oekraïense vrienden boycotten Russische 

kunst, kunstenaars en literatuur. Volgens mij is dat niet de manier. 

Wat vind jij daarvan?”

Osipov: “In Rusland zelf wordt ook van alles gecanceld. Theaters 

worden gesloten, bepaalde boeken zijn niet meer verkrijgbaar, er 

zijn zelfs woorden die je niet meer mag gebruiken. Dat is al erg ge-

noeg. Ik probeer om niet te reageren op mensen die vinden dat de 

Russische cultuur moet worden gecanceld. Mijn agent vertelt me 

wel dat ik soms niet wordt uitgenodigd voor festivals omdat Oekra-

iense schrijvers niet willen dat er ook Russische schrijvers komen en 

dat begrijp ik ook. Ze hebben alle reden om boos te zijn, maar het 

cancelen van cultuur brengt het einde van de oorlog niet dichterbij. 

Boeken, muziek en kunst kunnen mensen troosten. Dat is heel be-

langrijk. Maar we gaan er de wereld niet mee veranderen. Die macht 

hebben we niet als schrijvers.” 

Weeda: “Ik ben nog jong en hoopvol en misschien ben ik naïef, 

maar ik denk dat een boek, een film, een theaterstuk je kan raken 

en je daardoor een klein beetje kan veranderen. Het kan effect 

hebben op hoe iemand naar de wereld kijkt of bepaalde gebeur-

tenissen ziet. Ik ben het met je eens dat kunst niet de oorlog kan 

stoppen, laat staan de wereld veranderen, maar wat het wel kan 

doen is proberen het perspectief van een paar mensen een beetje 

te verschuiven.” 

Osipov: “Als ik zeg dat dit geen tijd is voor fictie, bedoel ik vooral dat 

ik zelf geen tijd heb om fictie te schrijven. Het is altijd tijd voor fictie, 

of het nou oorlog is of geen oorlog: het is altijd tijd voor mooie mu-

ziek, voor liefde, voor schoonheid. Ik zou graag een liefdesverhaal 

willen schrijven over deze oorlog, ik heb al een plot, dus misschien 

maak ik het ooit nog. Er komt een tijd waarin ik weer rust en tijd heb 

{IN GESPREK}

MAXIM OSIPOV
‘AAN ALLE OORLOGEN
KOMT EEN EINDE, 
MAAR POESJKIN 
BLIJFT POESJKIN’LISA WEEDA

 ‘IS DIT NIET JUIST HET 
MOMENT OM ANDERS 

NAAR DE GESCHIEDENIS 
TE KIJKEN?’ 
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voor nieuwe verhalen. Hoe kijk jij naar jouw eerste boek, Lisa, als 

fictie of non-fictie?” 

Weeda: “Toen ik aan Aleksandra begon, wilde ik vooral het verhaal 

van mijn grootmoeder opschrijven. Zij is een van de 1,1 miljoen meis-

jes die in 1942 uit de Sovjet-Unie gedeporteerd zijn naar Duitsland. 

Tijdens die research begon de oorlog in de Donbas en werd een van 

mijn ooms ontvoerd en vermoord in Loehansk. In die periode begon 

mijn oma te praten over goelags, over kozakken en andere zaken 

die ik nog niet kende en ik dacht: wacht eens even, deze geschie-

denis is veel gelaagder dan ik dacht. Het verhaal werd steeds poli-

tieker en tijdens mijn research merkte ik dat maar weinig mensen in 

Nederland wisten wat daar speelde. Uiteindelijk is het een complex 

boek geworden waarin ik magisch-realistische elementen verwerk, 

wat ongebruikelijk is in de Nederlandse literatuur. De kern is dat ik 

mijn fantasie gebruik om mijn overgrootvader terug te brengen in een 

fictionele wereld, waar ik hem kan zien wachten op zijn dochter, mijn 

grootmoeder. In werkelijkheid heeft hij haar nooit meer gezien. Hij zet-

te haar in 1942 op de trein en hij overleed in 1952. Maar ik wilde ook 

dat de lezers meer over Oekraïne te weten zouden komen. Het boek 

is genomineerd voor een aantal prijzen, dus het wordt gewaardeerd 

om zijn kwaliteit, maar voor veel Nederlandse lezers is het boek ook 

een manier om de situatie daar wat beter te begrijpen.”

