
Paustovskij’s zoon Vadim (Dima) werd bij zijn aankomst de 
volgende avond verrast door applaus van heel de groep.

Wij hadden die dag o.a. een bezoek gebracht aan de Sofia-
kathedraal en het Holenklooster in de prachtige stad Kijev. 

Dima reisde de verdere reis met ons mee en zou ons veel en 
langdurig vertellen over het leven van zijn vader.
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Eerste Kijevse Gymnasium, nu een dependance van de universiteit. Ondanks dat het zondag was en de universiteit gesloten, mochten 
wij na enige onzekerheid toch naar binnen.

Paustovskij kwam in 1902 op het Gymnasium. Toen ik uitgehuild was, liepen mama en ik het gymnasiumgebouw binnen. Een brede 
gietijzeren trap met doffe kaalgesleten treden leidde naar boven waar een dreigend kabaal hoorbaar was en dat leek op het gezoem 

van een enorme zwerm bijen. ‘Je hoeft niet bang te zijn’ zei mama. ‘Het is pauze’ .... Mama en ik liepen de witte aula door met 
portretten van de tsaren aan de muren.Vooral dat van Alexander I is me bijzonder goed bijgebleven. Hij klemde een groene steek 

tegen zijn heup. Rode bakkenbaarden omlijsten zijn kattegezicht. Ik mocht hem niet, al galoppeerden er dan ruiters met bepluimde 
helmen over de heuvels achter hem. (Verre Jaren)

Nu proef je de vreemde vermenging van sovjet-kunst in de hal en in het trappenhuis de voor de geschiedenis van het oude Kijev-roes 
(het begin van de Russische geschiedenis, waar Kijev de hoofdstad was) zo belangrijke gebeurtenis: de belegering van Kijev. Maar de 

gietijzeren vloertegels door het hele gebouw en de gietijzeren treden van de trap liggen er al 200 jaar.
Geen herinnering aan Paustovskij of zijn beroemde tijdgenoot Boelgakov, omdat zij worden beschouwd als Russische schrijvers en nu 

alleen de Oekraïnse schrijvers in het Gymnasium worden herdacht.
Weer die vreemde tegenstrijdigheid, want Paustovskij en Boelgakov zijn zeer geliefd in Oekraïne.

Boelgakovs woonhuis in Kijev wordt gekoesterd, een museum waarvan de gids je als volleerd actrice meevoert door een wonderbaarlijke, 
sprookjesachtige wereld van het werkelijke en het literaire leven van de schrijver. Paustovskij was een groot bewonderaar van Boelgakov 

en tussen hen bestond een levenslange vriendschap.
Boelgakov zat altijd vol invallen, grapjes en mystificaties. Hij zag de kans de tot de draad versleten gymnasiumsleur te veranderen in 
een wereld met onwaarschijnlijke voorvallen en personnages. ... Wij ontmoeten elkaar na het gymnasium pas weer in 1924 toen hij 
al schrijver was. Hij was Kijev trouw gebleven. In zijn toneelstuk ‘De dagen der Toerbins’ herkende ik de hal van ons gymnasium en 

ook de waker ‘Maxim Koudijs’, een rechtschapen, ietwat opdringerig oud mannetje. Achter de coulissen van het theater ruisen de 
door de herfst gekleurde kastanjebomen van Kijev. (Verre Jaren)

Ik luisterde scherp en kreeg ineens koude rillingen: van heel 
ver, uit de richting van de Vasilkovskaja-straat galmde een 
veelstemmig, vreselijk geschreeuw over de nachtelijke stad. 
Deze doodskreet van een grote mensenmenigte kwam steeds 
dichterbij ons huis.””Wat is dat?”” vroeg ik hardop in het 

duister voor me heen. “”De pogrom”” antwoordde onverwachts 
Amalia achter me. (Het begin van een onbekend tijdperk.)

Wij herinneren ons deze passage, bij Babiï Yar, het monument 
voor de pogrom in 1941 waarbij 100.000 Joodse burgers 

werden vermoord. Ook dit is het Kijev van Paustovskij.

Voorleessessies door Wim Hartog of Leen Stout van toepasselijke stukken op voor ons unieke 
plekken zijn een vast en zéér gewaardeerd onderdeel van deze reis. Hier bevinden we ons op de 

binnenplaats van het huurhuis aan de Svjatoslavskajastraat.
De Svjatoslavskaja-straat waar de saaie huurhuizen evenals de trottoirs van gele Kijever 

klinkers waren, kwam uit op een reusachtig onbebouwd terrein waar allemaal kloven doorheen 
liepen. Er waren wel meer van zulke terreinen in de stad. Ze werden ‘de ravijnen’ genoemd.

