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Deze reis voerde ons langs oorden waarover 
Paustovskij zei dat dat ze allemaal waren 
bevolkt met geliefde of bekende mensen zoals 
Lolja, zijn vader, Volosjin, Boenin, Poesjkin e.a. 
In zijn dromen passeerden zij de revue en wij 
zijn op de Krim zijn dromen nagereisd.

In Bachtsjisaraj bezochten we het prachtige paleis 
van de voormalige Tatarenvorsten. Hier bevindt 
zich de tranenfontein waar Poesjkin over dichtte. 
Zijn beeld staat er nu ook naast.
Sebastopol is inderdaad de prachtige stad waar 
Paustovskij zo lyrisch over schrijft net als het nabij 
gelegen antieke Chersonesus waar hij bij de oude 
vissers op bezoek ging.

En dan natuurlijk Yalta, waarvan we weten dat 
Paustovskij daar bij zeer slecht weer in een 
krakkemikkig schip ´s nachts aankwam. Terwijl de 
kogels hem om de oren vlogen, bereikte hij met 
het licht van een lucifer het huis van Tsechov. 
Hetgeen door ons proefondervindelijk als onzin 
moest worden beschouwd, of als literaire vrijheid 
natuurlijk.
In het Tsechovmuseum was ook nog een kleine 
Paustoskijtentoonstelling.

We overnachten in Feodosja een sfeervol stadje 
aan de kust. De geboorteplaats van de beroemde 
maritieme schilder Aivazovskij en maecenas van 
de stad. Hij ligt er ook begraven. We konden de 
speciale overzichtstentoonstelling van zijn werk 
bewonderen. Met zijn vermogen, verdiend met zijn  
schilderijen bekostigde hij de haven, de aanleg van 
waterleiding in Feodosja, de aansluiting op het 
spoorwegnet, de kunstacademie de oprichting van 
het historisch museum en. In 2007 werd nog een 
schilderij van hem verkocht voor 2,7 miljoen pond.

Helaas viel Niesje in Jalta van een heuvel en moest 
derhalve naar huis worden afgevoerd. Dit ging met 
de nodige problemen gepaard die vooral door Leen 
met behulp van de chauffeur werden opgelost.  
Omdat Niesje vanuit Simferopol vertrok, had voor 
Leen dit grote nadeel nog een onverwachts 
voordeel. Hij had altijd gedroomd eens de langste 
trollyrit van de wereld te mogen maken,en dat kon 
nu, namelijk van Simferopol naar Yalta.

Bij Kertsj hebben we geprobeerd met het veer over 
te steken naar Rusland, maar omdat we alleen 
een uitreisvisum uit de Oekraine hadden, konden 
we Rusland niet in en dus ook niet terug naar de 
Oekraine. Aan nog meer vliegende Hollanders 
hadden de Russen geen behoefte. We zijn toen 
heerlijk in de zee van Azov gaan zwemmen.

Tenslotte reisden we met de trein naar Odessa 
waar we natuurlijk de trap van Eisenstein zagen 
en zowaar ook de drukkerij van de Morjak. Ook 
bezochten we in Odessa het Paustovskijmuseum 
aan welk bezoek we 4 extra mooie postkaarten te 
danken hebben.

Deze reis eindigde met een prachtige tocht over de 
Zwarte zee naar Istanboel.


