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Op de valreep zenden we u de laatste Nieuwsbrief van 2017 toe.
Het zeer uitgebreide verslag van onze Lustrumbijeenkomst van    19
november 2017 heeft u reeds ontvangen. In deze Nieuwsbrief nog
een korte impressie.
U treft een verslag aan van Peter Riemersma van ons bezoek in
september aan Olonets tijdens onze reis naar Karelië, Pskov, Veliki
Novgorod en St. Petersburg. In een volgende Nieuwsbrief vindt u een
verslag van Pieter Slim van ons bezoek aan Poesjkinskije Gory tijdens
dezelfde reis. Deze beide reisverslagen waren zeer uitgebreid en we
wilden er liever niet in schrappen. Als oplossing hebben wij voor
volledige publicatie in de Nieuwsbrief besloten. Aan het volledige
reisverslag van deze succesvolle reis wordt nog gewerkt. Dit verslag
is t.z.t. te lezen op onze website.
Wij vermelden ook diverse activiteiten van het Literair  MuseumCentrum K.G. Paustovski te Moskou.
Krantenartikels en documenten uit vroeger tijden zijn altijd
interessant om te lezen. U treft er weer twee aan.
We besluiten met een respectabele lijst van zojuist verschenen
boeken. De tentoonstelling Red Utopia is een bezoek zeker waard.
Advies: zet de datum van 13 mei 2018 vast in uw agenda. Het wordt
weer een mooie ledenbijeenkomst in Antwerpen.
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Lustrumviering
Net geen honderd deelnemers verzamelden zich op zondag 19 november
2017 in Ede voor de viering van 125 jaar Konstantin Paustovski en het
20-jarig bestaan van onze vereniging. Het was een stralende herfstdag en de
gekozen locatie – het Akoesticum - was een ontdekking.

De dag begon met de vertoning van een korte film die het Paustovskimuseum in Moskou realiseerde. De beelden van de schrijver waren een
perfecte inleiding van het programma.
Voorzitter Henk verwelkomde Angelika Dormidontova van het Literair
Museum-Centrum K.G. Paustovski in Moskou. Zij kwam speciaal om onze
lustrumviering luister bij te zetten en zij gaf tijdens een ronde-tafelgesprek
antwoord op vragen die onze leden vooraf bezorgden. Greet Vanhassel trad
op als moderator en tolk. De toelichtingen van Angelika waren inspirerend
en verhelderend.
Onze oud-voorzitter bracht een overzicht van het 20-jarig bestaan van onze
vereniging.
Er werd heel wat gerealiseerd en de belangstelling voor Paustovski brengt
constant nieuwe leden naar ons genootschap.
Dan volgde een bijzonder gesmaakt optreden van het Morandi Strijkkwartet
en Herwig Deweerdt. Zij kozen voor dit programma een strijkkwartet van
Sjostakovitsj dat werd afgewisseld met het voorlezen uit het oeuvre van onze
geliefde auteur. Men kon een speld horen vallen…
Tenslotte kreeg de slavist Prof. em. Emmanuel Waegemans het woord
voor een bijzondere lezing over zijn reis in de voetsporen van Aleksandr
Radisjtsjev. Deze schreef in 1790 het boek Reis van Petersburg naar Moskou
en spaarde daarbij zijn kritiek op Catherina de Grote niet. Aan de hand van
mooi beeldmateriaal legde de vlotte spreker het verband met vandaag en wist
het publiek van begin tot eind te boeien.
Ter afronding nodigde onze voorzitter ons uit voor een feestelijke borrel. De
gesprekken verliepen geanimeerd en de banden werden nauwer aangehaald.
Nadien genoten nog tientallen leden van een diner in het restaurant van het
Akoesticum.
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Jean Alen
Foto’s: Annette Bos

OLONETS
verslag van een middag in een  
praktisch onzichtbaar verleden
bijdrage Peter Riemersma
Karelië, 2 september 2017
de Vereniging Konstantin Paustovskij op reis
(Nog vol van de indrukken van het heroïsch tegen de agressieve Nazi’s
verdedigde forteiland Oresjek vervolgen we onze weg naar Olonets. Het
programma is enigszins uitgelopen en we komen tegen twee uur aan in het
dorp van de lunch).
De middag is reeds begonnen als we in Novaya Ladoga aankomen waar onze
lunch klaar staat in het restaurant Gorodskoi Park. Een ouderwets proper en
gezellig houten geval met degelijke kost. De omringende norsige flats oogden
met betongrijze blik onaangedaan. Met onze vrolijkheid daartegenover. Elke
keer als je na een urenlange rit door vrijwel onbewoond (natuur)gebied ineens
zo’n bundel hooggestapelde sovjetwoonbokken zag staan, rees de vraag
waarom niet al die woninkjes plezierig uitgezwermd elk met de beide benen op
de grond, een tuintje voor en achter; er is toch ruimte te over? Het standbeeld
voor de hond Ryurik, naar de tsaren vóór de Romanovs, gaf dit dorp des te
meer een menselijk gezicht: zijn (haar?) vriendelijkheid en hulpvaardigheid
was alle mensen bekend, en een opvolger had zich nooit aangediend.
Even verderop stond langs de weg de zwaargewonde kerk gewijd aan St.
Georges. Onbruikbaar maar stond als sprekende herinnering aan het
moordend oorlogsgeweld aan het einde van de laatste wereldoorlog. Enfin,
die geruïneerde kerk stond dan toch tenminste nog. Daar recht tegenover een
grote begraafplaats voor de soldaten van het Rode Leger gevallen in de Grote
Patriottische Oorlog. Ten bewijze hoezeer er hier zwaar gevochten is bij de
bevrijding van de Finse bezetting in 1944.
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Het verhaal van de Finse communards overgekomen uit Canada naar Karelië
is als volgt. Op 8 augustus 1922 was de stichtingsvergadering nog in het
stadje Cobalt. Twee jaar lang zouden de deelnemers werken zonder loon, voor
alleen een dak boven hun hoofd en de dagelijkse maaltijden. Allen moesten
hun geld storten in een machine-fonds en de toewijding aan de zaak van