Osipov: “Oekraïners kunnen en mogen over Russen zeggen wat 

ze willen. Het zou raar zijn om daar als Rus gekwetst door te raken 

of boos om te worden. Na mijn vertrek uit Rusland heb ik een paar 

maanden in Berlijn gewoond en daar zijn veel Oekraïners. Ik heb 

mezelf de regel opgelegd om nooit als eerste een gesprek te begin-

nen met een Oekraïner. Sommigen willen dat gewoon niet; ze zijn 

boos, ze willen geen Russisch spreken en daar hebben ze alle reden 

toe. Voor Russische schrijvers zoals ik is dit een tijd om bescheiden 

te zijn; wij zijn niet belangrijk. De toekomst van de wereld hangt af 

van Oekraïense soldaten en de Oekraïense president en de steun 

die ze krijgen vanuit het westen. Niet van Russische schrijvers. Wij 

schrijven verhalen. Dat is het enige wat we kunnen.” 

{IN GESPREK}

DROOMWERELD

“Dit boek gaat over de 

Donbas. Ik hou van de 

totale vervreemding 

van de stijl van Zjadan. 

Er is een scène waarin 

hij met een aantal 

vrienden in een bus 

zit. Ze gaan samen 

naar een voetbalwed-

strijd, maar tijdens de 

rit realiseert hij zich dat 

een aantal van hen 

al dood is. Dat soort 

magisch-realistische 

elementen vind je niet 

in de Nederlandse lite-

ratuur. Deze vreemde 

droomwereld heeft 

grote indruk op me 

gemaakt en gaf mij 

als schrijver veel meer 

vrijheid.” 

Vorosjylovhrad

Serhi Zjadan 

Paperback 22,99

ONTZETTEND 

GRAPPIG

“Mijn vader las mij 

korte verhalen van 

Charms voor toen ik 

klein was. Ik herinner 

me een verhaal van 

een oude vrouw die 

uit een raam valt. Er 

leunt een vrouw naar 

buiten om te zien wat 

er gebeurd is en zij 

valt ook uit het raam 

en dat gaat zo maar 

door totdat iemand 

besluit een doek te 

kopen zodat ze voor-

zichtig uit het raam 

kunnen stappen. 

Charms is dé verte-

genwoordiger van 

het absurdisme in de 

Russische literatuur, 

maar schreef ook 

gedichten, kinderver-

halen en toneelstuk-

ken.” 

Werken, De Russi-

sche Bibliotheek

Daniil Charms

Gebonden 45,00  

GROTE HELDIN

“Svetlana Alexijevitsj 

is mijn grote heldin. 

Ze gaat zo onver-

schrokken op zoek 

naar de waarheid. 

Zinkjongens gaat 

over de oorlog van 

Rusland in Afgha-

nistan. In het boek 

staat een scène 

waarin een terug- 

gekeerde soldaat op 

een dag zijn huis uit 

stapt, een voorbij-

ganger vermoordt 

met een keukenmes 

van zijn moeder, 

weer terugloopt en 

het mes teruglegt 

in de keukenla. 

Alexijevitsj beschrijft 

geschiedenis als 

een mozaïek; door 

steeds andere 

verhalen vanuit ver-

schillende personen 

te vertellen.” 

Zinkjongens

Svetlana Alexijevitsj

Gebonden 34,99 

LEZEN VOLGENS LISA WEEDA

LISA WEEDA
‘EEN BOEK, EEN FILM, EEN THEATER-

STUK KAN JE RAKEN EN JE DAARDOOR 
EEN KLEIN BEETJE VERANDEREN’