Mijn broers en ik mochten beslist niet naar het onbebouwde terrein. Het was een beruchte 
plaats, het toevluchtsoord van dieven en bedelaars. Toch ging ik er met een bende jochies uit de 
buurt wel eens heen. Voor alle zekerheid namen we een politiefluitje mee, in de veronderstelling 

dat dit een net zo doeltreffend wapen was als een revolver. (Verre Jaren)

Nadat was gebleken dat er van de beloftes uit de reisfolder niet veel terecht zou komen transformeerden Wim Hartog en zijn vrouw 
Oxana noodgedwongen van reisgenoten in reisleiders. Hun inspanningen zorgden ervoor dat wij terechtkwamen in Gorodisjtsje, het 

kleine dorpje aan de Ros, waar zich het landgoed van de familie Paustovskij bevond en Konstantin zijn prilste jeugd doorbracht.
Valentina, directrice van de dorpsschool en beheerder van het Paustovskij-museumpje op de bovenverdieping van de school,

gaf ons samen met de dorpsgenoten een allerhartelijkst ontvangst.

De leerkrachten bereidden er diverse heerlijke maaltijden voor ons, tot en met een lunch van 
vissoep gemaakt van vis uit de Ros, in alle vroegte door dorpsgenoten gevangen en gekookt op 

een houtvuur aan de oever. Valentina werkte de soep af met zelfgestookte vodka.
Want gegeten en gedronken worden zàl er.

Gastvrijheid staat bij Oekraïners hoog in het vaandel, hoe schrijnend arm de mensen vaak ook zijn.

Wij konden overnachten bij dorpsbewoners, op tafels in 
het dorpsschooltje of in een oude legertent op een berg 

hooi, aan de oever.
Zwemmen in het heerlijk zachte water van de Ros was 

voor enkelen een hoogtepunt.

Staande bij de graven van Paustovskij’s vader, zijn tante Dosja en zijn oom Ilko, vertelde Dima hoe zijn vader verzet pleegde tegen de 
eeuwigdurende overheersing en terreur in zijn land, door te zorgen dat hij in leven bleef om te kunnen schrijven. Paustovskij zou pas in 

’54, na de dood van Stalin in 1953, en op de dag waarop zijn vader honderd jaar geleden werd geboren, terugkeren naar Gorodisjtsje.

Na een lange, warme busreis vol omzwervingen arriveerden wij
eindelijk bij de witte vuurtoren van Bolsjoi Fontan, ongeveer 25 km ten zuiden 

van Odessa op een klif aan de Zwarte Zee. Op het eind van zijn leven keerde 
Paustovskij elk jaar terug naar deze paradijselijke plek. Vandaag bevindt ze zich 

op strikt verboden militair gebied. Dit belet die-hards van ons gezelschap niet om 
de nacht door te brengen in het schuurtje van de vuurtorenwachter, op een 

veldbed onder een oude jas en te verzaken aan een ‘modern hotel’ in Odessa. Een 
ruige zowel als lieflijke kust waar we op een kruidig grasveld genieten van een

pick-nick verzorgd door enkele leden van het Paustovskij-genootschap uit 
Odessa, waarmee ons gezelschap inmiddels was uitgebreid.

Zwemmen in de Zwarte Zee een eind verderop mag niet ontbreken.
Ik greep iedere vrije dag aan om de stad te ontvluchten en naar de verste 

uithoeken van Bolsjoi Fontan te wandelen. Het werd al lente. Hier aan deze 
steppenkust was haar komst veel ontroerender dan in een streek met een rijke 

begroeiing. Misschien omdat je hier iedere bloem die onder de roestige rails van 
een verwaarloosde tramlijn vandaan groeide, iedere vlinder die sidderend in de 

zachte zeebries haar vleugels zat de drogen, zo duidelijk zag.
Als een regelmatige, krachtige ademtocht steeg de lucht langs de rossige steile 

rotswanden omhoog, evenals van het strand dat sinds de oorlog met wrak-
stukken van allerlei grote en kleine schepen bezaaid lag. Het leek me dat er ook 

een warme luchtstroom opsteeg uit de romp van de torpedojager ‘Zakynthos’. 
Het schip was bij Bolsjoi Fontan vlak onder de kust op de klippen gelopen en 
was erop vast blijven zitten zonder dat iemand zelfs maar geprobeerd had het 

weer vlot te krijgen. (De tijd van de grote verwachtingen)

‘s Avonds staan er in de refter van het 
dorpsschooltje een feestelijk gedekte tafel 
en heerlijke gerechten op ons te wachten.
Na de maaltijd aan de vooravond van ons 

vertrek overhandigt Valentina ons
reizigers een vredesbrood en wenst ons 

een behouden reis, een Oekraïnse traditie. 
Else neemt het in bewaring.

Oxana Hartog-Skor heeft bergen werk 
verzet als tolk voor de groep, zonder de 

bezielende aanwezigheid van Wim en 
Oxana zouden wij een schat van

informatie gemist hebben.

Wij bezochten de woning van Paustovskij aan de Tsjernomorskaja-straat, waar het enthousiaste genootschap het heel mooie ingerichte 
literair museum heeft ondergebracht met het voor Paustovskij zo belangrijke logboek Zwarte Zee.

