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Woensdag 28 september
Amsterdam – Istanbul - Trabzon
Het begin: voor sommigen een hartelijk
weerzien, voor anderen een aangename
kennismaking.
08:15 Spanning op Schiphol: Elly, Werner
en Ria staan op de wachtlijst, ondanks een
keurig Oké-ticket tijdig in orde gebracht
door Tiara-Tours. De overboeking heeft alles
te maken met de voetbalmatch vanavond
in Istanbul. De uitgelaten PSV-supporters
weten echter nog niet dat ze een nederlaag
van 3-0 zullen incasseren.
Alles komt goed. We vertrekken gezamenlijk.
Het uurtje oponthoud in Istanbul wordt
gecompenseerd door de snelheid waarmee
ons tien-eurobiljet in een visumstempel
wordt omgezet en door het jonge koppeltje
dat ons door de transitzone naar de nationale vertrekhal loodst, ons een fotokopie
van een e-ticket naar Trabzon overhandigt
en vervolgens verdwijnt.
19:10 Het is donker als we landen in
Trabzon. Davut Demir, onze gids voor de
komende dagen, begeleidt ons naar het
kleine, nette hotel Omesa in het centrum
van de stad.
Zo tegen half negen gaan we aan tafel
voor een heerlijke maaltijd. We moeten
wel opletten dat de borden niet onder
onze handen vandaan worden gehaald.

Als je even aan de praat bent denken de
obers dat je bent uitgegeten en wordt je
bord weggehaald.

Donderdag 29 september
Trabzon - Sumela
Vroege vogels hebben al een wandeling
gemaakt in de stad of langs de markt
voordat onze bus om negen uur vertrekt.
Het is warm, vochtig, maar sappig groen
hier aan de Zwarte Zee. We rijden door
een prachtig landschap met hoog in de

bergen kleine dorpjes met moskee en
kaarsrechte minaret. We zijn op weg naar
het Sumela klooster dat in de 4de eeuw
werd gesticht. Het ligt beschut in een
kloof bij een bos op zo’n 1300 m hoogte
en vlakbij een woeste bergrivier.
We leggen het laatste stukje te voet af.
Groep 1 klimt vanaf 1000 m, groep 2
volgt het traject voor de rustige wandelaar. Wat ons achter de muren van het
klooster wacht is indrukwekkend. Een
kleine kapel in een natuurlijke holte van
de rotswand met 3 lagen fresco’s uit de

gerestaureerd (1958-1964). Kopje thee onder
de voorraadschuur naast een traditioneel
huisje dat als museum werd ingericht.
Dan op weg naar het huis van Atatürk,
waar Trabzon zo fier op is. De villa werd
gebouwd in 1892 door een Griekse reder
en bankier. Nadat Atatürk zijn bewondering voor dit huis had uitgesproken werd
het door de stad aangekocht en aan hem
geschonken. Hij verbleef hier slechts enkele keren maar schreef er zijn testament
waarin hij al zijn bezittingen aan het Turkse volk naliet. Atatürk vergat echter het
huis te vermelden in dit document waardoor zijn zuster het erfde. De stad kocht
het voor de tweede maal voor 13.000 lira’s
en richtte het in als museum.

4de- 14de en 18de eeuw. We nemen rustig de tijd om te genieten van deze plaats,
een halte op de zijderoute. Volgens onze
gids prijkt de naam van Marco Polo in het
gastenboek van de monniken.

Door de eeuwen heen zijn er graffiteurs
avant la date bezig geweest. Het aanzien
van al die bekladde fresco’s, met namen,
geboortedata, adressen, landen van herkomst etc. is er niet op vooruit gegaan,
maar gek genoeg heeft het ook wel iets.
Het zou fantastisch zijn om een dergelijk
monument nog in al zijn glorie te kunnen
zien, maar toch is het complex van een
indrukwekkende schoonheid, mede door
zijn ligging.
De lunch gebruiken we even verder terug
richting Trabzon in een houten chaletachtig
restaurant. We genieten van de lokale
specialiteiten: zwarte koolsoep, fondue van
kaas en maïs, forel, sla, kruidenpannenkoek,
rijstpudding, koffie of thee.
Miezerige regen op de terugweg.
De flanken van de heuvels zijn begroeid
met hazelnootbomen. Turkije zorgt hier
aan de Zwarte Zee voor 75% van de
wereldproductie. Oogsten gebeurt uitsluitend met de hand, door klein en groot,
jong en oud.
Onze gids Davut bekent hoe hij als kind
meermaals een pijnlijke pols veinsde om
aan de pluk van de hazelnoten te ontsnappen. Zo’n 50 jaar geleden werden

meer naar het oosten toe met groot succes
theeplantages aangelegd en kiwibomen
geplant. Alles bloeit en groeit hier trouwens
weelderig. In de tuintjes rond de huizen
staan vooral prinsessenbonen op staken,
zwarte kool, aardappelen, olijf- en citroenbomen.
Terug in Trabzon bezoeken we de Ayasofia,
begin 13de eeuw gebouwd onder Commenos (1238-1263), de koning van Trabzon.
De kerk is gelegen op een mooie, rustige
plek met uitzicht op de Zwarte Zee. Later
deed de kerk dienst als moskee onder het
bewind van Mehmed de Veroveraar die
Trabzon innam. Tot ver in de 19de eeuw
was het eeuwenlang een centrum voor
studie en konden reizigers er verblijven. De
moskee raakte in verval. De buitenmuren
aan de oostkant laten nog inscripties zien
van Fenicische schepen die ooit deze plek
aandeden. Naast de kerk / moskee staat
los daarvan een vierkante toren; ooit een
lichtbaken voor de zeevaart. In de Eerste
Wereldoorlog diende de kerk als depôt
en hospitaal, maar werd nadien prachtig

Intussen valt de avond. Davut belooft ons
panoramisch zicht over stad, baai en zee
en een kopje thee uit de samovar.
De smoezelige regen die gelukkig niet
echt doorzet, kan de sfeer niet bederven.
Opnieuw diner in het hotel. Gisteren was
het vlees met rode wijn, vandaag Zwarte
Zeevis, een makreelsoort, met witte wijn.
Hoe we erin slagen wijn te bestellen is
een historie apart.
We blikken terug op een meer dan een
geslaagde dag.

Vrijdag 30 september
Trabzon – Kars
Op naar Kars. De bustocht van negen à
tien uur vangt aan. Het groene landschap met kleine dorpjes op de flanken
en in de kloven verandert in een grillig
berglandschap. Rotspieken, azuurblauwe
lucht met grillige wolken, geen seconde
verveling.

We passeren een man met een ezel, een
geitenhoedster, een hond, 10 m2 prinsessenbonen op staken, een futebolstadion
in aanbouw, een stadje, af en toe een
bergrivier, een fort. Zelfs in dit oneindig en
onherbergzame gebied staat de techniek
niet stil. Door de perfecte GSM-verbinding
tussen Haarlem en het kantoor van Hans
op de achterbank van de bus kunnen we
de stress van de technici, Thé Lau en het
buitenlands strijkkwartet in zijn studio
volgen. Straatwerkers hebben aldaar de
electriciteitskabels doorgeknipt. Terzelfdertijd kruipt onze bus moeizaam de helling op. Achter een bocht een heel ander
landschap, een skistation met -lift, een
flank met bomen in herfstkleuren, wonderlijk allemaal.
Stop voor het middagmaal in een klein
wegrestaurantje naast een benzinestation. We mogen aanwijzen en een keuze
maken uit vier schotels, boontjes, dunne
plakjes lamsvlees gestoofd met groene pepertjes, lamsgehakt met tomaat en ei, lam
aan het boutje, patat of rijst, slaatje van
ui, komkommer, tomaat, platte peterselie
en brood. De bordjes worden aan de tafel
gebracht door mannen met grote snorren.
Alles is zo smaakvol en de borden worden
net niet uitgelikt. 7 Lira !!

Een half uurtje later zitten we terug in de
bus. De diversiteit van het landschap en
de plantengroei is fascinerend. Onze weg

loopt van Trabzon over Torul, Bayburt, Erzurum, Pasinler, Horasan, Korakurt en Selin
naar Kars. Nog 220 km.
Leen leest voor het eerst een verhaal uit
‘De sprong naar het zuiden’. Dat zal hij
daarna bijna iedere dag onderweg doen.
Het moet hem af en toe schemeren voor
de ogen, want de wegen zijn niet steeds
van hoge kwaliteit en de letters dansen
dus voor zijn ogen. Intussen rijden we door
een steppenachtig landschap met dichtbij
heuvels die op duinen lijken en in de verte
bijna vulkanische taferelen.
Langs de weg velden met zonnebloemen,
aardappelen (frietformaat) en witte kolen
die gemakkelijk 40, 50 cm diameter halen.