Verder dan, naar Olonets (in het Fins bekend als Aunus). Immers in mei 1935
kwam Paustovski naar hier over smalle en modderige wegen, “te paard”. Hij
wandelde hier rond en logeerde in deze in vroeger eeuwen de hoofdstad van
Karelië, gesticht in 1649 toen het nu zoveel grotere Petrozavodsk nog niet
bestond. Paustovski was hier in de hoedanigheid van reizende verslaggever
voor de Pravda. Bij die gelegenheid ging hij ook kijken in de agrarische
commune Säde (Zonnestraal), even ten zuiden van Olonets. Deze gemeenschap
was gesticht en werd geëxploiteerd door Finse min of meer communistische
families die in het begin van de 20ste eeuw en na de Finse burgeroorlog (1918)
die volgde op de Russische revolutie van 1917, eerst naar Canada waren
uitgeweken, maar zich vanaf 1925 en 1926 hier in Karelië kwamen vestigen.
De eerste settlers waren nota bene mijnwerkers geweest in Cobalt, Ontario, die
in de Canadese pers ook al Red Finns waren genoemd. Ik las er naar aanleiding
van ons bezoek aldaar een boek over. Onderweg naar Olonets las Paul enkele
passages voor uit Boek der Omzwervingen. Zoals de lyrische passage die aldus
begint Ik hoefde maar aan tafel te gaan zitten en enkele woorden over Karelië
op te schrijven, of ik begon de geur van sparren en jeneverbesstruiken te
ruiken. Deze trance poétique eindigt in deze climax: ’Moge het langzaam
doven, dit stille avondrood van Olonetsj’, zei ik bij mezelf. ‘Eén minuut van
deze zonsondergang is voldoende om een mens voor zijn leven te betoveren’.[1]
En Paustovski schrijft in datzelfde boek over zijn verlangen, reizende met een
schip dat de Svir bevoer: Ik stond vaak op het dek naar het noorden te kijken,
in de richting van het land van Olonets[2], een bosrijk, wat schamel en, zoals
men voorheen zei ‘door god en alle mensen verlaten gebied’. Ik wilde er al heel
lang heen. Om de een of andere reden leek het mij dat mij juist daar iets heel
fijns zou overkomen. [...] Nu lag dan het land van Olonets voor mij, schuchter
en karig tegen de avond opgestoken was en koele regenlucht aanwoei, kwam
met vlagen opzetten en kromde ruisend de wilgenstruiken op de grienden.[3]
Zo nu en dan geeft Svetlana commentaar op wat er onderweg te zien is. De
lange, houten, traditionele Karelische huizen bieden niet alleen onderdak aan
de boerenfamilies maar ook aan hun levende have: alles onder één dak. Het
achterste deel van het huis heeft dan ook geen ramen en is de bedrijfsruimte.
Onze plaatselijke gidsen stonden ons bij de gemeentegrens op te wachten met
een rode vlag: Galina en Karenina. Even verder reden we een onbetekenende
zijweg in om halt te houden bij een groot geasfalteerd terrein dat bij nadere
bestudering van de ingewikkelde belijning bedoeld was als oefenterrein voor
verschillende beginnende verkeersdeelnemers.
Precies op dit terrein en in het onbestemde struikgewas daarachter stonden
dan tachtig jaar geleden de houten gebouwen van de commune Säde.
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het socialisme was een eerste vereiste. Aanvankelijk hadden 10 families zich
aangesloten maar gaandeweg haakten de meesten af in het vooruitzicht van
het vertrek uit Canada en een onzekere toekomst in Rusland. Uiteindelijk zijn
er in vier groepjes 22 emigranten uit Canada naar Säde gekomen. In een veel
grotere stroom uit Noord-Amerika die in de literatuur de Karelian fever wordt
genoemd.
Om bij Säde te blijven, daar hebben zich in de loop der tijd zoveel FinsKarelische families uit de regio bij aangesloten dat de commune in 1930 uit
54 ‘werkers’ bestond, met daarbij de nodige kinderen.
Toen in oktober 1925 de kwartiermaker (en eerste voorzitter) Kalle Lahti
met zijn gezin en één metgezel uit de trein stapte in Petrazavodsk, werd
de delegatie hartelijk ontvangen. Lahti c.s. werden naar Olonets gebracht
en na de omgeving verkend te hebben, zag Lahti tot ieders verrassing een
onontgonnen voor landbouw schijnbaar totaal ongeschikt moerasgebied. Hij
kreeg 260 hectare toegewezen, maar met zijn keuze voor dit gebied was hij
geen concurrent voor de boeren in de omtrek. De families die in het volgend
jaar arriveerden, kwamen per trein naar station Lodeinoye Pole. Waarschijnlijk
legden ze net als Paustovski in 1935 de 56 kilometer naar Olonets met paard
en wagen af, ploeterend door de modder. Het oversteken van de Svir was
al een verhaal apart. Wij bereden de brug van nevenstaand plaatje, maar
toen was er een (soort van) primitieve veerpont die met een lang touw van
van de ene kant naar de andere kant werd getrokken. Buitengewoon riskant.
Later, mogelijk ook al in Paustovski’s tijd, was er een een al even dubieuze
pontonbrug.
De naam die ons bij ons bezoek door de gidsen met nadruk en een zekere
verering werd genoemd was die van Edward Gyulling, een filosoof en
econoom met een sterkte socialistische overtuiging en tegelijkertijd groot
voorstander en behartiger van een autonoom Karelië, overigens als onderdeel
van en geïncorporeerd in de Sovjet-Unie. Hij bewerkte met succes dat Karelië
inderdaad binnen dat grotere geheel een Socialistische Autonome Republiek
was. Het was ook zijn idee om de naar Noord-Amerika geëmigreerde Finnen
(terug) te halen naar Karelië om met hun deskundigheid en inzet een impuls
te geven aan de achtergebleven economische ontwikkeling van dit perifere
gebied.
Zodoende werd bijvoorbeeld de tractor geïntroduceerd in Karelië, een Fordson
- nee, geen Ferguson - uit Canada meegenomen. Toen een boer in Olonets
voor het eerst oog in oog stond met dit gevaarte, vroeg hij hoeveel paarden er
nodig zijn om dat ding te trekken. Buiten de tractor werd er nog een keur aan
landbouwmachines meegebracht dan wel in Rusland gekocht van de 14.000
dollar in het machinefonds.
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Al na enkele jaren was het succes van de commune - hier op een schilderij
van Heinrich Vogeler - een mare die Petrograd en daarna Moskou bereikte.

