
•	 1

P

Nieuwsbrief
u i t g a v e :  Ve r e n i g i n g  K o n s t a n t i n  P a u s t o v s k i j

Inhoud # 15

•	 Paustovski	op	de	Krim	-	door	August Thiry   (2)
•	 Kostja	-	mijn	universele	reisgids	-	door Filip Erkens (7)
•	 Im	memoriam	Elly	Rijnbeek	-	Schaapveld	 	 (12)
•	 Krantenartikels	 	 	 	 	 	 (13)
•	 Boekennieuws	 	 	 	 	 	 (15)
•	 Agenda
•	 Colofon
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De	 redactie	 van	 Nieuwsbrief	 nummer	 15	 is	 verheugd	 u	 een	 uitgebreide	
Nieuwsbrief	te	kunnen	aanbieden.	U	vindt	hierin:

Een	artikel	geschreven	door	August	Thiry	getiteld	Paustovski	op	de	Krim.	Na	
een	bezoek	aan	de	Oekraine	in	2011	reist	August	Thiry	door	naar	de	Krim.	Op	
een	 van	 zijn	 tochten	 daar	 ontdekt	 hij	 bij	 toeval	 het	 bord	Museumhuis	 K	G	
Paustovski	in	Staryj	Krim.	August	Thiry	maakt	ons	deelgenoot	van	wat	hij	daar	
zoal	aantreft	en	vertelt	over	de	liefde	van	Paustovskij	voor	Staryj	Krim.

De	tekst	van	een	lezing	die	fotograaf	Filip	Erkens	gaf	tijdens	een	ledenbijeenkomst	
in	het	najaar	van	2011	in	Gent,	ten	huize	van	Karen	en	Lucien	Posman.	Filip	
Erkens	beschrijft	op	inspirerende	wijze	hoe	hij	kennis	maakte	met	Paustovskij	
en	hoe	hij	onder	zijn	invloed	reist.	

Een	in	memoriam	uitgesproken	door	de	voorzitter	van	de	Vereniging	Konstantin	
Paustovskij	 Hein	 Leffring,	 bij	 de	 uitvaart	 van	 Elly	 Rijnbeek-Schaapveld	 in	
Gorredijk	 op	 14	 januari	 2012.	 Bij	 de	 uitvaart	 was	 een	 aantal	 leden	 van	 de	
Vereniging	aanwezig.	Elly	maakte	veel	reizen	van	de	Vereniging	mee	en	was	
een	van	de	leden	van	het	eerste	uur.

De	Vereniging	kwam	in	het	bezit	–	dankzij	een	gift	van	 twee	nieuwe	 leden,	
Cyriel	Van	Tilborgh	en	Thijs	Wierema	–	van	een	dertigtal	krantenartikelen	uit	
de	periode	1964	–	1997.	De	redactie	plaatst	in	deze	nieuwsbrief	vier	artikelen.	
Ook	in	toekomstige	nieuwsbrieven	zullen	artikelen	worden	opgenomen.	In	een	
volgend	Jaarboek	zal	de	bibliografie	van	krantenartikelen	worden	aangevuld.	

Het	 nieuwe	 door	 Wim	 Hartog	 vertaalde	 en	 samengestelde	 boek	 met	 teksten	
van	Paustovskij	 –	De	 onbekende	 Paustovski	 –	 zal	 zoals	 nu	 voorzien	 is	 half	
april	verschijnen.	Tijdens	de	eerstvolgende	ledenbijeenkomst	op	20	mei	2012	in	
Dordrecht		zal	het	–	indien	mogelijk	–	gepresenteerd	worden.

In	de	Agenda	vindt	u	nieuws	over	een	ledenbijeenkomst	in	mei.	Het	is	dit	jaar	
120	 jaar	 geleden	 dat	 Paustovskij	 geboren	 werd	 en	 dat	 zal	 mogelijk	 gevierd	
worden	tijdens	een	studiedag	in	Leuven	in	december.	Bericht	hierover	krijgen	
de	leden,	zodra	dit	definitief	is,	toegezonden.	
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Paustovski	op	de	Krim
A u g u s t 	 T h i r y

E e n 	 v e r h a a l 	 v a n 	 l i e f d e 	 e n 	 l e t t e r e n

De	Krim	is	het	gelukzalige	schiereiland	dat	met	zijn	steppeland,	zijn	bergplateaus	
en	zijn	in	de	Griekse	Oudheid	verankerde	kustplaatsen	uitstulpt	in	de	Zwarte	
Zee.	In	zijn	boek	De Zwarte Zee	uit	1935	schrijft	Konstantin	Paustovski	over	
zijn	bezoek	aan	Staryj	Krym	in	de	zuidoostelijke	uithoek	van	het	schiereiland.	
Hij	wil	de	ruïnes	van	de	oude	hoofdplaats	van	de	Krimtataren	bezichtigen,	maar	
zoals	 vaker	 bij	 Paustovski,	 laat	 hij	 zich	 leiden	 door	 romantische	impressies:	
‘Staryj	Krym	deed	verlaten	aan.	Het	stadje	herinnerde	aan	de	dorpen	op	het	
Russische	platteland	 in	de	hooitijd,	wanneer	 in	de	boerenhuisjes	alleen	nog	
zuigelingen	en	oude	mensen	achter-blijven.	Op	zoek	naar	de	ruïnes	van	Solgat	
liepen	wij	heel	lang	door	straten	waar	niets	of	niemand	te	bekennen	viel,	behalve	
honden	en	rijpende	rozenbottels	achter	traliehekken.	De	berg	Argamysj	wierp	
een	blauwe	weerschijn	over	het	eenzame	stadje.’	

Er	is	niet	veel	veranderd	in	Staryj	
Krym.	Het	stadje	ligt	in	het	binnen-
land,	een	half	uurtje	met	de	wagen	
vanuit	 de	 drukke	 badplaats	 Feo-
dosia.	Het	is	nog	steeds	een	stille	
plek.	Enkele	hobbelige	straten	die	
elkaar	 rechthoekig	 kruisen,	 lage	
huizen	 met	 rozige	 pannendaken,	
weelderig	groene	voortuintjes	achter	
schuttingen,	 een	 paar	 nieuwer-
wets	 ogende	 winkels	 met	 karig	
ouderwets	 aanbod,	 een	 gesloten	
café-restaurant.	En	weinig	volk	te	
zien	dat	de	weg	kan	wijzen	naar	
de	 Karl	 Liebknechtstraat.	 Na	 wat	
moeite	lukt	het	toch.	Een	verlaten	

straat,	overschaduwd	door	het	dichte	gebladerte	van	loofbomen.	Een	onopval-
lend	witgepleisterd	huis,	Karl	Liebknechtstraat	31.	Hier	is	op	22	augustus	2005	
het	Konstantin	Paustovski	Museumhuis	geopend.	