Vreemd in dit immens weidse landschap
zijn de netjes naast en dicht op elkaar gestapelde nieuwbouw appartementsblokken
met 7 à 8 lagen, meestal enkele kilometers
van kleine rurale dorpjes.
Kars duikt op in de verte. Ons hotel SimEr Kars herbergt ook artiesten van het 2de
Kafka-festival, Georgische dansers incluis.
Kort opfrissen in de kamer. Afspraak in de
hal voor het souper, in de vorm van een
buffet. Leen geeft meer informatie over
het festival. Als we snel eten kunnen we er
met de bus naartoe en nog nipt een laatste
optreden meepikken. We doen ons best en
haasten ons zo snel mogelijk naar de bus,
die ons tot onderaan het fort brengt. We
beklimmen de hoge, stenen trappen, die
toegang geven tot het binnenplein van
het fort. We zijn net op tijd voor het dankwoord en een laatste zangnummer.
Met de uitnodiging op zak om volgend jaar
zéker terug te komen nemen Leen, Maartje,
Elfriede, Netty, .....al dansend afscheid.
Het grote binnenplein met honderden
bezoekers stroomt leeg. We blijven nog
even staan voordat we de bus weer opzoeken.We worden aangeklampt door een
paar jongelui uit Kars. Ze vragen waar we
vandaan komen en zo raken we in gesprek over hun opleiding en toekomst. Ze
spreken goed Engels. Aansluiting bij de
Europese Gemeenschap zien ze wel zitten.
Toch hebben een paar van hen Russisch
als tweede taal gekozen naast het Engels.
Zij denken dat hoe dan ook Rusland een
belangrijke handelspartner zal blijven. We
nemen afscheid en wensen ze veel succes

toe. Bij de bus aangekomen leidt de sympathieke “Polis” alles in goede banen.
Op de terugweg rijdt onze bus zich vast in
een straatje dat doodloopt bij de brandweerkazerne, de straat is opgebroken,
grote diepe kuilen vol water. De chauffeur
weet de bus te keren. In het hotel besluiten we nog een Raki, een Efes-biertje, een
wijntje, een koffie of een watertje te gebruiken in de gang die dienst doet als bar.

Zaterdag 1 oktober
Kars - Ani - Batoemi
Voor enkelen is de nacht niet zo rustig
verlopen. De training van een luidruchtig
voetbalteam duurde wel erg lang.
Onherroepelijk vertrekt om acht uur onze
bus richting Ani, een korte rit door het
zonnige maar armoedige en troosteloze
Kars. We zijn te kort hier om het Kars van
Pamuk te ontdekken. De chauffeur gunt
ons toch nog even tijd om een vleugje Kars
op te snuiven. Hij wijst ons een paar eeuwenoude badhuiskoepels aan. Ze zijn niet
meer in gebruik, evenals de prachtige oude
kerk vlak bij de rivier.

In het ochtendzonnetje steekt een troep
ganzen over naar een nabijliggend weitje.
We stappen in en gaan op weg naar Ani.
De weilanden gaan over in heuvels en
daarna in ‘vilten’ bergen. Kleine dorpjes
liggen naast de weg, hogerop de zomerkampen met tenten. Koeien staan als stippen in het landschap. Een wolf vreet aan
een karkas en kijkt verdwaasd op als onze
bus passeert.
Deze hoogvlakte, de op een na grootste
van Anatolië strekt zich uit over 17.000
km2 en ligt boven de boomgrens op zo’n
1800 m.

die de ganzen hoeden; de ronde schijven
geperste mest die dienen als brandstof
wachten op de winter.

Ani, de hoofdstad van Armenië (jaar 1000)
ligt tussen de samenkomst van twee kloven die de rivieren de Ahurjan en de Aras
hebben uitgeslepen in het gebergte. Ze
vormen de huidige grens tussen Turkije
en Armenië. Het Russische leger bewaakt
op verzoek van de Turken de grens. De site
van Ani is een unieke ervaring. Alles boven
en onder de horizon, door natuur of mens
gemaakt, lijkt zich in perfecte harmonie te
bevinden. Vooral op het middaguur als de
zaagmachines van de steengroeven aan de
Armeense kant zwijgen.
Als de imposante kloven zich in hun volle
lengte en diepte op je netvlies vastzetten,
voelt iedereen op zijn eigen manier mee
met Paustovskij die doodsangsten uitstond
op de hangbrug, die thans is ingestort.
Leen had het geheugen van de minder
bevlogenen onder ons opgefrist met het
verhaal daarover uit ‘De sprong naar het
zuiden’ p.228/229.
Al zo’n 4000 jaar v.Chr. werd Ani gesticht.
Nadien heeft het vele heersers gekend zoals Hurris, Urartu, Kimmer, kalief Hz-Ömer,
Bagrats e.a. In 966 werd begonnen met de
bouw van de fortmuren door Asot III en
werd Ani de hoofdstad van het koninkrijk. Ook in de eeuwen daarna viel Ani ten
prooi aan overheersing gedurende kortere
of langere tijd. Zo werd het vernietigd in
1235 door de Mongolen, werd het in 1534
ingelijfd door het Ottomaanse Rijk, viel
het vanaf 1878 onder Russisch bewind
en kwam het in 1921 bij Turkije. De ruïnes
geven een meer dan indrukwekkend beeld
van hoe Ani er ooit in zijn bloeitijd uit
moet hebben gezien. Ook de strategische
ligging spreekt tot de verbeelding.
Op de terugweg naar Kars zien we, dankzij
het geoefende oog van onze gids, de eeuwige sneeuw op de top van de Ararat die
boven de wolken uitsteekt.
Tussen november en april schommelt
de temperatuur van –45° met 3 meter
sneeuw tot +45° en verzengende droogte
in de zomer. Vandaag echter lijkt het alsof
we in een onwezenlijk filmdecor staan
met de uitgelezen, perfecte belichting.

De schaduw van de wolken op de zachtgroene bijna kaalgeschoren heuvels lijkt
eeuwig stil te staan, net als de tijd.
De dorpjes zijn pittoresk. We kijken even
rond in een ervan. De mensen zijn erg
vriendelijk. Rond de huisjes lopen kinderen

In café ‘Kristal’ in Kars serveert men tot ieders voldoening weer de heerlijkste stoofschotels. De chauffeur wordt ongeduldig,
hij weet welk een lange rit ons nog te
wachten staat. De weg slingert door het
steppengebied. In de kleine riviertjes die

uit de bergen kronkelen, wassen vrouwen
en kinderen tapijten, lakens en wol.
De daken van de huisjes hebben vaak een
dikke laag aarde met gras, dat isolerend
werkt. Daardoor gaan ze op in het landschap en straalt alles hier rust uit. De immense weidsheid is bijna niet te vatten.
Het landschap verandert in wat Elfriede
Karintië noemt.

deerde BMW’s en Mercedessen, een Lada of
vier dringen er samen met tientallen mensen
naar een plaatsje op de eerste rij. Het lijkt
wel alsof men verwacht het paradijs binnen
te gaan. Het duurt allemaal vreselijk lang.
Alle gegevens uit de paspoorten moeten
met de hand worden overgetypt in de computer. Misschien leidt het totaal afwijkende
Georgische schrift ook wel tot vertraging in

Via Susuz en Ardahan naderen we Artvin.
Het is dan al laat in de middag en de weg
slingert door de kloof van de Çoruh rivier.
Heel primitieve hangbruggetjes leiden naar
verspreid liggende huizen aan de overkant.
Voorbij Artvin daalt de snelheid van ons
busje aanzienlijk door de werkzaamheden
aan een stuwdam op de rivier Çoruh Nehri
die deze uithoek van Turkije de broodnodige
elektriciteit moet leveren. Leen telefoneert,
het blijkt één minuut voor sluitingstijd te
zijn, met het kantoor in Tbilisi om onze vertraging te melden en krijgt het GSM-nummer van onze gids Maya. Zij staat al aan
de Georgische kant van de grens in Sarpi
en belooft geduldig op ons te wachten. Het
is donker als we Hopa aan de Zwarte Zee
bereiken. Vanaf nu gaat het sneller en rond
kwart over acht bereiken we Sarpi. De grens
is gesloten voor vrachtverkeer. We rijden
langs een 4 km lange file vrachtwagens. De
chauffeurs spelen kaart of koken hun potje.
Onze chauffeur kan echter niet snel genoeg
van ons verlost worden, hem wachten nog
driehonderd km terug richting Trabzon. Hij
heeft een fantastische job verricht op de
Oost-Turkse wegen.
De bagage is net uitgeladen of daar is een
oude man met een kar op drie wielen die
onze bagage weer oplaadt. Hij leidt ons naar
de Turkse post waar we worden uitgestempeld en bewaakt intussen onze bagage. Als
Iedereen is afgehandeld gaat de kar richting Georgische post en wij erachteraan. Op
een berg prijkt uitdagend een groot kruis in
oranje neon. De sfeer is hier IJzeren Gordijn,
jaren zeventig, maar dan ongedisciplineerd.
Een bus, twee vrachtwagens, enkele geblin-