Säde was hét voorbeeld, en kreeg de beschikking over een zich almaar
uitbreidend tot 3.000 hectare groot areaal. Zij presenteerde zich op Moskouse
landbouwtentoonstellingen met haar uiterst productieve veestapel en won
prijzen, onder andere een auto.
Was ook Paustovski een stem in het koor van de loftuitingen in alle mogelijke
kranten en tijdschriften? Ook hij zal door de Pravda zijn gestuurd om het
wonder van Säde te beschouwen. Jammer genoeg is het nog niet gelukt te
achterhalen wat Paustovski in mei- juni 1935 in de Pravda over deze commune
en een andere (onvindbare, ergens tussen Kondopoga en Medvezjegorsk?)
commune Zarya (Zonsopgang) schreef.
Het lot van de commune en de communards was tragisch: toen Paustovski
amper vertrokken was, werden in diezelfde herfst de drie meest vooraanstaande
krachten gearresteerd en beschuldigd van sabotage.
Hoe de ‘zuiveringen’ om zich heen grepen en dus al dadelijk in het begin de
commune raakten, vertelt Vieno Zlobina in haar in het Engels vertaalde Their
Ideals Were crushed. Zij was erbij en emigreerde als klein meisje met haar
ouders uit Ontario naar Olonets. Twee van de drie werden door een (toen nog)
rechtbank vrijgesproken. Vieno’s vader kreeg evenwel een jaar dwangarbeid
opgelegd en keerde daarna terug naar de commune en ging weer aan het werk
alsof er niets gebeurd was..
Toen amper een jaar later dezelfde leiders weer op de korrel werden genomen,
telde de commune 54 bewoners; slechts zes van hen waren nog afkomstig uit
Canada. Na de nieuwe arrestaties én de verbanning van de andere leden van
de commune uit het district Petrozavodsk was het met Säde gedaan.
Wat er nog over was van de bloeiende commune werd getransformeerd tot
de Imeni Ivana Papainina Kolkhoz, die snel verslonsde. Uiteindelijk zijn
alle oorspronkelijk Canadese communards gefusilleerd, op drie na. Eén van
hen is Vieno Zlobina die een vooraanstaande wetenschapper werd en veel
gepubliceerd heeft over deze periode. In haar boek beschrijft zij ook de
zoektocht naar haar vader. Na de val van de instorting van de Sovjet Unie is
hij gerehabiliteerd, maar waar hij is vermoord en waar ter aarde besteld en
waar de andere leden van de commune, heeft Vieno niet kunnen achterhalen.
Zij woont in Estland, stokoud. Zij kan Paustovski ontmoet hebben, al bezocht
zij in die tijd al wel de middelbare school in Petrazavodsk.
Intussen staarden wij met licht ongeloof naar de slagboom waarmee het
kunstmatige verkeersplein afgesloten was, de plek waar ooit de ingang en
ontvangstruimte van de commune was geweest. De vraag wat Paustovski’s
commentaar was, bleef daar onbeantwoord hangen.[4]
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Verder drentelend over de modderige toegangsweg naar enkele huizen in de
buurt sprak een bewoner ons aan die jaren geleden naar hier verhuisd was
vanuit het gebied rond de Witte Zee. Nee, er wonen hier geen afstammelingen
van de Canadees-Finse immigranten. En er komen geregeld vreemdelingen
die naar de ruïnes van Säde komen zoeken. Inderdaad, er ligt hier maanden
sneeuw; de dagen zijn ‘s zomers lang en ‘s winters kort. Het leven is moeilijk,
maar aangenamer dan aan de Witte Zee. Dat deze familie graag tuiniert,
blijkt wel in de opmerkelijk prachtig bloeiende tuin waaraan vooral de rijen
Afrikaantjes kleur geven. Lichtelijk verbaasd hoe een vreemde onverwachte
ontmoeting ook heel gewoon en alledaags is, dankzij de taalvaardige Greet.

De bus brengt ons naar het grote plein van het oude Olonets. Ooit dat
wil zeggen in 1649 en daarna stond hier een indrukwekkende vesting, ter
bescherming tegen mogelijke Zweedse invasies.
Olonets was dan ook het administratieve centrum zeg maar hoofdstad van
Karelië, maar heeft gaandeweg die positie verloren aan Petrozavodsk toen
Peter de Grote’s wapenfabriek in zijn kielzog aldaar een grote stad in opmars
bracht. De aanvankelijk zuiver houten Olonets-vesting is een paar maal
verwoest, ook door brand, en herbouwd, maar is tenslotte eind 18de eeuw ten
onder gegaan.

In het park op de plaats van de burcht staat nog slechts deze tekening met
in het Russisch “U staat hier”, neem ik aan. Het museum in Petrazavodsk
heeft ook enkele afbeeldingen. Het is dan ook het pièce de résistance uit de
Olonetse geschiedenis waar ook Paustovski van geweten zal hebben.
Heeft de eerste lokale gids ons verteld over de commune Säde, haar collega
neemt het over en neemt ons mee op een route waaraan de in enige vorm
bewaard gebleven gebouwen staan die Paustovski wellicht voor ogen heeft
gehad. De meeste indruk maakt een verwaarloosd, non-descript tweekleurig
houten gebouw dat indertijd het enige hotel in town was en waar Paustovski
naar alle waarschijnlijkheid enkele dagen heeft gelogeerd. Op de plaquette
wordt vermeld dat dit gebouw het huis van samenkomst was voor de
Vereniging van de adel van het district Olonets, (maar) dat in dit huis op
18 januari 1918 het eerste congres van vertegenwoordigers van soldaten en
boeren de Sovjetmacht grondvestte. Dat is dus ongeveer twee maanden na de
revolutie in Petrograd.
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Ongetwijfeld heeft hij ook aandacht geschonken aan een groter, nu goed
onderhouden fris geverfd houten gebouw dat tegenwoordig een museum is
-bijvoorbeeld over de Nederlander Denys Jovis die als eerste de kopermijnen