De	plek	is	wonderwel	gekozen,	op	korte	afstand	van	huisnummer	52	in	dezelfde	
straat.	Dat	is	het	museumhuis	van	Paustovski’s	jeugdidool,	de	oudere	romanticus	
Alexander	Grin.	Paustovski	schrijft	in	zijn	boek	De gouden roos	over	zijn	literaire	
kennismaking	met	Grin:	‘In	onze	jeugd	verslonden	wij	als	gymnasiasten	de	uit-
gaven	van	de	Universele	Bibliotheek	(…)	Russische	auteurs	verschenen	hoogst	
uitzonderlijk	in	die	reeks.	Toen	ik	op	een	keer	een	pas	verschenen	deeltje	kocht	
en	op	de	omslag	een	zekere	Alexander	Grin	vermeld	zag	staan,	dacht	ik	dan	
ook	dat	het	om	een	buitenlandse	auteur	ging.’	De	jonge	Paustovski	opent	het	
boekje	naast	de	kiosk	in	Kiev	waar	hij	het	heeft	gekocht.	In	de	schaduw	van	
een	kastanjeboom	begint	hij	te	lezen	en	hij	houdt	niet	op	voor	hij	dat	vreemde	
boek,	 ‘zo	bizar	als	een	droom’,	heeft	uitgelezen.	Grin	schreef	over	het	won-
derlijke	leven	in	verre	havens	die	hij	zelf	verzon.	Als	Paustovski	ontdekt	dat	
Grin	 een	Rus	 is	 die	 ondanks	 zijn	 rusteloos	 zwerversbestaan	vol	 tegenslagen	
‘zijn	 machtige	 zuivere	 verbeeldingskracht,	 zijn	 geloof	 in	 de	 mensen	 en	 zijn	
schuchtere	glimlach’	wist	te	bewaren,	wordt	ook	bij	Paustovski	de	drang	naar	
een	leven	als	schrijver	aangescherpt.	Hij	is	zijn	jeugdidool	daarvoor	dankbaar	
gebleven.	Hij	heeft	op	latere	leeftijd	gedaan	wat	hij	kon	om	het	eigenzinnige	
literaire	werk	van	Grin	te	laten	uitgeven	in	Sovjet-Rusland.	
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In	1934	komt	Paustovski	voor	het	eerst	naar	Staryj	Krym.	Hij	bezoekt	het	buiten-
huis	waar	Grin	zijn	laatste	levensdagen	heeft	doorgebracht	–	Grin	overleed	in	juli	
1932	aan	maagkanker	–	en	hij	ontmoet	er	zijn	weduwe,	Nina	Nikolajevna.	Het	is	
herfst,	het	huisje	is	een	witte	vlek	in	een	overwoekerde	tuin,	op	het	gras	liggen	
bladeren	van	een	notenboom,	de	laatste	wespen	zoemen	rond.	Het	bezoek	is	voor	
Paustovski	een	aangrijpende	belevenis.	Hij	heeft	ze	verwerkt	in	het	verhaal	‘De	
Verteller’	dat	is	opgenomen	in	zijn	boek	De Zwarte Zee.	Grin	wachtte	op	bezoek,	
hij	wilde	zo	graag	nog	een	laatste	gesprek	met	een	van	zijn	lezers,	om	het	even	
wie.	Er	kwam	niemand,	enkel	zijn	vrouw	en	haar	moeder	waren	bij	hem.	Zijn	
doodsbed	stond	voor	het	raam	en	daar	lag	hij	dan	tot	het	einde	toe	naar	de	
bergen	van	de	Krim	te	staren.	Hij	werd	begraven	op	het	kerkhof	van	Staryj	Krym:	
‘Een	steen,	steppebloemen	en	een	stekelige	sleedoornstruik,	meer	was	er	niet.	Een	
nauwelijks	zichtbaar	paadje	voerde	ernaartoe.’

Een	jaar	later	is	Paustovski	opnieuw	in	Staryj	Krym.	Hij	werkt	er	aan	de	druk-
proef	van	zijn	boek	De Zwarte Zee.	Dat	boek,	een	bundel	verhalen	over	beleve-
nissen	op	de	Krim,	heeft	hij	geschreven	in	de	havenstad	Sebastopol.	Hij	heeft	

daar	materiaal	verzameld	in	de	enige	maritieme	
bibliotheek	 die	 destijds	 in	Rusland	 bestond,	 en	
hij	heeft	het	gezelschap	gezocht	van	de	zeelui,	
goedhartig,	door	weer	en	wind	getaand	volk	dat	
kleur	 en	 diepgang	 geeft	 aan	 zijn	 verhalen.	De	
hele	omgeving	inspireert	hem	mateloos:	‘Er	zijn	
van	die	steden	waar	je	als	vanzelf	naar	de	pen	
grijpt.	Zo’n	stad	is	Sebastopol	in	de	winter.’	Dat	
schrijft	 hij	 in	het	nawoord	bij	De Zwarte Zee.	
Voor	Paustovski	 is	Sebastopol	de	mooiste	plek	
die	hij	tijdens	zijn	talrijke	omzwervingen	heeft	
bezocht.	 Het	 is	 zijn	 Taurische	 akropolis.	 Hij	
vindt	er	de	grondstof	van	verre	tijden	en	ruikt	
de	 zuivere	 alsemgeur	 van	de	Griekse	Oudheid.	
In	Jalta,	ook	toen	al	het	centrum	van	platvloers	
toerisme	op	de	Krim,	is	dat	allemaal	verdwenen.	
Daar	ziet	hij		dikbuikige	verlofgangers	in	korte	
flodderbroeken	 en	 giechelende	 juffrouwen	met	
o-benen	 langs	 de	 kustboulevard	 flaneren.	 Het	
zeewater	 riekt	 er	 naar	 doorweekte	 sigaretten-
peuken	en	sinaasappelschillen.