de afhandeling. Als het hek om de zoveel
minuten openschuift en de motoren worden gestart worden we bijna vergast. Hoe
ga je met zo’n agressieve drukte om?
We besluiten netjes in de rij langs de poort
te blijven staan, maar een oververhitte Georgiër rijdt met z’n Mercedes bijna op enkelen van ons in. De grenswachters hebben
niets onder controle. Leen heeft Maya gebeld en zij brengt verlossing. Omdat Belgen
en Nederlanders geen inreisvisum nodig
hebben kan ze ons in groepjes van vijf langs
de achterpoort binnenloodsen. Aan de Georgische kant staat onze bus te wachten.
Wat waren we verwend in onze Turkse bus:
iedereen z’n eigen duobank. Hier moet zelfs
de bagage mee in de bus op de achterbank
in plaats van in het bagageruim. We maken kennis met de tweede gids, Mariné, die
Nederlands studeerde bij Ingrid De Graeve,
aan de universiteit in Tbilisi. Gelukkig duurt
de reis naar Batoemi maar kort.
Het is er vochtig warm. We voelen de nabijheid van de Zwarte Zee. Even langs de
flappentap en dan naar het hotel Mercury.
Hongerigen onder ons eten nog een sjaslik aan de rand, letterlijk op 60 cm, van de
Zwarte Zee. Een echt vakantiegevoel, een
lekkere wodka en een smakelijk glas Turks
bier van het vat.

Zondag 2 oktober
Batoemi
Na een korte zoektocht naar een kop echte
koffie op een P.terrasje staat onze vrije dag
helemaal in het teken van een Paustovskijmissie: de vuurtoren van Stavraki.
Maya en Marine sturen ons naar Sputnik. Helemaal mis, achteraf begint het te
dagen dat ze ons daar voor het uitzicht
naartoe hebben gestuurd, maar daar waren we helemaal niet in geïnteresseerd.
We laten de taxi’s wachten, Gijs en Niesje
dagen niet op.
Opnieuw op pad, twee taxi’s en een busje
dat helemaal geen taxibusje wil zijn.
Richting Groene Kaap. Het landschap is
tropisch groen en zéér gevarieerd, maar
geen vuurtoren te zien. We klimmen hoger
en steeds verder weg van de Zwarte Zee,
de chauffeurs moeten het telkens weer
opnieuw vragen, de nodige discussies.
Niemand heeft weet van een vuurtoren in
deze buurt, zelfs een tekeningetje van een
‘majak’ helpt niet. Vooral, omdat we niet
deze uit Batoemi bedoelen maar deze bij

de Groene Kaap. Waar komt dit collectief
misverstand vandaan?
Is August Thiry schuldig aan de verwarring? Of Paustovskij zelf?
Het wordt met de minuut hilarischer. Heen
en weer telefoneren met de taxicentrale.
Eén chauffeur blijkt het plots te weten.
We rijden een heel eind terug richting
Batoemi, en draaien plots rechts een wegeltje in. Weer discussie met een oud stel
aan een wachthuisje: het vrouwtje weet

zéker dat er geen vuurtoren is, maar wij
hebben een missie. De poort gaat open en
plots genieten we van een rondrit door de
Botanische Tuin over de nauwe, hobbelige
wandelpaden. Midden in de tuin hebben
de taxichauffeurs zich eindelijk klem gereden en zijn ze ten einde raad. Netty en

Hein laten hun beste Russisch los op de
chauffeurs en een parkwachter.

De parkwachter herinnert zich ergens beneden een ‘majak kaput’. Dit moet het zijn
en we kunnen er te voet naartoe.
Netty en Hein weten de chauffeurs uit te
leggen dat de taxi’s en het busje ons beneden aan de uitgang van de Groene Kaap
moeten opwachten. Het wordt een mooie,
groene wandeling. We vinden vier betonnen restanten van sokkels en eindigen bij
de verlaten kabelbaan naast de spoorweg.

een keer naar de laatstgenoemde vuurtoren, want de laatste drie hebben hem nog
niet gezien. Zo’n honderd meter uit de
voet kan gezwommen worden in de Zwarte Zee. Die kans mag niet onbenut blijven.
Zwemkleding of niet. Eén handdoek voor
gezamenlijk gebruik en de rest moet de
zon maar doen.
De plek waar volgens Thiry de vuurtoren
van Stavraki staat was tachtig jaar geleden waarschijnlijk een braakliggend
gebied buiten de stadskern. Nu ligt het
in de buurt van een sportstadion., langs

Terug naar de haven. De krabsalade, overheerlijke tomaten en lekkere witte wijn of
bier smaken heerlijk na het avontuur van
de vuurtoren.
Iedereen gaat daarna zijn eigen gang, tenslotte is het een vrije dag vandaag.
Werner en Ria bezoeken het Arjaris Art
Museum. Het licht wordt aangestoken als
je een zaal of verdieping betreedt, en weer
keurig uitgedaan als je de hoek om bent.
Hier is de eerste Pirosmanisvilii te bewonderen is: ‘Vrouw melkt koe’.
De stad is gedeeltelijk afgesloten omdat
de presidenten van Georgië en Adzjarië op
bezoek zijn voor het Cultuurfestival en de
officiële inhuldiging morgen van een tunnel. (Het blijkt dat wij tijdens onze vuurtorenmissie al twee keer onofficieel door
deze tunnel zijn gereden.)
Niesje en Gijs hebben een geweldige tocht
in een taxi achter de rug vertellen ze.
Met behulp van een foto uit het boek van
Thiry zijn ze als eersten bij deze vuurtoren
aangekomen. Een vriendelijke Belg in een
camper kan dat bevestigen. Gijs maakte
meteen een foto uit precies dezelfde hoek
als bewijs. Naderhand barst de discussie
los over welke vuurtoren waar Paustovskij
over schrijft nu de echte is. Die waar alleen
de resten van over zijn bij de Groene Kaap
of die nog in volle glorie overeind staat.
Niesje, Gijs, Netty, Mieke en Hein gaan nog

het douanekantoor, het verlaten dolfinarium, de vissende mannen aan de kade,
de scheepswrakken en een wandelpad, of
langs een onafgewerkt shoppingcenter in

ondefinieerbare stijl met stukgeslagen ruiten, lege flessen, vuilnis...
Gijs blijft wat tekenen. De anderen gaan
op pad. Opgefrist door het zwemmen gaat
Hein net als iedereen een beetje zwerven
door de stad. Vlakbij is een groot park. Op
een plein in het park bij de ‘Oude Fontein’
wordt alles in gereedheid gebracht voor
een concert die avond. Dit ter gelegenheid
van het presidentieel bezoek. Het is overal
een drukte van belang. Het is zondagmiddag. Honderden mensen vermaken zich in
het park. Ouders met kinderen, opgeschoten jongelui groepen bijeen, een paar fietsers en vooral ontzettend veel druk pratende mensen. Even verder op een groot
meer omzoomd door bomen, wandelpaden
gaan alle kanten op. Op een winkelpui een
groot reclamebord van het wodkamerk
‘Roechadze met de koe’, waar Paustovskij
over schrijft. Het is niet te geloven! Helaas is de winkel dicht. Loerend in andere
winkels die nog wel open zijn, valt er misschien een fles te bemachtigen. Maar tevergeefs.
Gezien ook het diner vandaag niet is inbegrepen, raadt Maya ons een lekker restaurant aan iets buiten de stad, Udem.
Vijf minuutjes per taxi. Helaas, niet op de
dag dat er presidenten in de stad zijn en
er een groot Georgisch zang- en dansfestival plaatsvindt. Door de afgesloten
straten verandert het verkeer in een chaos.
Inhalen links en rechts, ook op het tegenovergestelde baanvak, auto’s die zich volledig klem rijden op rotondes, een jungle.
Uiteindelijk arriveren Leen, Hein, Mieke,
Mieke, Netty, Hans, Werner, Ria en Maartje
in het sprookjesachtig restaurant Udem en
krijgen een klein zaaltje toegewezen, naast
het restaurant waar een feest aan de gang
is. Ze krijgen hier al een voorsmaakje van
een Georgische tafel met vele verschillende
gerechtjes en Georgische champagne en

wijnen. Tijd om Mieke en Netty officieel
als lid te installeren van ons Paustovskij
genootschap. Maartje verlaat het gezelschap eerder om naar het festival aan de
‘Nieuwe Fontein’ te gaan.
Aan de rand van de Zwarte Zee, waar we
elkaar ’s avonds terugvinden voor een
laatste glas, vertelt Gijs hoe hij, nochtans
goed geflankeerd door Elly, Niesje en
Elfriede werd bestolen op weg naar het
avondconcert. De aangifte van de diefstal
is een ervaring apart. De eerste reactie
van de politie was: “Dit is onmogelijk! We
hebben namelijk 2000 extra politiemensen op straat voor het presidentsbezoek.”
Ofwel blijven Gijs en zijn getuigen drie
dagen lang ter beschikking van de politie
voor de mogelijke identificatie van de dader, ofwel wordt er een aangifte van verlies van documenten opgemaakt. Zo is de
beslissing snel genomen, natuurlijk. Leve
de statistieken van de kleine criminaliteit.
Ook het opmaken van het proces-verbaal
zou drie dagen duren. Maar Gijs vertelt
dat we de volgende dag een afspraak
hebben bij de vrouw van de president en
dan is de oplossing snel gevonden: Gijs
schrijft een verklaring van het gebeurde
in het nederlands, Marine vertaalt dit in
et Georgisch, onder het toeziend oog van