van Olonets ontgon- maar in vroeger tijd het huis van koopman Kotoerev
was, daarna een weeshuis en vervolgens de kazerne van een peloton van de
genie. In 1941 was dit het hoofdkwartier van een Karelisch Bataljon Jagers,
dat hier toen ten tijde van de Finse invasie inderhaast werd gevormd uit
plaatselijke vrijwilligers. Na de oorlog werd het een bibliotheek en nu is het
dus een soort Heimat-museum. Zoals overal in Rusland maken plaquettes
op de gebouwen gewag van vroegere functies. Een wandeling is in Rusland
algauw een geschiedenisles.
Ook de andere zwaar gemoderniseerde, in pastellerige kleuren geverfde
gebouwen zouden vandaag niet door Paustovski herkend worden, schat ik zo.
De watertoren wellicht wel, ja, en een monumentaal houten complex dat om
te worden behouden en gerestaureerd staat in plastic ingepakt waarop de oude
(en nieuwe) gedaante geprint staat: een meisjesinternaat-scholencomplex.
De winkels zijn verdwenen; de gids wijst de plek aan waar ze samen een
‘guestyard’[5] vormden, zo vertaalt Svetlana. Reizende kooplieden konden
daar ook hun waar uitstallen.
De relatie met Paustovskij wordt steeds dunner bij een modern stenen gebouw
dat ooit de brandweer huisvestte en daarna de uitgeverij van de lokale krant
maar nu een muziek- en kunstcentrum is voor de kunstzinnige vorming van
de kinderen.
Voor de eerlijkheid moeten we ons afvragen of Paustovski heden ten dage
überhaupt nog iets zou herkennen behalve misschien die watertoren, het
gebouw waar nu het museum in zit en misschien ook de kerk.
Dit gebouw zou hij zeker hebben herkend: het postkantoor. De foto is van
1941. De Finse soldaat schiet volgens het onderschrift op een portret van
Molotov. Kan zijn.
Dan nemen we een loopbrug en komen bij de kerk, die er prachtig gerestaureerd
uitziet. Er wordt nog gespaard om de klokkentoren te reconstrueren. In
afwachting daarvan staan de klokken in het gelid voor de hoofdingang. De
Kathedraal van de Smolensk Icoon van de Moeder van God is in 1830 gebouwd
met een donatie van tsaar Alexander I die vond dat de houten voorganger er
nogal shabby uitzag. In de legende die verklaart waarom er hier op het eiland
Marian bij de samenvloeiing van de Olenka en Megreka een kerk gebouwd
moest worden, speelt een mysterieus lichtende icoon de hoofdrol.
Een bijzondere man van wie gezegd werd dat hij zonder zonde was, ziet dat
licht uit zijn bootje. Dat is een aanwijzing een kerk te bouwen. Maar wat een
grote, niet te tillen kei in het verhaal doet, is me niet duidelijk geworden;
mogelijk werd die door de maan beschenen en was de weerkaatsing het
iconisch licht.
De Sovjets sluiten de kerk en zij wordt na WO II gebruikt als bioscoop. Vanaf
1992 is de kerk hersteld in de functie waarvoor zij is bedoeld. Via romantische
hangloopbruggetjes is het eiland verbonden met de omgeving.
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Via nog zo’n bruggetje komen we bij het herdenkingspark 1941 – 1945. Een
goudkleurige manshoge soldaat domineert gebiedend de herinnering.

De bus wacht op ons maar tot grote teleurstelling van chauffeur Andrej raakt
de bus vast in los zand bij een poging om te draaien. Wij lopen dus maar naar
ons gezellige restaurantje Provans terwijl de bus uit het zand wordt getrokken
door een truck die door de toegesnelde politie van de weg geplukt wordt.
Paustovski schreef in juni 1935 naar een vriend, vertelt gids Karenina, dat
het nu nog steeds sneeuwt en dat de mensen in bontjassen en vilten laarzen
gekleed gaan. Hij haalt vervolgens kennelijk met instemming de slogan aan wij
zijn geboren om van een sprookje de realiteit te maken. Close to Paustovski’s
mentality, vertaalt Svetlana bij de nabeschouwing van ons bezoek aan de
commune Säde.
Paustovski wilde een soort geschreven schets maken over het leven in de
commune. Maar in het verhaal van zijn leven laat hij niet van medeleven
blijken toen de terreur genadeloos toesloeg, de idealen naar de vuilnisbelt
verwees en al degenen die van ver gekomen waren om hun beste krachten te
geven aan de opbouw van de sociale economie in Karelië, vermoord werden
en in een naamloos graf gedumpt.
Karenina geeft de tenslotte de Finse context mee van de ontwikkelingen in
de tijd van Paustovski’s bezoek: het was de Finse Periode en de door idealen
gedreven, internationalist Gyulling (1881 – 1938!) was de voorzitter van het
Karelische Revolutionaire Committee dat de organisatie van de Karelische
Arbeidsgemeenschap opzette, de “head of the parliament”, zegt Karenina in
Svetlana’s vertaling. Ik denk dat je beter kunt zeggen dat hij de ministerpresident was, op de website van de Republic of Karelia heet het he was the
Regional Executive Committee Chairman, from 1923 to 1935 he was the
Soviet of People’s Commissars of the KASSR Chairman. Staatkundig was
dit deel van Karelië tot 1940 de KASSR: Karelische Autonome Socialistische
Sovjet Republiek. Gyulling is in 1955, postuum, gerehabiliteerd.
Paustovski kwam met de uitgesproken bedoeling te schrijven over de Finse
bewoners van Karelia. De Karelische kwestie moet hem dus zeer goed bekend
zijn en anders is hij in Olonets wel bijgepraat. Paustovski schreef zijn
impressies in zijn Karelian ‘memoires’ in de vorm van dagboekaantekeningen.
Die zijn evenwel tot nu toe onvertaald (althans in het Nederlands). Maar de
Russische Paustovski-expert Faina Makarova, die ons morgen te woord zal
staan, heeft onderzoek gedaan in de Karelian Archives en moet ‘meer’ weten.
Het is laat en donker als we naar Petrazovodsk rijden. Eerst leest Paul ons nog
voor uit de Gouden Roos, van blz. 158 tot 163, over Paustovski’s beschouwing
van onze bestemming. Greet vertelt daarna over een artikel van een zekere
Valentina Bazilievskaja in nummer 20/2003 van het Russische tijdschrift dat
aan Paustovski is gewijd: een literaire en historische tekstkritiek op de novelle
Charles Lonceville. Hij is één van de historische hoofdpersonen op de dag van
morgen.
Het is middernacht als we na een heerlijke dag aankomen in Hotel Karelia.