Nee,	dan	liever	het	weidse	panorama	van	Sebastopol,		een	aquarel	in	verblin-
dend	wit	en	blauw,	de	thuishaven	van	de	Zwarte	Zeevloot.	In	de	winter	van	
1921	was	het	anders.	Toen	lag	de	stad,	grijs	van	de	honger,	bevroren	in	ijzige	
koude.	Het	Rode	Leger	had	de	Krim	pas	veroverd	en	Paustovski	herinnert	zich	
dat	hij	aankwam	in	een	doodse	havenstad,	waar	uitgemergelde	Krimtataren	
bedelden	om	een	korst	brood.	In	een	oud	tapijt	gerold	tegen	de	koude,	sliep	hij	
in	de	opgevorderde	woning	van	een		admiraalsweduwe.	Ze	hield	een	magere	
geit,	haar	zoon	liet	die	grazen	op	de	Historische	Boulevard	in	de	buurt	van	
het	treinstation.	Ook	die	grauwe	tijd	vlak	na	de	Russische	burgeroorlog	heeft	
Paustovski	verwerkt	in	zijn	verhalen	over	Sebastopol.	Er	is	meer,	veel	meer	en	
weinig	goeds	voor	romantische	zielen,	in	Rusland	midden	jaren	dertig	onder	
Stalin.	Paustovski	heeft	leren	zwijgen	om	te	kunnen	overleven	in	de	schaarse	
vrije	ruimte	tussen	de	woorden.	Hij	mengt	de	kleuren	van	de	vrije	natuur,	hij		
schetst	 ontmoetingen	met	 randfiguren	die	geloven	 in	 een	 schitterende	 toe-
komst	net	achter	de	horizon,	hij	ontvlucht	het	Rode	Plein.	In	december	1934	
wordt	Kirov,	 de	 communistische	 partijleider	 in	 Leningrad	 en	vertrouweling	
van	Stalin,	neergeschoten	door	een	jonge	linkse	dissident.	Het	is	de	aanleiding	
voor	 de	 Stalinistische	 terreur.	 Tijdens	 de	 grote	 zuiveringen	 in	 de	 volgende	
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jaren	worden	de	oude	bolsjewieken	uit	de	tijd	van	Lenin,	de	top	van	het	Rode	
Leger	en	de	hogere	partijkaders	berecht	in	show-processen	en	geëxecuteerd.	
Talloze	anderen,	ook	schrijvers	die	zich	verbrand	hebben	aan	de	staatsmacht,	
worden	afgevoerd	naar	de	kampen	in	Siberië.	Paustovski	houdt	zich	ver	van	
het	machtscentrum,	hij	werkt	onder	gedempt	winterlicht	op	de	Krim	aan	de	
eindversie	van	De Zwarte Zee.	Het	boek	wordt	gepubliceerd,	het	wordt	gelezen,	
het	is	te	romantisch	bevlogen	om	de	schrijver	ervan	in	gevaar	te	brengen.

In	1938	is	de	grote	terreur	in	Rusland	voorlopig	uitgewoed.	
Dat	jaar	is	ook	voor	Paustovski	een	periode	van	heropleving	
na	de	rampzalige	storm	die	is	voorbijgeraasd.	Hij	is	inmid-
dels	gescheiden	en	hertrouwd	met	de	actrice	Valeria	Vladi-
mirovna.	Samen	met	zijn	tweede	vrouw	en	haar	twaalfjarig	
zoontje	Sergej	‘Serezja’	vertrekt	hij	naar	de	Krim.	Ze	bren-
gen	de	vroege	zomer	door	in	Staryj	Krym,	waar	Paustovski	
tot	rust	komt	in	de	nabijheid	van	de	overleden	romanticus	
die	hij	is	blijven	waarderen,		Alexander	Grin.	Het	kleine	ge-
zin	betrekt	het	huis	op	nummer	98	in	de	toenmalige	Straat	
van	de	Derde	Internationale,	de	huidige	Soevorovstraat.	Ze	
gaan	 met	 z’n	 drieën	 op	 uitstap.	 In	 een	 ezelwagen	 –	 een	
exotische	belevenis	voor	stadsvolk	uit	Moskou	–	rijden	ze	
over	de	oude	postweg	naar	de	badplaats	en	artiestenkolonie	
Koktebel	onder	de	rotspieken	van	de	uitgedoofde	vulkaan	

Kara	Dag.	‘Heel	Staryj	Krym	in	volle	bloei,	overal	bloesems	van	notelaars	en	
kastanjebomen.	Wonderlijk	frisse	lucht,	geurig,	zacht	en	helder.	Ik	ben	aan	het	
schrijven,	hier	in	de	tuin	is	het	goed	werken.’	Dat	schrijft	hij	midden	mei	in	
een	brief	naar	Moskou.	

De	 lange	Russische	nacht	 is	voorbijgegaan	als	 een	blind	onweer,	boven	de	
Krim	is	de	 lucht	opgeklaard.	Maar	niet	voor	 lang.	De	Tweede	Wereldoorlog	
breekt	uit,	de	Duitse	legers	dringen	diep	door	op	Russische	bodem,	ze	bezet-
ten	de	Krim.	Het	door	Paustovski	geliefde	Sebastopol	 is	 in	puin	geschoten,	

hij	wordt	oorlogscorrespondent	aan	het	zuidelijke	front.	Na	
de	Russische	overwinning	op	Nazi-Duitsland	begint	de	Koude	
Oorlog	tussen	het	sovjetblok	en	de	Westerse	mogendheden.	
De	tijd	is	rijp	voor	een	nieuwe	uitzuivering	van	het	cultu-
rele	en	 literaire	 leven	 in	Rusland.	Stalinknecht	 	Zjdanov	
organiseert	 een	 groots	 opgezette	 hetze	 tegen	 ‘apolitieke	
individualisten’	en	‘losgeslagen	kosmopolieten’	die	de	wel-
daden	van	het	sovjetregime	onvoldoende	verheerlijken.	De	
lastercampagne	bereikt	haar	hoogtepunt	in	1949,	wanneer	
Joodse	intellectuelen	als	staatsgevaarlijk	worden	gebrand-
merkt.	Paustovski’s	voorliefde	voor		geschiedenis,	geografie	
en	wereldwijde	verte	is	nu	op	het	randje	en	hij	heeft	Joodse	
schrijvers	onder	zijn	oude	vrienden.	Het	 is	een	moeilijke	
tijd	voor	hem,	ook	in	zijn	privé	leven:	hij	kan	niet	meer	

schrijven	met	Valeria,	zijn	tweede	vrouw,	in	de	buurt.	Hij	wil	weg	van	haar,	
weg	uit	Moskou,	het	is	tijd	voor	de	Krim.			

Het	aanvullende	zevende	deel	van	Paustovski’s	memoires,	het	boek	De gouden 
roos	uit	1955,	is	opgedragen	aan	zijn	laatste	muze:	‘Aan	mijn	toegewijde	vrien-
din	Tatjana	Paustovskaja.’	Het	is	de	blonde	actrice	Tatjana	Jevtejeva,	zij	wordt	
zijn	derde	echtgenote.	In	1949	gaat	Paustovski	met	haar	naar	de	Krim.	Ze	zijn	
dan	nog	niet	gehuwd,	het	is	jonge	liefde	onder	de	zuiderzon.	Paustovski	voert	
zijn	geliefde	naar	de	plekken	die	hem	dierbaar	zijn.	Staryj	Krym	is	zo’n	plek.	
Hij	schrijft	in	zijn	dagboek:	‘Vanuit	Feodosia	rechtstreeks	naar	Staryj	Krym.	Een	
wonderlijke	belevenis,	met	Tanja	naar	het	huis	van	Grin…	Grin	zou	onze	liefde	
hebben	goedgekeurd…	Het	kleine	huis,	de	tuin	een	bloemenpracht,	oleanders.	
Daarna	naar	het	kerkhof.	Lang	naar	het	graf	gezocht.	De	simpele	grafzerk	met	
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het	opschrift	A.	Grin	onder	een	eenzame	boom	–	het	einde	van	een	schitterend	
en	moeizaam	leven.	Tanja	bedekte	het	graf	met	bloemen.’	Is	dit	niet	de	beschei-
den,	met	 veldbloemen	 bestrooide	 laatste	 rustplaats	 die	 Paustovski	 ook	 zich-
zelf	toewenst?	Wellicht	wel,	maar	hij	vermeldt	hier	nergens	wat	er	is	gebeurd	