Maandag 3 oktober
Batoemi - Kutaisi – Gori

de politie. De volgende ochtend was het
prachtige document ter beschikking.
Gijs moet de komende week er een dag
tussenuit om in Tbilisi vervangende papieren te regelen bij de ambassade. Gelukkig
kan de groep tot dan voor hem als sponsor
optreden.

Vroeg op pad. We verlaten Batoemi langs
de Groene Kaap en rijden langs de kust
van de Zwarte Zee naar Poti. De Kolkhetische laagvlakte strekt zich uit tussen
de hoge en de lage Kaukasus richting
Kutaisi naar het binnenland toe en we
volgen de Rioni-rivier stroomopwaarts.
We zien voornamelijk bouwland en de
bodem is vruchtbaar. De koeien, varkens
(soms getooid met houten driehoekige
kraag zodat ze niet door de afsluitingen
in de tuinen kunnen wroeten), schapen
en geiten lopen naast en over de weg.
De mooie houten huizen langs de straat
met vierkant plan hebben meestal een
sierlijke houten of stalen buitentrap naar
een gaanderij op de verdieping. Ze staan
midden in een boomgaard. De bomen
hangen overvol met vruchten: appelen,
peren, abrikozen, kweeperen, mandarijnen,
quats, citroenen, limoenen en een soort
kleine kers. De druiven groeien weelderig.

We zijn dan ook dicht bij Abchazië, het
gebied aan de Zwarte Zee onder Soechoemi,
door Paustovskij een tropisch paradijs genoemd.
In Kutaisi bezoeken we de kathedraal van
koning Bagrati en het Gelati monasterium,
door Koning David de Bouwer gesticht rond
1100. Hij ligt hier begraven in een poort
onder een mooie steen met de inscriptie:
“Dit is mijn plaats voor de eeuwigheid, het
is mijn enige bezit.”

Het is een indrukwekkende site en de
mooie, overwoekerde begraafplaats buiten
de muren van het klooster is rustgevend.
In de kleine souvenirkraampjes maken we

kennis met een typische lekkernij. Hazelnootjes en partjes walnoten worden aan
een touwtje geregen en in een soort druivensuikerpaté gedoopt en opgehangen om te
drogen. Zo kunnen ze goed bewaard blijven
voor de winter.

kleine houten hutjes langs de weg wordt
verkocht. Brood, ter plaatse gebakken
in een tonoven, pakketten aanmaak- en
brandhout, appels, paddenstoelen, potjes
in aardewerk, smeerolie, ...
Voorbijgangers kopen en verkopen het op

We rijden door de bosrijke heuvels naar
het restaurant om te picknicken. In één
van de kleine tuinhuisjes staat een tafel
voor ons gezelschap gedekt. We krijgen

de heerlijkste streekgerechten voorgeschoteld. Alles is verrukkelijk en zuiver
van smaak. Het kaasbrood (katchapuri,
dit woord vergeten we nooit meer) is vers
gebakken. Een echt Georgisch feest met
aubergine caviar (Badridzhani Khizilala),
wilde paddenstoelen (Khis Soko), gekruide
vleesballetjes (Abkhazura Cilantro), een
spinazie-walnotenschotel (Labio), ribbetjes,
schapenkaas, tomaatjes met frisse lenteuitjes en koriander, komkommer, frieten,
chutney van granaatappel, zure pruimensaus (Tkemali), sappige watermeloen en
zoveel lekkers meer...

De plaatselijke wijn wordt uit grote glazen karaffen geschonken. Een halve lari
per persoon of 25 eurocent. Een soort
limonade in bierflessen is gratis.
Op weg naar Gori stoppen we in Goresha
voor een bezoek aan het Ubisi klooster.
Hier zijn de hoognodige restauratiewerken aan de gang. Ook hier is het kerkhof
weer een bezienswaardigheid.
Alles wat zich langs de hoofdweg van
Kutaisi naar Gori afspeelt is een belevenis. Elk dorpje heeft z’n specialiteit die in

markten verderop. Onze bus moet ook regelmatig stoppen voor koeien die naar de
stal worden gedreven.
De avond valt als we Gori binnenrijden.
Het grote standbeeld van Jozef Stalin op
het centrale plein getuigt: hij is hier geboren en we zijn er fier op!
De elektriciteitspalen met de honderden
draden, de trieste werkelijkheid uit een
recente documentaire over Gori.
We worden verwacht in Hotel Victoria. Via
een nogal bizarre trappenconstructie komen we in onze kamers. De stompjes kaars
en de lucifers die we aantreffen bieden
hulp als de elektriciteit slechts twee keer
uitvalt.
We eten op het terras van het restaurant
naast de deur. We worden bediend door
een serveerster die wat lijkt op de rondborstige Margarita.
De tafel naast ons wordt bevolkt door een
zestal mannen van het zware kaliber. Er
vloeit heel wat bier, twee flessen cognac
sneuvelen en de tafel staat nog vol met
spijzen als ze naar de zwarte geblindeerde
BMW voor de deur van het restaurant stappen. Wat een contrast met de armoedige,
hulpeloze sfeer die in deze stad hangt. ’s
Nachts horen enkelen van ons zeker drie
schoten.

Dinsdag 4 oktober
Gori – Mtskheta - Gudauri
Na overleg met onze gidsen Maya en Marine wordt beslist na het bezoek aan de
grottenstad Uplistsikhe terug naar Gori te
keren om het Stalinmuseum te bezoeken.
De weg naar de grottenstad brengt ons
door de armzaligste en meest uitzichtloze
dorpjes die we tot nu toe hebben gezien.
Een schooltje lijkt op een bouwval met
flarden gordijn achter de ramen. De kinderen zwaaien enthousiast naar ons. Op
de oprit van een huisje staat achter een
tafel met uitgestalde groenten en stukken versneden vlees een man te lachen.
Het is een bevreemdend gevoel. Die vriendelijke mensen in hun kleine huizen met
tuintjes barstensvol met groenten, fruit en
druivenranken vol trossen, overvloedig en
rijp. Dorpjes in een regio waar de wereld
niet van wakker ligt. Kapotte containers,
verwoeste fabrieken, een rangeerstation
waar de treinstellen aan de sporen lijken
vastgeroest.

De cavetown dateert uit de 7de eeuw voor
Christus. Een plaatselijke gids assisteert
Maya met feiten en data. Enkele behulpzame mannen assisteren Niesje, Maartje
en Ineke, zodat iedereen kan genieten van
de grillige, door mensen uitgehouwen stad
op deze moeilijk bereikbare plaats hoog
boven de rivier de Mtkvari.

ls Niesje even uitrust streelt de man
liefdevol haar hand. Boven op de top is

Het is duidelijk een luxewagon die stamt
uit de tijd van de Tsaren. Onze gidse wordt

een verlaten kerk gebouwd die men nu een
beetje aan het restaureren is. Jammer dat
hij deze bijzondere locatie ontsiert.

Een graftombe voor man en vrouw naast
de kerk is zeer apart.

Gijs hangt een berichtje in de wensboom:
zal dit invloed hebben op een vierde
Paustovskijreis richting Moskou .....?????

Hoewel we hier als de enige toeristen
rondlopen, zijn enkele vrouwen komen
opdagen. Ze hebben een kraampje opgezet met wat vilten prullaria, enkele
kaarten en flessen plaatselijke wijn,
want alle eventuele verdiensten zijn
meegenomen.
We rijden terug naar Gori voor een bezoek
aan het Stalinmuseum.