• 9

“Nog nooit had ik de zon zo zien dralen ...”[6]

[1]

Boek der omzwervingen, blz. 191/192, vertaling Wim Hartog, Privé-domein nr. 103

[2]

Hier dus Olonets waar eerder Olonetsj geschreven werd

[3]

Boek der omzwervingen, blz.195, vertaling Wim Hartog, Privé-domein nr. 103

[4]

Uit een andere bron las ik dat de beroemde Deense schrijver Martin Anderson-Nexo, de
Russische schrijver Ilja Ehrenburg en de al even beroemde Duitse schilder Heinrich Vogeler
enthousiast verhaald hebben van hun bezoek. Paustovski blijft ongenoemd. De commune kreeg
overigens bijna dagelijks bezoek, en naar het schijnt heeft haar naam in de actualiteit een
mythische klank. We móeten achterhalen wat Paustovskij erover schreef. Nee, dat staat niet
in Faina Makarova’s K. Paustovski i Sever (1994), want Faina heeft nooit gehoord van Säde,
antwoordt zij mij.

[5]
гостинный двор, ‘Guestyard’ een soor karavansarai (zie het systeem van de GOEM in
Moskou), met kleine winkeltjes voor de kooplieden en ook mogelijkheid om er te logeren.
[6]
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Boek der omzwervingen, blz. 194, vertaling Wim Hartog, Privé-domein nr. 103

Mei 1935 –

de schrijver Konstantin Georgiëvitsj Paustovski
(1892-1968) bezoekt de commune Säde en de kolchos
Zarja
Een bladzijde met namen van bekende personen die Olonets aandeden met vermelding van de
periode. Archiefboek uit de bibliotheek van Olonets, gekopieerd door Galina Fedulova die ons
te woord stond samen met haar collega Karenina.

Foto- of bronvermelding
blz. 3:

[1-2-3-4] 2 september 2017

blz. 4:

[1] cover van het boek Golubev and Takala, [2-4] 2 september 2017, [3] aquarel van Heinrich Vogeler die de commune Säde
bezocht in 1933-34, Karelië

blz. 5:

[1] internet, brug over Lodejnoje Pole, [2] Fordson in het museum van Pskov, [3] Fordson uit het boek van Vielo Zlobina
[4] aquarel van Heinrich Vogeler, binnenplaats van de commune Säde

blz. 6:

[1] uit het boek van Vieno Zlobina, [2] keuken in de commune Säde 1932 -internet-, [3] Säde, foto van staatsmuseum,
[4-5] 2 september 2017 Olonets

blz. 7:

[1-2-3] 2 september 2017 Olonets, [4-6] vesting Olonets, maquette in het museum van Olonets, [5] fort Olonets,
[7-8] 2 september 2017

blz. 8:

[1] museum Olonets -internet-, [2] 2 september 2017, [3] oud gebouw in de hoofdstraat van Olonets -internet-,
[4] 5 september1941 Finse soldaat schiet op het postkantoor van Olonets -internet-, [5] 2 september 2017

blz. 9:

[1-2] 2 september 2017 Olonets, [3] Gyulling -internet-,

blz. 10: [1] 2 september 2017 Olonets, zonsondergang boven de rivier Reka Olonka
Foto’s: Annette Bos en Peter Riemersma
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Nieuwe publicatie
bijdrage Steef Vooren

Als voorbereiding op de reis van de Vereniging Konstantin Paustovskij naar het noorden van Rusland, las ik het
vroege werk Het Noodlot van Charles Lonceville in het Frans; een Nederlandse vertaling was er niet. Het verhaal
van de Franse krijgsgevangen officier in de 19e eeuw speelde in en rond Petrazovodsk, dat wij zouden bezoeken.
Het lezen vlotte niet en zoekend naar achtergronden van het verhaal typte ik “Lonceville” in op Delpher, de
digitale krantenbak van de Koninklijke Bibliotheek. Tot mijn verrassing verscheen in het Nederlands deel 8 van
het verhaal, afgedrukt in het communistisch dagblad De Tribune, op het scherm. Na enig gewroet en gepuzzel
had ik het complete boek bij elkaar dat tussen 1 en 22 oktober 1934 in De Tribune in feuilletonvorm verscheen in
19 afleveringen.
Er was een probleem, de editie van woensdag 3 oktober ontbrak en daarmee ook deel 3 van het feuilleton.
Na weken van spitten, volharding en enig geluk kwam uiteindelijk het ontbrekende deel boven water, zodat wij
u thans de volledige Nederlandse tekst van Het Noodlot van Charles Lonceville kunnen presenteren in de
oorspronkelijke krantendruk uit 1934.
Naar de identiteit van de vertaler is met evenveel doorzettingsvermogen gezocht. Veel mogelijkheden zijn de
revue gepasseerd, waarbij de naam Van het Reve (Karel en Sr.) vaak viel. In elk geval hadden zij het werkje in
het Duits in de kast staan en we weten dat Karel in de jaren dertig zowel Kolchis als Kara Boegaz uit het Duits
vertaalde. Wie het ook is, we zijn haar/hem dankbaar.
De achtergrond en de historische setting van het boek worden nader belicht in het begeleidend artikel Omtrent
Het noodlot van Charles Lonceville, gebaseerd op materiaal uit het tijdschrift Mir Paustovskogo no. 20 uit 2003.
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K. Paustovski.

Het noodlot van
Charles Lonceville.

Wat er nog rest van de Petrovski-fabriek, september 2017

Boeken met originele namenlijsten van (dwang)arbeiders uit de Petrovski-fabriek
Archief van Petrozavodsk, september 2017

Petrovski-fabriek in werking, begin 20ste eeuw
Foto: archief Nationaal Museum van Karelië

Plaat links: Op deze plaats werden van 1703 tot 1721 ankers, kanonnen, pistolen, geweren, sabels
en degens vervaardigd voor de Russische marine
Beeltenis: Peter de Grote
Plaat rechts: W.G. de Gennin, de befaamde Hollandse metallurg, stond aan het hoofd van de fabriek
van Peter de Grote van 1713 tot 1721
Op deze plek staat nu hotel Karelia, september 2017.