met	Nina	Nikolajevna,	de	weduwe	van	Grin.	Die	kan	het	
graf	van	Grin	niet	meer	onderhouden,	ze	is	enkele	jaren	
voordien	weggevoerd	naar	de	Stalinistische	kampen.	De	
Krimtataren	die	Paustovski	wel	eens	portretteerde	in	een	
exotisch	 terzijde,	zijn	ook	verdwenen.	Na	de	bevrijding	
van	 de	 Krim	 in	 1944	 door	 het	 Rode	 Leger,	 werden	 ze	
beschuldigd	van	collaboratie	met	de	Duitse	bezetters.	De	
hele	 bevolkingsgroep	–	mannen,	 vrouwen	 en	kinderen,	
zelfs	Krimataren	in	dienst	van	het	Rode	leger	–	werd	uit	
zijn	nederzettingen	verjaagd,	samengedreven	en	in	over-
volle	treinen	op	transport	gesteld	naar	Centraal	Azië.	Na	
de	operatie,	die	in	drie	dagen	werd	afgerond,	meldden	de	
uitvoerders	ervan	aan	Beria,	het	hoofd	van	de	Russische	
staatsveiligheid	in	die	tijd,	dat	de	Krim	volledig	was	ge-
zuiverd	van	Tataren.			
										
Het	huis	waarin	Paustovski	en	Tatjana	in	1949	gelukkige	
dagen	beleven	in	Staryj	Krym,	ligt	in	de	Karl	Liebknecht-
straat.	Het	zal	decennia	later	het	Konstantin	Paustovski	
Museumhuis	worden.	Destijds	hoorde	het	toe	aan	de	ver-

pleegster	Vera	Roetkovskaja.	Haar	kleinzoon	en	kleindochter	herinneren	zich	
nog	goed	dat	ze	als	kinderen	wandelingen	maakten	in	het	bos	met	oom	Kosta	
en	dat	ze	samen	gingen	vissen	in	het	riviertje.	De	hengelstokken	zijn	bewaard	
in	het	museumhuis.	 In	de	woning	van	Vera	Roetkovskaja	was	 er	 een	oude	
grammofoon	met	een	verzameling	grammofoonplaten.	Paustovski	heeft	er	in	
1949	tijdens	muzikale	avonden	meermaals	gebruik	van	gemaakt	en	een	aantal	
van	die	grammofoonplaten	zijn	ook	bewaard	gebleven.	Als	hij	de	volgende	
jaren	naar	Staryj	Krym	terugkeert,	verblijft	hij	in	de	woning	van	de	buurvrouw	
en	vriendin	van	Vera	Roetkovskaja.	Die	buurvrouw,	Maria	Brenner,	een	Duitse	
van	origine,	heeft	Alexander	Grin	goed	gekend	en	bij	haar	voelt		Paustovski	
zich	verbonden	met	de	romanticus	die	hem	zo	sterk	heeft	beïnvloed.

Er	is	Paustovski	in	latere	postcommunistische	tijden	verweten	dat	hij	veel	ver-
zweeg,		wegvluchtte	naar	de	vrije	natuur	en	wilde	geloven	in	een	betere	toe-
komst.	Dat	hij	een	verdoken	meeloper	was	met	het	sovjetregime	in	Rusland.	
Het	is	al	te	gemakkelijk	oordeel,	dappere	kritiek	na	Stalin.	Paustovski	is	een	
begenadigde	 ooggetuige	 geweest	 van	 historische	 omwentelingen,	 hij	 legde	
vast	wat	die	deden	met	zijn	tijdgenoten,	simpele	Russische	zielen	en	literaire	
verwanten.	Paustovski	heeft	Grin	nooit	verloochend,	en	ook	Isaak	Babel	niet	
en	al	die	anderen	die	hij	zo	treffend	heeft	geportretteerd.	In	de	donkerste	jaren	
heeft	hij	over	hen	gezwegen,	maar	hij	heeft	zich	nooit	tegen	hen	gekeerd	in	
zijn	werk.	

Als	het	te	erg	werd,	ging	hij	vissen	in	afgelegen	kreken	in	de	hartstreek	van	
Midden	Rusland.	Of	hij	vond	rust	op	een	afgelegen	plek	op	de	Krim.	Valt	hem	
te	verwijten	dat	hij	de	storm	liet	uitrazen	en	bleef	 leven	voor	wat	hem	echt	
bezielde:	schrijven	om	te	bewaren?	Alles	van	waarde	is	weerloos,	getuigen	zijn	
zelden	helden	en	dode	helden	getuigen	niet.		

Het	Konstantin	Paustovski	Museumhuis	in	Staryj	Krym	is	er	gekomen	op	ini-
tiatief	van	lokale	ijveraars	voor	het	behoud	van	cultureel	erfgoed:	Nadezjda	
Sadovskaja	 en	 haar	 dochter	 Aleksandra.	 Aleksandra	 bekostigde	 met	 eigen	
middelen	 de	 aankoop	 van	 het	 huis	 en	 Nadezjda	 doet	 er	 dienst	 als	 oudste	
medewerkster.	De	jongere	conservatrice	Irina	Kotjoek	is	graag	bereid	bezoe-
kers	rond	te	 leiden	in	Paustovski’s	privé	domein.	 In	de	tuin	achter	het	huis	
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groeit	en	bloeit	zijn	groene	wereld	als	een	aparte	expositie.	Hier	zijn	planten,	
bloemen	en	struiken	verzameld	die	hij	zo	treffend	heeft	beschreven	en	bij	een	
aantal	van	hen	zijn	bordjes	met	citaten	uit	zijn	werk	gevoegd.	De	stam	van	
een	oude	notelaar	staat	er	ook	nog.	Paustovski	ging	uitrusten	onder	die	boom	

en	in	zijn	schaduw	heeft	hij	vaak	zitten	schrijven.	In	het	
museumhuis	zijn	meubels	en	andere	voorwerpen	verza-
meld	 uit	 de	 huizen	 waarin	 hij	 destijds	 verbleef	 als	 hij	
op	de	Krim	was.	Tegen	de	wanden	hangen	schilderijen	
in	zuiderse	kleuren	en	foto’s	van	Paustovski.	Eén	wazige	
zwartwitfoto	is	een	momentopname	uit	1963	tijdens	een	
concert	 van	 de	Duits-Amerikaanse	 actrice	 en	 zangeres	
Marlene	Dietrich	in	Leningrad.	De	foto	toont	een	oudere	
Paustovski	op	het	 toneel.	Hij	 staat	daar	onwennig	met	
gebogen	hoofd	terwijl	Marlene	Dietrich,	als	gefascineerd	
door	het	grotere	 talent,	voor	hem	neerknielt.	Zij	 is	het	
gracieuze	middelpunt	van	de	hele	scène;	hij	ondergaat,	
hij	wil	liever	weg	uit	het	felle	licht	dat	hem	verblindt.		