Voor iedereen een bijzondere ervaring.
Niet voor Leen en Ineke die het postkantoor in grote problemen brengen door
voor de hele groep het aanzienlijk aantal
van vijftig postzegels te willen kopen.
Maar ze slagen er toch in.

Onze gids is een stevige dame die weet
waarover ze praat: Jozef Stalin. Ze leidt
ons met stevige hand door de zalen van
de geschiedenis. Een meer zachtaardige
suppooste ziet door de vingers dat er hier
en daar enkele foto’s worden gemaakt.
(o.a. een paar kleine Nederlandse klompjes
in een vitrinekast). Ze doet zelfs meer en
neemt Ria mee om de groep voor te zijn
en foto’s te kunnen maken van Stalins
dodenmasker.
We volgen de gids naar de treinwagon
waarmee Stalin naar Potsdam is gereisd.

heftiger naarmate de rondleiding vordert.
Ze zegt: ‘In de tijd van Stalin hadden de
mensen tenminste eten en voorzieningen,
wie niet wilde werken werd opgesloten,
er was geen werkloosheid. Nu hebben de
mensen geen werk, geen eten, geen loon,
geen uitzicht op een toekomst.’ Ze is zelfs
een beetje verontwaardigd als we haar
een fooi aanbieden. We overtuigen haar
dat dit bedoeld is om het museum te steunen. Ze neemt het geld aan maar haar blik
is beledigend.
We vertrekken richting Mtskheta. We lunchen onderweg. Witte wijn is niet voorradig, wel Georgische champagne die koel
staat, 7 euro de fles, dit mag geen belemmering zijn. Maya wordt gevraagd de
lunch een beetje eenvoudig te houden, en
om alleen vis te bestellen. Toch eten we
weer op z’n Georgisch en worden er schotels met vleesbouletten aangerukt. Maya
gaat in onze ogen wel erg ver als ze de

bouletten in een plastic zak meeneemt
voor “de arme mensen aan de Svetitskhoveli kathedraal van Mtskheta“ maar ze laat
verdwijnen in de zak van de monnik van
het Jvari klooster. Maya heeft op een zéér
devote manier de monnik behaagd en de
arme mensen bij de kathedraal blijven verstoken van het extra maal.

Vlakbij het Jvariklooster pakt een groepje
muzikanten langs de weg zijn instrumenten in. We zijn nieuwsgierig en vragen ze
of ze nog wat willen spelen. Ze brengen
nog een paar nummers ten gehore. Als het
begint te regenen brengen ze nog een lied
ten gehore in onze bus. Ze vertellen dat ze
in het weekend in Tbilisi in een restaurant
zullen spelen en vragen ons om dan vooral
toch te willen komen luisteren.

Intussen blijft het regenen en we besluiten
ons bezoek aan het fort van Ananuri uit te
stellen tot morgen.
Het wordt kouder als we de bergen in trekken naar Gudauri over de Military Highway.

Ons hotel Cross Pass ligt op 2150m hoogte.
De kamers zijn vriendelijk maar nog niet
geschikt voor de Olympische Spelen 2010.
Het bergwater uit de kraan is ijs-, ijskoud.
Het buffet is wederom zéér smakelijk, de
frieten gebakken in zonnebloemolie zijn
fantastisch, de aardappelen uit de Kaukasus worden als de beste van Georgië beschouwd en dat laat zich proeven.
Nog een zachte wodka of twee, drie (voor
sommigen) aan de bar, een TV-uitzending
met tafeldansers en iedereen gaat weer
tevreden naar bed.

Woensdag 5 oktober
Gudauri – Kazbegi –Tbilisi
Lekker ontbijt. Gijs wordt opgehaald per
auto om zijn gestolen papieren te laten
vervangen door voorlopige documenten
in Tbilisi.

Wij vertrekken richting Kazbegi. Het
sneeuwt. Het berglandschap is in nevel
gehuld en ontneemt ons alle hoop de
Mount Kazbeg te zien. De rit over de Military Highway is een spektakel op zich,
onze bus slingert zich naast de kuilen
omhoog. Af en toe een tegenligger, een
Russische vrachtwagen, een geblindeerde
zwarte Mercedes die we het geldtransport noemen. We rijden door zomerdorpen
met vervallen serres. Vroeger werd de opbrengst van de tuinbouw aan de Russen
verkocht. De overheid propageert nu het
houden van schapen. We zijn hier amper
20 km van de Tsjetsjeense grens en Beslan
ligt zo’n 60 km verderop, aan de noordelijke kant van de Kaukasus. Tegenwoordig
komt geen ziel meer over de grens.

De Military Highway verbindt de Russische Federatie met Georgië en is de
handelsverbinding tussen Europa en Azië
sinds eeuwen. Strabo schrijft over geschriften uit 50 V.Chr. die melding maken van de gevaarlijke bergpaden hier.
(Walahfried Strabo, was geleerde aan
het Karolingische Hof en schreef over de

stichting van het klooster van St. Gallen.
Was van 842-849 abt van het klooster
Reichenau).
Na overleg wordt besloten van de wandeling naar de Gergeti Samebakerk af te zien,
het zicht is nihil en de tocht zou al gauw
twee uren op zijn minst in beslag nemen.
Maya pleegt de nodige telefoontjes en bij
aankomst in het dorp Kazbegi staan 4 Niva’s (Russische 4x4) op ons te wachten.
Het wordt een dolle rit op z’n zachtst uitgedrukt. Eerst door het dorpje tussen de
huizen, de koeien en de varkens en dan
tussen de rotsen, de afgrond en de modderige sporen. De chauffeurs werken hard.
Het kerkje is prachtig gelegen. Twee
jonge monniken wonen in het aanpalend
klooster.

Volgens Maya is één ervan a very, very
good monk. Wat zou onze extreem gelovige Maya hiermee bedoelen? Dit weet
zelfs Marine niet, die naar eigen zeggen
ook gelovig is, maar niet in die mate.
Hans, wiens schoeisel niet echt voorzien
is op dit soort ondergrond maakt een
lelijke val. Op een haar na ontwijkt hij
enkele uitstekende puntige rotsblokken
en de kerkmuur. Gelukkig komt hij er
slechts met een gescheurde broek van af.
De dolle rit naar beneden vat aan.

Maartje heeft pret, Werner vraagt haar
de chauffeur niet aan te moedigen.
We rekenen af en later in de bus berekent
Leen wat we nog moeten bijpassen voor
de free ride van Maya en Marine.
We stoppen bij een uitkijkpost, destijds

gebouwd door de Russen. Het is een
mooie constructie die gerenoveerd verdiend te worden. Aan de binnenzijde is een
kleurrijke fries in keramiek die taferelen uit
alle provincies van Georgië voorstelt. Het
landschap is immens en zelfs spectaculair
bij dit mistige weer.
Onderweg lunchen we in een bergrestaurantje. Op de tafel verschijnen opnieuw
de meest smaakvolle gerechten. Op de
Georgische keuken valt tot hiertoe niet
veel aan te merken, integendeel.
De bus houdt halt bij het fort van Ananuri,
gelegen aan het stuwmeer Zhinvalskoje
dat de drinkwatervoorziening voor Tbilisi
verzorgt.
We zijn zo’n 30 km van de hoofdstad verwijderd. Hoe dichter we bij Tbilisi komen,
tot 1936 en dus in Paustovskij’s tijd Tiflis
genoemd, hoe meer het verkeer toeneemt.
De eerste file in Georgië. Het is dan ook
een stad van bijna 1.3 miljoen inwoners,
langs de oevers van de Mtkvari rivier.
De bus stopt even in de oude stad, bij
restaurant Maidan. Leen informeert naar
de mogelijkheid om hier vanavond een
optreden bij te wonen van het Quintet
Urmuli.
We maakten gisteren kennis met hen
langs de weg, ze speelden Georgische
traditionele muziek en toen het begon
te regenen zongen ze nog een lied in
de bus. Ze hadden mooie instrumenten
met namen als de Phanduri, de Chuniri,
de Chiboni, de Chonguri Dalbali Bani, de
Salamuri.
Na de intensieve kerkentour is de grote
stad bijna een verademing.
Gijs arriveert samen met ons aan het
hotel rond zes uur. Opdracht geslaagd:
de chauffeur is de hele dag voor hem in
de weer geweest: pasfoto’s nemen voor
een uitreisdocument, een vertaling van
het zogenaamde proces-verbaal, twee

bezoeken aan de ambassade.
De korte ritten door de stad roepen bij Gijs
al heel wat herinneringen aan vroeger op,
zoals het Intoerist-hotel dat zich intussen
heeft ontdaan van Abchasische vluchtelingen.
Het staat in de steigers en zal worden verbouwd tot een modern kantorencomplex.
Tbilisi schept verwachtingen !
Inchecken in hotel Varazi en na een korte
pauze verzamelt het grootste gedeelte
van onze groep zich in de hall. Per taxi
naar Maidan, the place to be in Tbilisi:
rijke macho’s en hun opgesmukte dames;
lijfwachten worden aan de achteringang
door een pictogram “revolver op wit veld
met schuine rode streep” verzocht hun
gerief buiten te laten in hun geblindeerde
8-cilinders.