Archief waarvan sprake in De gouden roos, blz.162
Foto: Archief van Petrozavodsk
Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci, gegoten in gietijzer en beschilderd,
origineel in het Nationaal Museum van Karelië

OMTRENT Het noodlot van Charles Lonceville • Tekst gebaseerd op materiaal uit Mir Paustovskogo #20/2003, pp 53-59 • Artikel Raadsels rondom het verhaal Het noodlot van Charles Lonceville
Tientallen jaren reeds worden steeds nieuwe
generaties van lezers geboeid door Het noodlot van Charles
Lonceville, een verhaal van Konstantin Paustovski. Dat lijkt een
raadsel: de novelle werd bedoeld als een geschiedenis van de Onegakanonnen- en ankerfabriek maar ze boeit ook de lezer die niet zo
geïnteresseerd is in gebeurtenissen uit verre tijden en die de oude
fabriek pas leert kennen tijdens de lectuur.
Het boek Konstantin Paustovski van L.A. Levitski
stelde mij voor een tweede raadsel: … wanneer we op het einde van
de novelle weer tot Lonceville terugkeren en vernemen dat hij ziek
werd en stierf, voelen we geen echt verdriet. [...]
Vreemd genoeg ervaar je de dood van Lonceville inderdaad niet als
een tragische gebeurtenis. Je bent zelfs blij dat door zijn dood
Lonceville een bevel te niet doet van de een of andere hooggeplaatste
om de Fransman verraderlijk te arresteren en op te sluiten in het fort
Sjlisselburg. Ik dacht dat dat geen mislukking van de auteur was,
maar een welbepaalde opzet. Maar welke opzet?
Het derde raadsel betreft het ontstaan van de novelle,
ofschoon Paustovski daar schijnbaar zelf alles over heeft verteld.
In De Gouden Roos vertelt de schrijver hoe hij geboeid was door de
geschiedenis van de fabriek, maar het boeiende archiefmateriaal
vormde geen geheel omdat de “geest van de tijd” ontbrak, omdat er
geen menselijk lot aanwezig was dat hem kon beroeren. Verder
beschrijft Paustovski met allerlei pittoreske details zijn onverwachte
ontmoeting met het grafmonument van een artillerie-ingenieur van
het leger van Napoleon en over de geslaagde speurtocht van een
oude archivaris, die voldoende terugvindt om Charles Lonceville te
laten herleven in de verbeelding van de schrijver. Zodra Lonceville op
het toneel verschenen was, zo getuigt hij, had ik het werk aan mijn
boek hervat en al het historisch materiaal over de fabriek dat vlak
daarvoor nog hopeloos uiteen brokkelde, paste er ineens in. Het voegde
zich hecht en als vanzelf rond deze artillerist ...
[* De gouden roos, p.163]

De archivaris was een wiskundige, dus een exacte
wetenschapper; de data waarop bepaalde gegevens over Lonceville
werden ontdekt worden precies vermeld; dit alles moet de lezers
ervan overtuigen dat het een waar gebeurd verhaal is.
Meestal twijfelt de lezer dan ook niet. Zo vertelt bijvoorbeeld Valeri
Jermolov, een correspondent van de Lerarenkrant, dat hij als leerling
van het hoogste middelbaar geboeid raakte door het lot van de arme
Fransman en … mij naar Petrozavodsk spoedde om daar het graf te
vinden van Charles Lonceville en de archieven op te sporen in verband
met de activiteiten van deze man op de fabriek van Peter de Grote ...
Hij vond echter geen spoor van enige aanwezigheid van Charles
Lonceville in Petrozavodsk.
Heeft Lonceville echt bestaan of is hij de vrucht van
des schrijvers verbeelding?
Het blijkt dat hij wel degelijk heeft bestaan, maar de echte Lonceville
verschilde qua karakter en lotgevallen hemelsbreed van het personage
uit de novelle. Volgens Nikolai Koetkov is er op het Duitse kerkhof in
Petrozavodsk een grafmonument van ene Lonceville, niet Charles
maar Franciscus, geen ingenieur maar een huisleraar, niet in 1816
overleden maar in in 1795, dus jaren voor de Napoleontische
veldtochten.
Paustovski heeft blijkbaar volop gebruik gemaakt van
het grafschrift: behalve Charles schiep hij ook het
personage van gouverneur Baral; in De Gouden Roos
gaat het vanaf het begin van de episode over het
kerkhof enkel en alleen over de verzonnen Lonceville.
Waarom?
Blijkbaar was het voor Paustovski van het grootste
belang de lezer te laten geloven dat het om een reëel
personage ging; hij heeft die realiteit onderbouwd door
te vertellen hoe de novelle tot stand kwam.
Maar dan blijkt dat we van de schrijver
zelf zo goed als niets vernemen over het wezen van

zijn scheppende arbeid, de geboorte van de opzet van Het noodlot
van Charles Lonceville. We vernemen enkel dat het personage
verscheen bij het aanschouwen van een grafteken op een vervallen
kerkhof; de lezers moeten zelf maar uitmaken wat de bedoeling is
van het verhaal.
Die vraag valt op verschillende manieren te
beantwoorden. Bij Nikolai Koetkov lezen we: Paustovski had voor
het boek dat hij Gorki beloofd had te schrijven over de Alexanderfabriek een kanonnier nodig, geen huisleraar. Dan is de geschiedenis
van de fabriek toch de hoofdzaak? Levitski brengt daar tegen in:
Het materiaal over de geschiedenis van de fabriek beperkte de
bewegingsvrijheid van de auteur. Hij is van mening dat het hoofdthema
van het verhaal in feite de geschiedenis van de revolutionaire gedachte
is, die wordt geboren in één land en daarna het gedachtegoed wordt
van alle volkeren die strijden voor een betere toekomst. Levitski is
van mening dat deze opzet niet consequent werd doorgevoerd in de
novelle: wat de schrijver meende als een succes te kunnen beschouwen,
werd in feite een bron van verlies. Het personage blies inderdaad
leven in het archiefmateriaal … Maar de feiten hebben het personage
overdonderd. Het boek valt uiteen in twee aparte thema’s; de auteur
is er niet in geslaagd die samen te smelten tot één verhaallijn.
Paustovksi zelf meende in de jaren ‘50 dat al het
materiaal over de fabriek stevig en logisch aansloot
rondom de figuur van de artillerist. De criticus had
hier iets anders gezien.
Maar volgens Poesjkin moet men over een schrijver
oordelen aan de hand van de wetten die deze voor
zichzelf aanvaardt.
Paustovski heeft veel geschreven over de essentie
van het schrijverschap. Hij meent wel dat om het
even welke impuls van buiten of van binnen
voldoende is om een idee te laten ontstaan, maar