De	jongste	jaren	is	het	museumhuis	volledig	opgeknapt.	
Dat	gebeurde	met	overheids-middelen	die	het	Krimparle-
ment	ter	beschikking	stelde.	Staryj	Krym	is	de	plek	waar	in			
2007	de	internationale	conferentie	Paustovski	Lezingen	is	
georganiseerd	en	er	zal	nu	jaarlijks	op	31	mei,	de	geboorte-

dag	van	de	 schrijver,	 een	bijeenkomst	van	 lezers	 en	bewonderaars	van	het	
werk	 van	 Paustovski	 plaatsvinden.	 De	 samenkomst	 van	 die	 lezerskring	 is	
Sorang	 genoemd.	 De	 benaming	 verwijst	 naar	 een	 gelijknamig	 verhaal	 van	
Paustovski	 uit	 1932.	 Zeelui	 in	 Schotland	 geloven	 dat	 op	 het	 einde	 van	 de	
winter	de	noordelijke	stormwinden	zullen	wijken	voor	een	warme	wind	uit	
het	zuiden.	Het	is	de	sorang,	hij	waait	uiterst	zelden,	maar	als	het	gebeurt,	is	
het	één	groot	wonder:	de	klokken	van	de	dorpskerken	beginnen	uit	zichzelf	
te	luiden,	lentebloemen	rijzen	op	uit	de	sneeuw	en	de	ogen	van	de	kinderen	
schitteren	van	vreugde.	‘In	zijn	literair	werk	over	de	Krim	spoort	de	schrijver	
ons	aan	het	hogere	en	de	schoonheid	te	zien	in	alle	kleine	dingen,’	schrijft	
Nadezjda	 Sadovskaja	 in	 haar	 voorwoord	 bij	 het	 in	 2011	verschenen	boekje	
Herinneringen aan de Krim,	een	Russische	bloemlezing	van	Paustovski-verhalen.	
Het	is	een	mooi	verzorgde	uitgave	met	illustraties	en	foto’s	van	Paustovski.	In	
het	museumhuis	liggen	exemplaren	ervan	voor	de	bezoekers	en	conservatrice	
Irina	Kotjoek	voegt	er	graag	haar	opdracht	aan	toe:	 ‘Van	harte	vanwege	
Museumhuis	K	G	Paustovski	 in	Staryj	Krym.’	Dat	moet	volstaan.	De	 rest	 is	
stilte,	in	stilte	Paustovski	herlezen,	en	met	hem	meekijken	naar	de	rotskusten	
van	 de	 Krim,	 naar	 blauwe	 baaien	 en	 zonverbrande	 kapen	 die	 als	 dorstige	
beren	voorovergebogen	in	het	water	van	de	Zwarte	Zee	liggen.	Zijn	zee,	zijn	
land,	zijn	leven.																																																
                                 

August Thiry
Oktober 2011

Het boekje: 
K G Paustovskij, Vospominanije o Krymje - Izbrannoe (Simferopol, Antikva, 2011, 148 p.) 
 
Adres: 
Irina Kotjuk
Dom-Muzej K G Paustovskogo  
Ulitsa K. Libknehta 31(Karl Liebknecht Street 31)
Staryj Krym - Krym 

Ukraina                                                                       
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Kostja,	mijn	universele	reisgids
F i l i p 	 E r k e n s

Tot	mijn	vijfentwintigste	ongeveer	las	ik	eigenlijk	nooit	romans.	
Bewust	niet,	radicaal	eigenlijk.	Tot	een	collega	er	toch	op	stond	
dat	ik	toch	minstens	Gogols’	‘Peterburgse	vertellingen’	moest	
proberen.	Ik	weet	niet	hoe	het	er	van	gekomen	is,	maar	ik	heb	
die	verhalen	haast	opgevreten	en	ben	nooit	meer	gestopt	met	
het	lezen	van	…	Russische	romans.	Kort	daarop,	na	een	inter-
mezzo	Dostojevskis,	Gontsjarovs	en	Saltykovs	lagen	de	pocket	
edities	van	memoires	van	onze	vriend	Konstantin	–	of	moet	
ik	ietwat	oneerbiedig	Kostja	–	zeggen	in	de	boekenwinkel.	Ik	
kocht	ze	een	na	een	en	verorberde	ze	ook	een	na	een.	Het	
IJzeren	Gordijn	ging	stilaan	ook	voor	mij	persoonlijk	omhoog.	
Een	 jaar	 later	komt	mijn	vriend	en	collega	bij	me	 langs.	Hij	
was	 broodschrijver-journalist.	 Of	 ik	 niet	 met	 hem	 mee	 ging	
naar	Taiwan.	Hij	kon	er	voor	een	of	ander	Belgisch	bedrijf	een	
publireportage	 maken,	 economische	 propaganda	 met	 andere	
woorden.	Hij	had	met	dat	voorstel	ingestemd,	op	voorwaarde	
dat	zijn	fotograaf	meekon	op	kosten	van	dat	bewust	bedrijf.	En	
die	fotograaf	was	ik.	De	zwierige	zakenman	had	op	zijn	beurt	
met	die	voorwaarde	ingestemd.	We	hoefden	enkel	op	een	soor-
tement	officieel	engagement	hunnerzijds	te	wachten	en	op	de	
vliegtuigtickets	uiteraard.	Het	lot	zat	ons	blijkbaar	mee.	‘Nam	
poveslo’.	Het	beloofde	een	heugelijke	zomervakantie	te	worden,	
een	snoepreisje	bovendien	dat	we	niet	snelvergeten	zouden.

Echter,	die	zomervakantie	naderde	met	rasse	schreden	en	onze	
zakenman	liet	niets	meer	van	zich	horen.	Hij	leek	wel	van	de	

aardbodem	verdwenen.	Een	week	of	wat	voor	ons	verlof	stelde	ik	dan	maar	
voor	om	de	wagen	te	nemen	en	samen	naar	Rusland	te	reizen.	Mijn	maat	vond	
dat	een	grandioos	idee.	Wij	repten	ons	naar	de	ambassade	alwaar	we	leerden	
wat	een	uitnodiging	–	priglashenie	-	wil	zeggen	en	hoe	lang	zo’n	procedure	in	
het	beste	geval	wel	in	beslag	neemt.	Rusland	geschrapt	dus.	Moesten	we	onze	
kans	nu	eens	op	het	Oekraïnse	gezantschap	wagen?	Toegegeven,	Oekraïne	is	
wel	Rusland	niet,	maar	Paustovskij	heeft	daar	toch	lang	rondgehangen,	dat	
ligt	toch	aan	de	Zwarte	Zee?	En	Tsjechov	had	daar	ook	een	optrekje,	Boel-
gakov	en	Gogol	zijn	ontsproten	aan	de	vruchtbare	Oekraïnse	aarde.	Met	de	
moed	der	wanhoop	snelden	we	naar	het	bescheiden	optrekje	van	de	Oekraïnse	
consul,	stellen	ons	op	in	de	rij	voor	visa-aanvragen	en	lezen	het	bordje	boven	
het	loket	‘Gelieve	Uw	uitnodiging	klaar	te	houden’.	Onze	enthousiaste	opwin-
ding	was	nog	niet	bekoeld	en	we	wachtten	geduldig	onze	beurt	af.	