Via enkele trappen, doorgangen en
poortjes komen we in een kleine kapel.
Een groepje vrouwen zingen en bidden.
Er is een mooie binnenplaats. Maartje en
Niesje blijven achter in Lavra, omdat de
tocht naar verwachting wat te inspannend zal worden.
Van ‘Lavri’ klimmen we via een steil pad
naar het tweede deel van het klooster.
Het bestaat uit verlaten, in de rotsen uitgehouwen grotten net onder de top van
de bergketen. Allemaal zijn ze verrijkt
met mooie, oude, halfvergane fresco’s uit
de 8e tot 13e eeuw na Chr. Het zijn net
kamers met open uitzicht op het zuiden.
Zo bezoeken we wel een stuk of vijf van
deze kleine kapelletjes. Allemaal “rooms
with a view”.

We nemen plaats op lage zitbanken met
comfortabele kussens. Hier kunnen we
een kleinigheid eten en drinken en relaxed
genieten van een geslaagd optreden van
‘onze’ zangers-muzikanten van het Urmuli-kwintet. Wij gaan als de buikdanseressen komen. Ongeveer de helft van de
groep maakt een fikse wandeling terug
naar het hotel.

Donderdag 6 oktober
Tbilisi – Gareji – Telavi
De bus vertrekt al weer vroeg. We gaan op
weg naar de provincie Kakheti ten oosten
van Tbilisi. Het bezoek aan Tsinandali
(het huismuseum van de familie Chavchavadze en een wijnproeverij) laten we even
voor wat het is. We gaan eerst naar het
David Garejiklooster in de Gareji een
halfwoestijn gebied. Het ligt zo’n 75 km
ten zuid-oosten van Tbilisi. We stappen
aan de voet van het hooggelegen klooster uit. Het bestaat uit twee gedeelten:
‘Lavra’en ‘Udabno’. Het eerste wordt nog
door monniken bewoond.

De toegang tot een ervan vergt een klimmetje met enig risico. Maar helpende
handen voorkomen ongelukken.
Eenmaal op de top aangekomen, kunnen
we even bijkomen aan de voet van een
kapel van veel latere datum en genieten
we van het overweldigende uitzicht. We
dalen weer naar beneden af om in de
berm bij Lavri te picknicken. Kippen eten
de restjes op.
Dan rijden we door naar Telavi waar we
in het donker aankomen. We worden ontvangen in een groot huis waar we zullen dineren en slapen. Alles aan het huis
ademt welvarendheid, een contrast met
de armoede van de wijk. Prachtige met
motieven ingelegde parketvloeren, met
een mooie houtsoort betimmerde wanden, vloerkleden. Dit is niet zomaar een
huis. Op de bovenverdieping wordt een
lange tafel in gereedheid gebracht voor
het diner. We wachten in spanning af wat
er gaat gebeuren als een groepje van vijf
mannen aan het einde van de tafel plaats
neemt. Het blijken zangers te zijn onder
leiding van een ‘Tamada’, een ceremoniemeester.

Hij verwelkomt ons en vraagt ons met
hem het glas te heffen op dit bijeenzijn.
Het koortje zingt a capella een Georgisch
lied. Het eten wordt op tafel gezet en
onder het eten houdt de Tamada diverse
toespraakjes die afgewisseld worden met
liederen. Natuurlijk moet telkens weer
het glas geheven en geledigd worden. De
stemming stijgt, de feestvreugde neemt
toe als we Maartje toezingen voor haar
verjaardag. Daar moet natuurlijk ook
weer op gedronken worden. We worden
uitgenodigd om nog een paar Nederlandse liedjes ten gehore te brengen, maar
ook het Georgische lied van Elly. Hoewel
niet iedereen de teksten kent persen we
er een paar zeemansliederen en aanverwante smartlappen uit. Tenslotte nodigen
we de Georgische aanwezigen uit om met
ons de ‘zevensprong’ te doen. Van onder
de tafel schenkt Gijs, Netty of was het
Hans? wodka in uit een meegebrachte
fles. Na een slotlied en bedankjes over en
weer zoeken we rozig van de drank en het
eten tenslotte onze kamers op.

Vrijdag 7 oktober
Telavi – Tbilisi
Na het ontbijt vertrekken we voor een
bezoek aan de Alaverdi kathedraal uit de
11e eeuw. Men is bezig met restauratiewerkzaamheden. Ook hier weer prachtige
fresco’s. De dames moeten lange grijze
schorten omdoen. Dat is een foto waard.
Dan gaan we op weg naar het paleis –nu
museum- van Irakli II, de laatste Georgische koning.
We krijgen een rondleiding. Weer buiten
kijken we vanaf de paleismuren naar de
bergen aan de horizon, met daar achter
Ingoesetië en Tsjetsjenië.
Na het verlaten van Telavi houdt de
chauffeur stil bij een stalletje langs
de weg. Aan lange stokken hangen de

Zaterdag 8 oktober
Tbilisi
Een hele vrije dag om er op uit te gaan.
Iedereen gaat op stap in Tbilisi.
Mieke en Hein bezoeken het Ermakov
Archief, ondergebracht in een vleugel van
het Georgisch Staatsmuseum in Tbilisi.
De freelance journalist John van Tiggelen,
tevens medewerker van Boekhandel v/h
Van Gennep in Rotterdam en fotograaf
Peter van Beek uit Den Haag sluiten zich
bij hen aan.
Het bezoek heeft Mieke in Nederland
voorbereid met medewerking van Hans
de Herder die haar uitgebreid vertelde
over zijn reizen naar Georgië en liet voorproeven van Georgische tsjatsja.
Zijn vrouw Josephine van Bennekom
publiceerde eerder over Ermakov. Hans
werkt bij het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam en is betrokken bij de conservering van het Ermakov Archief.

bekende lange strengen van hazel- en
walnoten gedrenkt in druivensuiker. De
Georgische vorm van mars- of nutsrepen.

Binnen de kortste keren is het stalletje
leeg gekocht, want het zijn leuke cadeautjes. De verkoopster straalt en haast
zich naar binnen om nieuwe voorraad te
halen. De chauffeur troont ons mee naar
binnen. Hij vult een paar jerrycans met
wijn en voor wie wil vult hij lege waterflesjes met zelfgestookte wodka voor een
paar lira. Het alcoholpercentage is zeker
50% of meer. Aanlengen dus!
De verkoopster wuift ons dolgelukkig na.

Ze heeft in een half uur waarschijnlijk het
inkomen van een halve of hele maand
verdiend.

Een half uurtje later draaien we van de
weg af voor de lunch. We eten buiten
onder de overkapping van een galerij aan
een binnenplaats. Nu blijkt dat de chauffeur de wijn heeft ingeslagen voor bij de
maaltijd.
Na overleg met Maja en Mariné wordt
besloten om direct door te gaan naar Tbilisi. We hebben dan - apart of gezamenlijk - nog een deel van de middag en de
hele avond om Tbilisi te verkennen.
Ria en Werner verlaten ons om hun trip
naar Svanetië te maken en er is een korte
afscheidsdrink in de lobby van het hotel.
Hans, Hein, Gijs, Elly, Werner, Ria en
Maartje (waar is Maartje? achtergebleven
in het hotel? Hans haalt haar met de taxi
op!) zoeken nog een restaurant op dat vol
hangt met goede kopieën van schilderijen
van Pirosmanisvili. Het eten is er lekker
en het aanbod Georgische wijn is groot.