Leden kunnen dit uniek document aankopen voor € 20 + portkosten.
Stuur een mail naar redactie@paustovskij.org
en u bekomt alle bestelinformatie.
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Ledenwerving
Begin van een onbekend tijdperk • 29 juli 2017
Zaterdag 29 juli 2017 woonden een tiental leden de multimediale voorstelling
Begin van een onbekend tijdperk bij in het kader van het Delft Chamber Music
festival.
De muziek van Prokofjev – Visions Fugitives werd uitgevoerd door Liza
Ferschtman, viool en Ole Christian Haagenrud, piano. De teksten waren van
Ivan Boenin uit Vervloekte dagen, Sergei Prokofjev uit Dagboek 1907-1933 en
Konstantin Paustovski uit Verhaal van een leven 2, herziene vertaling 2017.
Het was een indrukwekkende voorstelling op hoog niveau waarbij we vanaf het
begin genoten hebben. De beelden van de revolutie in 1917 – demonstraties,
redevoeringen, tanks, soldaten, boeren - op groot scherm gebracht waren een
mooie aanvulling. De teksten die Thom Hoffman, als ware hij Paustovski,
achter een schrijfmachine gezeten uittikte en daarna ten gehore bracht, waren
goed gekozen.
De belangstelling was groot en ook de informatietafel van onze Vereniging
werd druk bezocht. Veel bezoekers kenden Paustovski en tekenden in op onze
Nieuwsbrief. Bestellingen voor onze publicaties werden genoteerd. We konden
ook bezoekers die Paustovski niet kenden, bijpraten.
De voorstelling wordt herhaald op 16 september 2017 in de Doelen te
Rotterdam tijdens het Gergiev Festival. En dan zonder airco, die helaas in
Delft goed hoorbaar was.

Verre jaren • 9 december 2017
Het optreden in Ede was een groot succes. Alle aanwezigen waren erg onder
de indruk van de kwaliteiten van het Morandi Strijkkwartet en de voordrachtkunstenaar Herwig Deweerdt.
Hierover kon u lezen in het verslag over deze bijeenkomst.
Zij traden met dit Sjostakovski-programma nog éénmaal op in Gent in het
Krookcafé van de nieuwe stadsbibliotheek.
Onder het aandachtig publiek waren heel wat Paustovskikenners, en onze
wervingskaartjes vonden een weg naar -laat ons hopen- enkele nieuwe leden.
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In Memoriam

W i l l e m v a n d e n  B e r g

Op 16 augustus 2017 overleed ons lid Willem van den Berg, op 82-jarige
leeftijd, thuis in Rhenen. Willem was, samen met zijn vrouw Boudewine, in 2009
lid geworden van de Vereniging Konstantin Paustovskij. Hij gunde zich kennelijk
meer tijd voor literatuur buiten zijn vakgebied na de verschijning van Alles is taal
geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 (Amsterdam
2009), waarin hij “Noord” behandelde en co-auteur Piet Couttenier “Zuid” voor
zijn rekening nam. Het is tekenend voor Willem dat hij na zijn emeritaat als
hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde nog zo’n kolossale en gewaardeerde
publicatie tot stand bracht.
Willem was in 1973 gepromoveerd op een begripshistorisch onderzoek naar
de term ‘romantisch’. Het ligt voor de hand een verband te zien tussen Willem’s
aandacht voor de Romantiek en romantische aspecten in de persoon en het
werk van Konstantin Paustovski. Het is spijtig dat we niet meer met hem kunnen
discussiëren over parallellen in de natuurbeleving en aandacht voor het platteland
en zijn bewoners, zoals verwoord door Nederlandse en Russische schrijvers, in het
bijzonder Paustovski.
Overigens was Willem zelf ook gehecht aan de natuur en het buitenleven. En
aan zijn gezin - hoe hartelijk kon hij daar niet over vertellen; kleinzoon Boris
was ook in Paustovskikring bekend. Als Willem onze bijeenkomsten bezocht, was
hij duidelijk aanwezig, niet over het hoofd te zien door zijn postuur, maar ook
door zijn persoonlijke belangstelling en deelname aan discussies. Hij stelde vaak
vragen na een lezing of bij een rondleiding en was bovendien aimabel gezelschap.
In de loop der jaren viel het hem moeilijker naar bijeenkomsten af te reizen. Nu
moeten we hem definitief missen. “Wat ons zo innig had verknocht/ Was door den
dood ontbonden” – zo dichtte Nicolaas Beets in 1896 bij de dood van zijn vriend
Hasebroek. Of Willem zo innig aan Paustovski was gehecht, is moeilijk te zeggen,
maar verknochtheid is een toepasselijke term voor onze gedeelde aandacht voor
Paustovski en zijn werk. We gedenken Willem met warmte en wensen Boudewine
sterkte bij haar verlies.
Mieke Jansen
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Krantenartikels
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Literair Museum-Centrum
K.G. Paustovski te Moskou
Activiteiten van het Literair Museum-centrum K. G. Paustovski
• Ter gelegenheid van de viering van de honderdvijfentwintigste geboortedag
van Konstantin Paustovski heeft het Stadsbestuur van Moskou voor de fondsen
van het Museum een verzameling unieke manuscripten, documenten, brieven
en getekende boeken aangekocht, evenals foto’s genomen door de schrijver.
De aanwinsten komen uit verschillende bronnen, onder wie Paustovski’s
aangenomen zoon Sergey Navasjin.
• Theaterperformance: Ingebeelde ontmoetingen (04.11.2017)
Paustovski schreef ooit dat hij naast zijn echte, aan de realiteit onderworpen
biografie, nog graag een tweede biografie zou schrijven, die men dan verzonnen
zou kunnen noemen. De performance wordt gespeeld door beroepsacteurs.
Ze is ontstaan uit brieven, dagboeken en werken van Paustovski en is een
poging om de ingebeelde wereld van de schrijver vorm te geven. Het is
een soort verhaal over liefde, reizen, passie, over het leven tussen al die
wonderbaarlijke gebeurtenissen en mensen die de schrijver omringden en
waarover hij voortdurend en zonder succes droomde.
• Programma voor de honderste verjaardag van de Oktoberrevolutie
(04.11.2017)
Vertoning van de film Rusland. Paustovski. De XXste eeuw. Lezing over
Paustovski’s Het begin van een onbekend tijdperk, waarin het over de
Oktoberrevolutie gaat. Historisch laboratorium: werken met historische
bronnen. Kinderatelier.
• Tentoonstelling Paustovski en de film (01.11 tot 17.12.2017)
In galerij Beljaevo. In samenwerking met het Centraal Staats Filmmuseum
en het Russisch Staatsarchief voor Kunst en Literatuur. Centraal staat
de ingewikkelde creatieve relatie van de schrijver met de filmwereld. De
tentoonstelling belicht de opnamen van Kara Boegaz (1935, regisseur
Aleksandr Razoemni), Lermontov (1943, regisseur Alber Gendelstein) en Een
verhaal van het noorden (1960, regisseur Jevgeni Andrikanis). Met lezingen
en filmvoorstellingen.
• Tentoonstelling: Foto’s van Konstantin Paustovski (01-21.11.2017)
Op de Oude Arbat. De unieke foto’s van de schrijver zijn in oktober
aangekocht voor de fondsen van het Museum door het Stadsbestuur van
Moskou. Ze tonen het Rusland van de jaren 1930-40 zoals Paustovski het
fotografeerde: de bossen en rivieren van de Mestsjora, steden, dorpen en
mensen, vaak prototypes van personages uit zijn werken.
• Met geweer en lier. De Russische literatuur en de jacht.
In het Poesjkinmuseum. Russische schrijvers en dichters van drie eeuwen
worden belicht met de jacht als centraal thema. Paustovski was geen jager
maar wel een enthousiaste hengelaar. Een deel van de tentoonstelling is aan
dit thema gewijd.
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Speciale uitgaven van het Literair Museum-centrum K. G. Paustovski
en de Russische Post ter gelegenheid van de 125ste geboortedag van
de schrijver.