De	man	achter	het	raampje	vraagt	ons	paspoort,	de	pasfoto’s	en	het	wettelijke	
bedrag	en	rept	met	geen	woord	over	die	vervloekte	uitnodiging,	wij	vanzelf-
sprekend	ook	niet.	“Komt	u	deze	namiddag	de	visa	maar	ophalen.”	

Een	dag	of	drie	later	stonden	we	te	blinken	in	een	reuzefile	op	de	Duitse	Au-
tobahn	richting	Poolse	grens.	Het	asfalt	lachte	ons	breed	toe,	de	blakende	zon	
en	de	in	die	tijd	legendarische	wegenwerken	leken	ons	een	eindeloos	feest.
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In	 dit	 alles	 ontwaarden	wij	 slechts	 de	 geur	 van	 de	 zilte	 Zwarte	 Zee	 en	 de	
steppealsem.	Hoewel	we	beiden	al	dertig	waren	kwam	het	ons	voor	dat	de	
toekomst	nog	altijd	voor	ons	lag.	Nog	een	etmaal	of	twee	later	bevochten	we	
onze	plek	tussen	knalrode	aftandse	Lada’s,	grijsgroene	pokdalige	Volga’s	en	
blinkende	stoffige	zwarte	tweedehands	Mercedessi	met	lichtelijk	overdreven	
zwartegetinte	raampjes.	Het	was	elf	uur	in	de	avond	toen	we	al	onze	stem-

peltjes	 hadden	 verzameld	 en	 de	
Oekraiense	 grens	 overschreden.	
En	vooral,	het	was	donker	op	de	
baan,	onzeglijk	donker	voor	onze	
Vlaamse	oogjes.	We	waren	bang,	
deden	 onze	 portieren	 op	 slot	 en	
haastten	ons	naar	het	nabijgelegen	
Lvov,	Lviv	voor	de	Oekraïners.	Onze	
wagen	 vertrouwden	 we	 noodge-
dwongen	 toe	 aan	 vrolijke	 maar	
kordate	bewakers	met	schietijzers	
in	een	bewaakte	parking,	weelderig	
omzoomd	met	prikkeldraad.	Op	onze	
meer	dan	ruime	hotelkamer	konden	
we	 beschikken	 over	 verscheidene	
plastic	telefoontoestellen	in	diverse	
ons	onbekende	kleuren.	
We	voelden	ons	geen	Paustovskijs,	
we	waren	onwillekeurig	geïncar-
neerde	Paustovskijs.	

Van	het	ene	ogenblik	op	het	andere.	
Was	het	die	duisternis,	gecombineerd	met	stof	en	de	geur	van	minderwaardige	
brandstof?	Of	waren	het	de	afgeleefde	Kalshnikovs	van	die	bewakers?	Of	toch	
de	kleur	van	onze	telefoons?	Of	misschien	het	kolossale	roestige	buizenwerk	in	
de	gemeenschappelijke	doucheruimte	op	de	gang?	In	ieder	geval,	de	betovering	
was	bijzonder	sterk.	Van	goede,	men	zou	haast	zeggen:	van	Europese	kwaliteit.	
Evropejskoe	katsjestvo.	Ze	is	nog	altijd	niet	verbroken.	Althans	niet	bij	mij;	hoe	

het	 verder	 mijn	 vriend	 verging	
weet	ik	niet.

Sindsdien	 zwerf	 ik	 als	 een	 ietwat	
verlepte	 rode	 geest	 doorheen	 de
Russische	 en	 Sovjet	 kosmos.	 Ter	
land	 en	 ter	 ziele,	 dag	 in,	 dag	
uit,	 haast	 ongestoord.	 Meer	 dan	
60.000	wersten	heb	ik	er	gezworven,
langs	 al	 dan	 niet	 wit	 Russische	
weilanden	en	akkers,	in	Siberische	
berkewouden,	 door	 de	 Kazachse	
steppen	en	de	Turkmeense	woestenij.	
Langs	Oezbeekse	oazes	en	Kirgizi-
sche	Alpen	en	meren.	Mijn	geest	
dwaalt	rond	langs	slijkerige	olie-
velden	bij	Bakoe	en	door	Georgi-
sche	kloven	en	ravijnen.

Hij	spookt	in	Armeense	kloosters	en	
vindt	troost	op	de	begraafplaatsen	van	wie	het	leven	liet	bij	de	verschrikkelijke	
aardbeving	 aldaar.	 Zo,	 genoeg	 geleuterd.	 Serieus	 nu	 --	 seriosno.	 Al	 is	 het	
voorgaande	ook	allemaal	echt	en	waarachtig	--	pravda.	Wat	heb	ik	nu	van	
Paustovskij	opgestoken?	Wel,	het	allerbelangrijkste	dat	ik	op	zak	had	toen	ik	
de	ex-Soviet-Unie	betrad	was	een	bijzondere	gevoeligheid	voor	onbestemde	
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en	toevallige	plekken	en	ontmoetingen.	Precies	door	kortelings	na	de	lectuur	
van	Paustovskij	door	dit	gebied	te	trekken,	zonder	enige	reisgids,	zonder	bij-
zonder	concrete	doelen,	had	ik	aandacht	voor	plekken	en	mensen	die	op	het	
eerste	zicht	niets	te	betekenen	hadden.	Dit	is	wat	mij	betreft	net	de	kracht	die	
uit	de	memoires	van	Paustovkij	opborrelt.	Alle	gebeurtenissen,	alle	woonplek-
ken,	alle	figuren	die	hij	onderweg	ontmoet,	van	een	verlopen	matroos	tot	los-
geslagen	avant-garde	kunstenaars	zijn	goed	genoeg	om	een	stuk	aan	te	wijden.	
Paustovskij	beschikt	over	een	bijzondere	gave,	welke	men	in	de	psycho-analyse	
wel	eens	gelijkluidende	aandacht	pleegt	te	noemen.	Niets	geniet	blijkbaar	zijn	
bijzondere	aandacht,	waardoor	hij	in	staat	is	de	meest	banale	voorbijganger	of	
het	saaiste	 landschap	met	een	ongekende	kracht	 in	het	voetlicht	te	plaatsen,	
te	betoveren.	Het	 is	met	ons	zo	ver	gekomen	dat,	wanneer	we	dan	toch	een	
reisgids	raadplegen	en	wanneer	er	stellig	gedrukt	staat	dat	een	bepaalde	plek	
--	behoudens	het	lokale	bus-	station	–	een	bezoek	of	stop	onwaardig	is,	wij	
daar	zeker	heen	togen.	Omgekeerd	geldt	hetzelfde.	Door	de	jaren	heen	heb	ik	
een	natuurlijk	afweermechanisme	ontwikkeld	tegen	culturele	highlights,	places	to	
be	en	anderssoortige	pittoreske	oorden.	