De Georgische fotograaf Dimitri Ermakov
(ook wel Jermakov, 1846-1916) opende
rond 1870 een atelier in Tbilisi, fotografeerde ruim veertig jaar in de Kaukasus,
reisde veel, had een filiaal in Trabzon, en
was zelfs hoffotograaf van de Sjah van
Perzië. Decennia lang leidde zijn fotografische nalatenschap een slapend bestaan
tot het op eind van de vorige eeuw weer
onder de aandacht kwam. In 1999 kon
met geld van onder meer de Europese
stichting Horizon en het Prins Bernhard
Cultuurfonds de conservering beginnen. De Ermakovcollectie bestaat uit ca
20.000 glasnegatieven, ca 15.000 stereokaarten, ca 25.000 losse foto’s en meer
dan 130 fotoalbums. Die laatste zijn te
beschouwen als verkoopcatalogi, waaruit
de klant een keuze kon maken.
Het archief betreft niet alleen negatieven
en afdrukken van Ermakov zelf; hij zou
ook werk van andere fotografen verworven hebben. Foto’s van Ermakov komen
overigens ook voor in de collectie van de
Universiteit van Teheran en in het Historisch Museum van Moskou.
Er wacht een gastvrije ontvangst door
de Georgische coördinator van het project, Vato Tsereteli, en hoofdconservator
Pridon Lobjanidze, die stage liep in Rotterdam. Zij geven een rondleiding in het
atelier en de opslagruimte, toonden hoe
foto’s, glasplaten en albums stuk voor
stuk worden gereinigd, zonodig gerestaureerd, verpakt in zuurvrij materiaal
en bewaard bij de juiste temperatuur en
luchtvochtigheid. Na conservering volgt
digitalisering en inhoudelijke ontsluiting.
De ideale omstandigheden en de professionele materialen en behandeling vormen nogal een contrast met de inrichting

en de omstandigheden in andere ruimten
van het museum, zoals in de zalen waar
we het werk van Pirosman konden bewonderen.

Dat wat in ruim twee uur wordt voorgeschoteld, maakt duidelijk dat het een
uniek en veelzijdig oeuvre betreft: Stadsgezichten en landschappen, architectuur,
portretten, landbouw, industrie (de olievelden van Baku!), etnografie en kunstreproducties. Een aantal foto’s is uitgegeven als prentbriefkaart; we komen ze
bij toeval tegen bij boekhandel Prospero’s
Books in Tbilisi.
Al met al is het een indrukwekkend bezoek en het doet ons goed te zien hoe internationale samenwerking en financiële
steun Georgië helpt dit cultureel erfgoed
te bewaren en toegankelijk te maken.
Daarmee wordt een belangrijke bron voor
historisch en kunsthistorisch onderzoek
veilig gesteld. De voorgenomen reconstructie van Ermakovs atelier van rond
1900 in een toekomstige bezoekersruimte geeft de liefhebber een reden te meer
om Tbilisi over een paar jaar opnieuw te
bezoeken.
Nog onder de indruk van het Ermakov
Archief scheiden zich de wegen weer.
Hein gaat op zoek naar herinneringen
aan de familie Zdanevitsj zoals Paustovskij die beschrijft in ‘De sprong naar het
zuiden’ en de Georgische dichter Titsian
Joestinovitsj Tabidze (1895-1937) en
zijn vrouw Nina. Zij waren bevriend met
Boris Pasternak die Titsians werk uit het
Georgisch in het Russisch vertaalde. Ook
Paustovskij heeft hem ontmoet. Titsian
werd in 1937 gearresteerd, gemarteld en
drie maanden later terechtgesteld. Pas
in 1955 kwam de datum van zijn dood
vast te staan. Hij en Paolo Jasvilii leidden
een groep van Georgische symbolisten
genaamd ‘De blauwe hoorns’ waarvan

ook de dichters Nikolaj Nadiradze (1895?) Valerian Gaprindasjvilii (1889-1941)
Georgi Leonidze (1899-1966) en Nikolaj
Mitsisjvilii (1896-1937) lid waren.
Paustovskij schrijft over zijn ontmoeting
met Tabidze tijdens zijn verblijf in het
huis van de familie Zdanevitsj in Tbilisi.
Valentina Kirilovna Zdanevitsj was de
moeder van Ilja en Kiril Zdanevitsj, bekende futuristen in de Kaukasus in die
tijd. Kirill (1892-1970) ging in 1913
naar Parijs waar hij beinvloed werd door
het Kubisme. Hij keerde in 1914 terug
naar Rusland waar hij werd gemobiliseerd. Tussen 1915 en 1918 maakte hij
in een schrift tekeningen over die tijd.
Een groot aantal daarvan werd in 1973
tentoongesteld in Parijs. Een museum
in Londen kocht voor 4000 pond in dat
zelfde jaar zijn schilderij ‘Futuristische
compositie’. Ook Majakovskij, Goediasjvilii e.a. kwamen over de vloer bij de
familie Zdanevitsj. In dat huis hingen
de schilderijen van Pirosmanisvilii. (De
Sprong p.185/187/209)
Op de plattegrond staan twee straten
die vernoemd zijn naar Tabidze. Een in
de oude wijk Sololaki en de ander drie
kwartier lopen naar het westen. In de
laatste staat op een huis het naambordje
T. Tabidze. Helaas wordt er na aanbellen
niet open gedaan. Dan maar even een
foto gemaakt.

De zoektocht voert verder naar de ‘tuinen
van Veria en Ortatsjala’ (De Sprong naar
het zuiden, p.193)
Ortatsjala ligt heuvelopwaarts achter de
Tabidzestraat in Sololaki. Inderdaad een
groen gebied met een botanische tuin.
Helaas zijn de etablissementen waar
Paustovskij het over heeft niet meer terug vinden. Enige navraag aan wat op
het oog oudere inwoners van Tbilisi zijn,

levert aanwijzingen op van enkele panden die voorheen zgn doechans (cafe’s)
zouden zijn geweest.
Vele zeer vervallen, maar toch ook wel
hier en daar opgeknapte huizen.. Namen
zoals P. die vermeldt, zijn niet te achterhalen. De paar Georgische opschriften
vallen niet te ontcijferen en navraag in
het Russisch levert ook niets op. Het is
een sfeervolle buurt.
Hein vertelt dat hij zittend op een bankje
wordt aangesproken door een zeer beschaafd uitziende oudere heer die hem
vraagt waar hij naar op zoek is. Het lukt
zowaar een gesprekje in het Russisch aan
te knopen. Hij vertelt dat hij voorheen leraar wiskunde was. Hij begrijpt ondanks
een wat moeizame conversatie vanwege
het beperkte Russisch van Hein wat hem
hierheen bracht. Hij kent het werk van
Paustovskij, maar dat is lang geleden. De
zoektocht naar Zdanevitsj Tabidze en de
tuinen levert geen nieuwe informatie op.
Voor Pirosman verwijst de man naar het
museum, maar dat ligt voor de hand. Dan
moet het hotel weer opgezocht worden,
want aan het eind van de middag zullen
we Sandra Roelofs ontmoeten.
Leen en Elfriede zijn op hun beurt op zoek
gegaan naar herinneringen aan vorige
reizen in het verleden. Leen was er ooit
in het communistische tijdperk. Elfriede
leerde nog veel langer geleden de charmes
kennen van een voortreffelijke Georgische
danser. Ze hoopt hem bij toeval ergens tegen te komen. Zij verkennen de stad eerst
in de richting van de Kura die dwars door
de stad stroomt en belanden in een buurt
met prachtig beschaduwde, statige
straten met ernstig vervallen huizen.
Ooit moeten het schitterende huizen
zijn geweest met fraaie houten balkons,
trapjes, glazen puien. Ondanks het verval

is er nog altijd iets over van de vroegere allure. Uitrustend op een bankje met
‘De sprong naar het zuiden’ op schoot
worden zij aangesproken. Het zijn twee
Georgische dames. Een zanglerares aan
het conservatorium en haar leerling. De
naam Paustovskij zegt ze niets. Door de
taalbarrière wil een gesprek niet vlotten. Zij steken hun duimen op en zeggen
‘Stalin good’. Leen beantwoordt hen met
‘Gorbatsjov good’, zij op hun beurt weer