Het bestuur van de     
Vereniging Konstantin
Paustovskij wenst u veel
leesgenot en een gezond en
voorspoedig jaar!
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VERGEET NIET UW LIDMAATSCHAP TE HERNIEUWEN
Voor 25 euro bent u weer een kalenderjaar lid en ontvangt u de redactionele
nieuwsbrieven. Kunt u niet actief aan onze activiteiten deelnemen, weet
dan dat u een belangrijke bijdrage levert aan een kleine, selecte vereniging
die zich als voornaamste doel stelt het werk en de naam van Paustovski
levend te houden.
Lidmaatschap 2018: 25 euro te storten op NL03 RABO 0356 5303 88

Ingezonden
Boeken
• Konstantin Paustovski: Verhaal van een leven. Deel 2
Begin van een onbekend tijdperk • De tijd van de grote
verwachtingen. Vertaling Wim Hartog, Russische
Bibliotheek van Oorschot, 2017,
640 blz., hardcover 39,99 €, ISBN 9002219849

• Konstantin Paustovski: De romantici
Vertaling Wim Hartog, van Oorschot, 2017,
269 blz., paperback 14,99 €, ISBN 9789028261945

• Erika Fatland: Sovjetistan. Een reis door Turkmenistan,
Kazachstan, Tadzjikistan, Kirsistan en Oezbekistan
Illustraties: Laila Mjos, vertaling: Maud Jenje,
Uitgeverij de Geus, 2017, 448 blz., paperback 24,99 €,
ISBN 9789044537884

• Nigel Cliff: Moskouse nachten. Hoe een man en zijn
piano de Koude Oorlog veranderden.
Vertaling Vera Sykora, Conny Sykora, Spectrum, 2017,
544 blz., hardcover 20 €, ISBN 9789000355327

• Orlando Figes: Tragedie van een volk, de Russische
revolutie 1891-1924.
Vertalin: Toon Dohmen, Uitgeverij Nieuw Amsterdam,
2017, 1128 blz., hardcover 29,99 €, ISBN 9002219849
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• Yuri Slezkine: Het huis van de regering. Deel 1.
Een familiesaga uit het Sovjet tijdperk.
Vertaling: Barbara Lampe, Cornelis van Ginnenken,
Albert Witteveen, Het spectrum, 2017, 636 blz.,
hardcover 49,99 €, ISBN 9789000353811

• Yuri Slezkine: Het huis van de regering. Deel 2.
Een familiesaga uit het Sovjet tijdperk.
Vertaling: Barbara Lampe, Cornelis van Ginnenken,
Albert Witteveen, Het spectrum, 2017, 640 blz.,
hardcover 49,99 €, ISBN 9789000353828

• Catherine Merridale: Lenin in de trein.
De reis naar de revolutie.
Vertaling: Toon Dohmen, Nieuw Amsterdam, 2016,
288 blz., paperback 24,99 €, ISBN 9789046821251

• Janine Jager: Hoe komen wij heelhuids uit deze hel.
Nederlanders in revolutionair Rusland.
Atlas Contact, Nieuw Amsterdam, 2017, 248 blz.,
paperback 19,99 €, ISBN 9789045034362

• Nadezjda Teffi: Herinneringen. Van Moskou naar
de Zwarte Zee - 1919.
Vertaling en nawoord Lena Hemmink, Pegasus
Amsterdam, 2016, 231 blz., paperback 18,50 €,
ISBN 9789061434276

• Pieter Waterdrinker: Tsjaikovskistraat 40.
Autobiografische vertelling over Rusland & Revolutie.
Nijgh & van Ditmar, 2017, 352 blz., hardcover 24,99 €,
ISBN 9789038804132
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• Harm Peter Smilde bood op de ledenbijeenkomst in Ede zijn boek
Naar der Russen te koop aan voor 5,00 €. Wie interesse heeft stuurt een
mail naar harmpeter@xs4all.nl en krijgt bestelinformatie toegestuurd.

Wordt verwacht ...
• Masha Gessen: De toekomst is geschiedenis.
[de vertaling van How totalitarianism reclaimed Russia]
De Bezige Bij, februari 2018

Blogs
• https://www.tzum.info/2016/11/reportage-goudzand-hand-paustovski-achterna/
• https://olgadekort.com/2017/09/07/het-huis-van-paustovski/

Tentoonstelling

Ook uw gewaardeerde mededelingen zijn welkom via
redactie@paustovskij.org

Colofon
www.paustovskij.org

• De 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 / Greet Vanhassel
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Redactie-adres
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org

Circolo Giudecca, Venezia.

Italië, Partito della Rifondazione Comunista (PRC),

• Jan Banning: Red Utopia in museum de Fundatie in Zwolle.
Tot 7 januari 2018. https://www.museumdefundatie.nl/nl/jan-banning/
Jan Banning (1954) ging op zoek naar locaties in vijf landen (India,
Italië, Nepal, Portugal en Rusland) waar de communistische geest nog
rondwaart en zelfs nog heerst.