Het	is	erg	lang	geleden	dat	ik	Paustovskijs	memoires	heb	gelezen,	de	meeste	
details,	zelf	de	grote	lijnen	zijn	me	jammer	genoeg	allemaal	ontgaan.	Eén	ding	
zal	mij	echter	voor	altijd	bijblijven	en	heeft	voor	mij	door	de	jaren	heen	een	
iconische	waarde	gekregen.	Op	een	bepaald	moment,	ik	vermoed	in	de	nasleep	
van	de	burgeroorlog	vind	hij	onderdak	in	een	volgens	mij	leegstaand	pand.	Het	
is	buiten	bitter	koud.	De	woning	is	–	hoe	kan	het	ook	anders	–	niet	verwarmd	
en	in	de	buurt	is	er	niets	te	vinden	dat	opgestookt	kan	worden.	Om	zichzelf	
warm	te	houden	rolt	hij	zich	in	een	oud	–	en	wellicht	ook	luizig	--	tapijt	dat	
daar	rondslingert.	Met	andere	woorden,	Paustovskij	weet	van	elk	oord	een	
habitat	te	maken,	voor	hem	voldoende	om	te	wonen	en	te	werken.

Maar	er	is	meer.	Het	grootste	deel	van	zijn	omzwervingen	speelt	zich	af	in	een	
ongekend	gevaarlijke	periode.	We	kunnen	ons	die	woestenij	op	het	europese	
subcontinent	 nauwelijks	 nog	 voorstellen.	 Voedselvoorziening,	 verwarming,	
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veiligheid,	dat	alles	was	jarenlang	bijzonder	precair.	En	toch	slaagt	hij	er,	als	
een	schijnbaar	losgeslagen	komeet,	zonder	vast	inkomen	en	zonder	vaste	ver-
blijfplaats,	 constant	weer	 in	 in	het	 gezelschap	 te	 verkeren	van	min	of	meer	

betrouwbare	 individuen.	 Waarin	
schuilt	hier	zijn	geheim?	Was	hij	
in	staat	mensen	met	hypnotische	
middelen	onschadelijk	te	maken?	
Of	 had	 hij	 toevallig	 bijzonder	
veel	 geluk?	 Ik	 kan	nu	 enkel	nog	
maar	gissen	om	een	antwoord	 te	
vinden	op	deze	vraag.	Maar	toch	
meen	ik	voldoende	analoge	erva-
ring	te	hebben	opgedaan	om	daar	
het	recht	 toe	te	hebben.	Ten	eer-
ste.	Volgens	mij	was	Paustovskij	
iemand	 die	 het	 wantrouwen	 niet	
tot	systeem	maakte.

Iedereen	 die	 niet	 apert	 vijandige	
bedoelingen	tentoon	spreidde	was	
waarschijnlijk	 zijn	 vertrouwen	
waard.	Ik	kan	me	niet	van	de	in-

druk	ontdoen	dat	hij	bovendien	iemand	was	die	in	staat	was	dit	vertrouwen	
ook	te	communiceren.	Met	dit	vermogen	ben	je	in	staat	een	stelletje	ongeregeld,	
misschien	wel	halve	legers	te	ontwapenen.	Hoe	langer	ik	hierover	nadenk,	hoe	
meer	ik	in	deze	hypothese	ben	gaan	geloven.	Afgelopen	zomer	heb	ik	een	dikke	
week	rondgetrokken	in	de	zuidelijke	Kaukasus,	Georgië	en	Armenië.	De	eerste	
lifter	die	ik	tegenkwam,	heb	ik	meegenomen;	ik	heb	twee	dagen	bij	hem	onder-
komen	gevonden.	Op	de	uitnodiging	van	een	verkoper	van	autoverzekeringen	
aan	de	Armeense	grens	ben	ik	ingegaan.	Ik	ben	opgetrokken	met	ongure	herders	
die	me	de	weg	versperden	op	een	eenzame	verlaten,	onherbergzame	hoogvlakte.	

Welnu,	ik	ben	geen	minuut	alleen	
geweest,	heb	geen	nacht	op	hotel	
of	 in	mijn	bestelwegen	geslapen,	
ik	heb	gegeten	als	een	koning,	ben	
rondgeleid	 door	 de	 hele	 streek,	
honderden	kilometers	 in	het	rond,	
ik	 heb	 andermans	 telefoonkaarten	
leeggebeld,	 en	 heb	 voor	 de	 eerste	
keer	in	mijn	leven	mijn	wagen	laten	
besturen	door	een	privé-chauffeur.	
En	bovenal,	ik	heb	intensief	kunnen	
fotograferen	en	heb	onwaarschijn-
lijk	 interessante	 en	 doordeweekse	
mensen	leren	kennen.	

Ten	 tweede.	 Onze	 mercantiele	
maatschappij	 heeft	 ook	 onze	
manier	 van	 reizen	 dusdanig	 be-

invloed	en	omgevormd,	dat	niemand	haast	nog	 in	 staat	 is	 zich	een	andere	
manier	 van	 reizen	 te	 verbeelden.	 Reizen	 en	 de	 samenstellende	 onderdelen	
ervan	 –	 overnachting,	 transport,	 voeding,	 bezienswaardigheden,	 avontuur,	
contacten,	noem	maar	op	–	zijn	volledig	gereduceerd	tot	te	consumeren	com-
merciële	 producten.	 Producten	waarover	 de	 klant	 zich	 achteraf	 al	 dan	niet	
tevreden	toont.	Let	op,	dit	geldt	niet	enkel	voor	luxereisjes	naar	Luilekkerland,	
maar	het	gaat	even	goed	op	voor	cultuurreizen,	spannende	avonturentoch-
ten,	 authentieke	 inleefreizen,	 leerrijke	 natuurtrekkings,	 enzovoort.	 In	 1996	
heb	ik	een	aantal	keren	meegereisd	met	Turken	en	Oezbeken,	als	lifter	of	als	
reisgenoot,	sputnik	of	yoldash.	En	dit	niet	zonder	enige	ergernis.	Die	gasten	
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bleken	enkel	in	staat	een	neef	te	gaan	bezoeken,	of	een	oom	van	een	neef	of	
de	neef	van	een	tante	van	een	oom.	Of	de	beste	vriend	van	die	neef	van	een	
tante	van	een	oom,	die	een	welstellende	zakenman	blijkt	te	zijn	in	de	stad	x	
in	gouvernement	z.	Ik	werd	haast	hopeloos	en	zag	mijn	romantische	reisplan-
nen	overgeleverd	aan	de	willekeur	en	de	goede	bedoelingen	van	mij	niet	begrijpende	
Oosterlingen.	Edoch,	waar	ik	overal	terecht	gekomen	ben…	op	chroestshovki	in	
de	buitenwijken	van	Tashkent,	in	de	Turkmeense	woestijn,	op	afgelegen	kip-
penkolchozen	 en	 	menig	 driedaagse	 trouwpartij,	 aan	 de	 voormalige	 oevers	
van	het	Aralmeer,	op	pontons	over	de	Amoe	Darja,	 in	een	klooster	aan	de	
oevers	van	de	Witte	Zee,	bij	autochtone	vissers	en	jagers	in	Zuid-Siberië,	tus-
sen	neringdoende	nieuwe	middenklassers	in	Irkutsk,	tot	het	kantoor	van	de	
president	van	Karakalpakstan	toe.	