Ze wil er ook een Paustovskij-centrum vestigen.
De Tsjernomorskajastraat was Odessa’s voorpost aan de zee. Alle schepen die de haven in of uit voeren trokken er voorbij. Aan het 

ruisen van de tuinen kon je horen hoe sterk de wind was. Zoals een zeeman de windkracht bepaalt met de schaal van Beaufort, 
leerden wij dit met behulp van de bomen. Er waren ook andere geluiden, hoe onbeduidend zelfs ook, waar we uit konden afleiden 
wat voor weer het was. Als de rijpe kastanjes bijvoorbeeld met grote regelmaat op het trottoir neertikten, wisten we dat de wind 

aanzwol tot windkracht vier. (De tijd van de grote verwachtingen)

Een laatste dag in Odessa, een mondaine stad met Coca-Cola en hamburgers. Armoede en rijkdom. Een statige, schitterende en
aangename stad met brede lanen vol groene bomen. De Potjomkin-trappen, waar Eisensteins beelden aan je voorbij glijden, verbinden 

op majestueuze wijze de stad en de haven en zo kunnen we genieten van de bedrijvigheid in de haven vanop een terrasje.
De haven lag er roerloos bij als een lagune. Hij was zijn oorspronkelijke bestemming kwijt geraakt en veranderd in een visvijver voor 

donderpadden en makrelen, een lievelingsplekje voor oude vissersbaasjes. De pieren waren begroeid met haver (van gemorste 
graankorrels) en geurige gele kamille. De meerpalen waren met zo’n dikke laag roest bedekt dat je nog maar met moeite het opschrift 

in reliëf erop kon lezen. Daaruit bleek dat ze afkomstig waren van het scheepsbedrijf Bellino en Fenderich uit Odessa. Op de brede 
pieren verbouwden de havenwachters groenten. Van de ontelbare groententuintjes die ik in mijn leven gezien heb was er niet één zo 

schilderachtig als deze. Midden tussen de dichte tomaatplanten met hun weeë geur had de eigenaar bij wijze van bank een 
omgekeerde kist neergezet. Daar kon je even gaan zitten, een sigaretje opsteken en naar allerhande gesprekken luisteren.

(De tijd van de grote verwachtingen) 

De Nederlandse zaakvoerder van Russia Travel die kantoor houdt in Moskou werd door 
Wim een laatste keer gewezen op de vele niet ingeloste beloften die de gemoederen van 

de reisgenoten meer dan eens hadden verhit. Dat twee journalisten-reisgenoten, Karin 
Veraart van de Volkskrant en Reinjan Mulder van het NRC wel eens een zéér realistisch 
verslag konden schrijven maakte hem erg ongerust. Hij bood ons een diner aan in het 

prestigieuze Londonskaja Hotel waar in alle sereniteit het Paustovskij Genootschap zou 
kunnen worden opgericht. Een luidruchtig huwelijksfeest maakte echter een -voorlopig- 
einde aan deze droom. Wim leest het hoofdstukje Taal en Cultuur uit De gouden roos,

dit vat mooi samen waarom we uiteindelijk aan deze reis hadden deelgenomen en
zo onzettend hadden genoten...  De vertraagde tijd van Paustovskij.

Bijdrage van Else van Lammeren en Ria Verbergt. 
Citaten uit het vermelde boek, uitgegeven bij de Arbeiderspers in de reeks privé-domein.

In deze zomer heb ik veel woorden die ik wel al kende maar mij tot dan toe ver en vreemd gebleven waren, opnieuw leren kennen... 
hun gewicht, hun smaak, hun geur? Voor die tijd riepen ze bij mij slechts een kaal afgezaagd beeld op. En nu bleek dat in elk van 

deze woorden een enorme hoeveelheid beelden school. Wat zijn dat voor woorden? Het zijn er zoveel dat je absoluut niet weet waar je 
moet beginnen. Laat ik misschien eerst de ‘regenwoorden’ maar nemen. Ik wist natuurlijk ook wel dat je motregen, stofregen  plens-

regen, groeizame regen en pletsregen hebt, en regen die in flarden valt zoals regenvlagen, slagregens, hevige gietregen en ook nog 
stortbuien en plensbuien. Maar zoiets verstandelijk beseffen is één ding, deze soorten regen aan den lijve ondervinden en begrijpen 

dat iedere afzonderlijke regen zijn eigen poëzie, zijn eigen kenmerken heeft die duidelijk van de overige verschillen, is heel iets 
anders. Dan komen al deze woorden die voor regen staan tot leven, krijgen inhoud en winnen aan uitdrukkingskracht. Dan zie en 

voel je achter elk woord waar je het over hebt en spreek je ze niet langer machinaal en gewoontegetrouw uit. Er bestaat trouwens een 
soort wet van actie en reactie tussen de woorden en de lezer. Wanneer de schrijver bij zijn werk niet door de woorden heen ziet, dan 
zal ook de lezer zich er niets bij kunnen voorstellen. Maar als de schrijver duidelijk voor zich ziet waar hij over schrijft, dan worden 
zelfs de meest eenvoudige en eventueel zelfs versleten woorden weer als nieuw, krijgen een enorme trefkracht en wekken bij de lezen 

exact die gedachten, gevoelens en gemoedstoestanden op waar de schrijver op uit was.
Daarin ligt waarschijnlijk ook het geheim van het ‘tussen de regels’ lezen. Maar laten we teruggaan naar de regen. (De gouden roos)