Wel,	beste	mensen,	als	je	nog	wil	reizen	in	Rusland,	de	Oekraïene,	Centraal-Azië	
of	de	Kaukasus,	zoek	neven,	ooms	en	tantes,	en	volg	ze;	volg	Paustovskijs	en	
lifters,	truckers,	marktkramers	en	matrozen,	popes	en	baboeshka’s.	
Volg	vooral	niet	je	eigen	weg	of	plan.	Volg	alleen	maar	jouw	lot.	Commercie,	
roof	en	ontgoocheling	zullen	nimmer	nog	jouw	deel	zijn.
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Im	Memoriam
E l l y 	 R i j n b e e k

Lieve Elly,                                              14 januari 2012

Je hebt veel gereisd, de halve aardbol rondgezworven. Je was vast 
en zeker meegegaan met de volgende Paustovskijreis naar - volgens 
plannen - misschien de Mesjtsjora. Je bent nu onverwacht vertrok-
ken voor de laatste reis zonder ons later te kunnen vertellen over je 
belevenissen. Namens de Vereniging Konstantin Paustovskij waarvan 
je een enthousiast en actief lid was neem ik afscheid van je met het 
voorlezen van een passage uit het zesde deel van de reeks Verhaal 
van mijn leven: Boek der omzwervingen – hoofdstuk ‘Inpakpapier van 
Hollandse kaas’.

Paustovskij koopt in een winkel een stuk kaas dat in een landkaart 
werd verpakt. Hij zegt: “Als kind heeft menigeen van ons weleens ( en sommigen 
doen dat vast nog wel ) een verzonnen kaart getekend van een of ander denkbeeldig 
betoverend land, vrijwel altijd onontgonnen en verlaten.”

“En plotseling lag er dan een kaart van zo’n droomland voor mij, alleen niet verzonnen 
maar echt bestaand. Eindeloze bossen, meren, kronkelige riviertjes, overwoekerde 
wegen slechts met een dun stippellijntje aangegeven, braakland, dorpjes, boswach-
tershutten en zelfs logementen, al datgene waar ik in mijn leven van gedroomd had, 
was hier verenigd. Op het stuk kaart stonden de bossen van de Mesjtsjora. Aan het 
einde van de zomer ging ik er heen en sindsdien heeft mijn leven een geweldige 
ommekeer genomen, heeft het kracht en een nieuwe waarde gekregen: voor de eerste 
maal heb ik hartje Rusland echt leren kennen. Sindsdien heeft het gevoel van diepe 
liefde voor mijn, tot dan toe haast onbekende, echte geboorteland mij geen moment 
meer verlaten, waar ik ook was, in Calabrië, in Turkmenistan, in de vochtige Baltische 
landen of in de Alpen. 

Voor je geboorteland vind je altijd excuses, net als voor je eigen moeder. Het is 
slechts een zoon [een kind, toevoeging Hein] gegeven om het moederlijk hart te 
begrijpen, door te dringen tot zijn verborgen tederheid, zijn kwellingen en bescheiden 
vreugden. Na de Mesjtsjora ben ik anders begonnen te schrijven, eenvoudiger, 
soberder, ik vermeed bombastische onderwerpen en begreep de macht en poëzie 
van simpele zielen en schijnbaar onooglijke dingen, als bijvoorbeeld de lichte bries 
die de geur van rook over het weiland voert en de roestige pluimen van dorre zuring 
wiegt. Er is nog een andere kaart die een grote rol in mijn leven heeft gespeeld: die 
van de Kara-Boegaz.” Het voorbije jaar was je met ons bij de baai van Kara-Boegaz 
in Turkmenistan, zo’n ver betoverend land. In ons gezamenlijke reisverslag heb je 
een dag aldaar beschreven. Iedere keer als we het lezen zul je bij ons zijn, want wie 
schrijft die blijft. Je bent nu aangekomen in een onbekend, denkbeeldig en hopelijk 
betoverend oord om zonder aardse zorgen te genieten van je omzwervingen daar.

Namens ons allen,

Hein Leffring
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Krantenartikels
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Boekennieuws

Agenda
Ledenbijeenkomst	zondag	20	mei	a.s.	in	Dordrecht

Een	tentoonstelling	van	45	werken	van	de	Georgische	kunstenaar	Niko	Pirosmani	
(1862-1918)	geeft	aanleiding	onze	voorjaarsbijeenkomst	op	zondag	20	mei	te	
houden	 in	Doredrechts	Museum	 te	Dordrecht,	ook	voor	onze	Vlaamse	 leden	
goed	bereikbaar.	Konstantin	Paustovskij	schreef	in	De	sprong	naar	het	zuiden	
over	Pirosmani,	vooral	 in	de	verhalen	Een	vleugje	winter	en	Een	eenvoudig	
tafelzeiltje.	Een	programma	voor	20	mei	is	in	maak.	Er	zal	onder	meer	een	film	
over	Pirosmani	vertoond	worden	en	er	 is	mogenlijkheid	 tot	een	gezamenlijk	
diner.	 In	april	krijgt	u	een	uitnodiging	met	gedetailleerd	programma.	Als	u	
belangstelling	heeft,	wilt	u	20	mei	reserveren?

Zie: www.dordrechtsmuseum.nl/bezoek/tentoonstellingen/op-zoek-naar-pirosmani

Colofon
Deze	nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	en	voor	leden	van	de	vereniging	Konstantin	
Paustovskij	de	vereniging	stelt	zich	o.m.	ten	doel	het	werk	van	Paustovkij	breed	
onder	de	aandacht	te	brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam

Redactie-adres 
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen
redactie@paustovskij.org

Het	nieuwe	boek	van	Wim	Hartog	zou,	volgens	de	laatste	geruchten	half	april	
verschijnen.	We	houden	jullie	op	de	hoogte.