‘Reagan good’ , maar Leen schudt zijn
hoofd.
Voortlopend naar de Rustaveli Boulevard
staat het niet echt bijzondere ‘Kahsvetikerkje van de heilige Georgius’ , ontworpen door de Duitse architect Bieleveld
tussen 1904 en 1910.
Als ze de trappen van het parlementsgebouw aan de Rustaveli Boulevard
beklimmen worden ze door een soldaat
gesommeerd deze te verlaten.
Even verderop zijn gelukkig een paar
boekenstalletjes om even rond te kijken.
Bij een vervallen kerk in de wijk Sololaki
is een vrouw bezig met een grote stok op
een berg wol te slaan. Dichterbij gekomen
wenkt ze en nodigt hen uit om koffie te
drinken.
In een groot huis gaan ze In de mooie kamer aan tafel zitten. Zware tapijten aan
de muur boven een fors dressoir.
Even later zet de vrouw een dienblad op
tafel met niet alleen koffie , maar ook een
soort cognac met glazen, eigengebakken
cake en een schaal met zowel vijgen als
druiven. Ze worden vriendelijk uitgenodigd toch vooral van alles te nemen. Een
en al Georgische gastvrijheid. Er volgt
een wat moeizaam gesprek met behulp
van een Duits conversatieboekje en het
beetje Duits dat de vrouw spreekt. Het
lukt om elkaar enigszins te begrijpen. Ze
vertelt dat ze Kuliko heet en haar man
Kim. Hij is al 75 (zij achterin de 60) en
heeft problemen met zijn hart.
Er komen familiefoto’s op tafel. Elfriede
heeft er gelukkig ook enkele bij zich. Met
handen en voeten wordt er verder gekletst.
Elfriede maakt een paar foto’s met de
belofte die op te sturen.
Getroffen door zoveel vriendelijkheid en
gastvrijheid wordt de tocht hervat.
In de oude wijk Kala staat de Sionikathedraal. Het is er druk. De devotie is
overduidelijk en niet alleen van oudere
mensen. Tegenover de kerk is een winkel
met antieke, religieuze kunstvoorwerpen
en mooie sieraden. Toevallig zijn daar ook
Maartje en Niesje. Met zoveel moois
tonen de dames zich kooplustig.
De wegen scheiden zich weer.
Aan de overkant van de rivier ligt de ‘Metekhi Kerk van de Maagd’ met er voor het
grote ruiterstandbeeld van ‘Vakhtang
Gorgosali’ , ooit in de 6e eeuw de stichter
van de stad. Uitrustend met zicht op Sololaki klinkt er kindergeschrei. Het waren
toch bruiloftsgasten die naar binnen
gingen? Eenmaal in de kerk, wordt alles
duidelijk.
Er wordt inderdaad net een jong stel in
de echt verbonden, maar wat dieper in
de kerk, gescheiden van de rest door een

zeil, vindt een doopplechtigheid plaats.
Het blèrende jongetje is in een deken gewikkeld. De priester prevelt gebeden. Wel
mooi zo’n multifunctionele kerk!
Dan naar Sololaki, het Azerbajdzjaanse
wijkje. De grappige moskee is al te zien.
Onderweg passeren ze de oude baden;
alleen de bovenkant van de koepels zijn
zichtbaar. Ze zien er mysterieus-aantrekkelijk uit. Om de moskee te bereiken moet
er flink omhoog geklauterd worden. Er
passeert een stel jonge spelers van een
Azerbajdzjaans jeugd-voetbalelftal. Voor
“hun” moskee willen ze best op de foto.
Het is dan ook een bijzonder exemplaar,
vooral de minaret. Hier niet het gebruikelijke omhooggerichte, scherpe potlood.
Het onderste deel is als een soort waterof vuurtoren opgemetseld. Daarboven een
met een ijzeren hekje omgeven uitkijkterrasje en daar weer boven verheft zich dan
een groen-uitgeslagen, puntige, koperen
“hoed”, steunend op een aantal metalen
zuiltjes.
Na zoveel jaar is het voor Leen een feest
der herkenning; daarnaast speelt deze
minaret een belangrijke rol in de film
“Magonia” van de Nederlandse cineaste
Ineke Smits. Voor Elfriede is het vooral
gewoon een prachtig bouwwerk. Bij
binnenkomst vragen twee mannen, die
in een soort voorportaal zitten, uiterst
vriendelijk om de schoenen uit te trekken. Binnen liggen heerlijk zachte tapijten; in een hoek zit een stel jongemannen
zachtjes met elkaar te praten. Net als in
Batoemi zijn de muren bedekt met in vrolijke kleuren geschilderde, meanderende
“slingerplanten”.
Ver van het hotel afgeraakt wordt het
tijd om terug te gaan voor de ontmoeting met Sandra. Leen meent zich te herinneren, dat je langs het kolossale beeld
van ‘Moeder Georgië’ gemakkelijk terug

loopt naar het centrum en kunt genieten
van een prachtig panorama over de stad.
Langs de botanische tuinen, de ruïnes van
het Narikala-fort lopend, wordt het betreffende pad helaas niet gevonden. Maar
intussen hebben ze vanaf de kantelen
van de burcht wel van het mooie uitzicht
kunnen genieten.
Afdalend naar de Kala-buurt, via de Lezelidse straat lopen ze tegen de twee synagoges aan die ze op de heenweg niet
konden vinden. Maar het is al te laat om
er nog naar binnen te gaan. Er is alleen
nog tijd voor een wat luxere supermarkt
dichtbij het hotel. Ze hebben er buitenlandse wijnen, andere geïmporteerde
dranken en kaviaar in kleine tot grotere
potjes. Het is niet toevallig, dat zo’n supermarkt vlakbij de wat betere hotels te
vinden is. De basis van de Georgische
economie is nog uiterst wankel. Aan de
kassa schrijft de cassière elk artikel één
voor één keurig in een groot boek alvorens het af te rekenen; het is maar goed
dat het niet druk is in de zaak. Waarom
deze lachwekkende werk- en tijdsverspilling? De automatische kassa werkt niet
meer!
Ook Hans vertelt wat Tbilisi voor hem nog
in petto had en waarom hij niet mee ging
naar de bijeenkomst met Sandra Roelofs.
Tijdens ons verblijf in Tibilisi vond het 3e
internationale Pianoconcours plaats. Dit
vierjaarlijkse festival, onder goedkeurend
oog van Saakasvhili zelf en met $ 15.000
als eerste prijs, is voor Georgië enorm
belangrijk omdat er veel internationale
contacten door worden opgedaan. Het
toeval wilde dat Hans’ zwager in de jury
zat en dat ze elkaar zover van huis in
zo’n bijzondere stad konden ontmoeten.
Zo mocht hij al snel aanschuiven aan de
dinertafel van de jury: met de voorzitter
als tamada zat daar de internationale

pianowereld bijeen om te luisteren naar
eindeloze verhalen van deze Georgische
tamada: “Dat ze blij waren dat ze dit
mochten organiseren en dat ze hoopten
op een goede samenwerking”.
“Zo kom je nog eens ergens” zei Hans. Een
groots diner boven in de heuvels buiten
Tbilisi waar de gastheren van zeiden dat in
de sovjettijd de partijbazen hier hun buitenverblijven hadden. (die hadden ze klaarblijkelijk op veel plaatsen of er waren heel
veel bazen; we kwamen ze immers ook al
tegen op de Krim en nog zo wat van die
plekken). Het diner werd omlijst door een
instrumentaal Georgisch muziekkwartet :
mooie droevige klanken, verstild en eindeloos rond een centrale toon wentelend.
Hans kreeg een cassette mee en hoopt die
muziek te gebruiken bij de videobeelden
van deze reis.
Weer terug in Tibilisi-stad kwam hij nog
terecht op de bekende rommelmarkt achter de Rustaveli. Veel sovjetprullaria, speldjes, legerdingetjes en zo meer, maar ook
een prachtige bakelieten schaakklok met
inscriptie CCCP 1948, die hij niet kon laten
staan. Hoe dit toch breekbare ding veilig
mee naar huis te nemen ? De twee eerder
gescoorde oude tapijten (mag je die eigenlijk wel uitvoeren?) konden mooi dienen als
zacht inpakspul en zo verhuisden zijn kleren in een plastic tas en kon de schaaktrofee - veilig in de oude tapijten gewikkeld
- in de samsonite. Op het vliegveld zorgde
deze zet nog voor enige commotie omdat
bij de bagage-controle zijn kofferinhoud
verdacht bleek. Hans werd in de vertrekhal
opgespoord en moest de koffer openen.
Gelukkig geen bom! Het silhouet met de
dubbele klok was geen bekend beeld voor
de beveiligingsmensen dus vandaar. En of
die gekke klok even aangezet kon worden,
zodat zou blijken of het echt wel waar was
wat werd beweerd. Nogal naïef, want stel
dat het wel een bom was geweest!! “Ja

die kleden waarin hij is verpakt, zijn echt
prachtig en veel plezier ermee”, zeiden ze
tot afscheid.
In de namiddag is iedereen weer terug in
het hotel.
Na een korte opfrissing gaan we op weg
voor de ontmoeting met de presidentsvrouw. Ruim op tijd aanwezig, wachten
we op haar komst op de binnenplaats
van een aantal verveloze etagewoningen,
waar ook het kantoor van Soco gevestigd
is.

Als ze vergezeld van bewaking aankomt,
gaat ze ons voor naar de derde verdieping. Het kantoor bestaat uit een schaars
ingericht vertrek. Aan de muur hangen
kaarten waarop diverse projecten zijn
aangegeven. Op een tafel liggen enkele
boeken en wat ander materiaal. Ze legt
uit waar de educatieve en sociale projecten van Soco betrekking op hebben. De
door ons meegebrachte spulletjes zoals
pennen, potloden, schriften en andere
schoolartikelen worden in dank aanvaard.
Al deze dingen zijn ook in Georgië te verkrijgen, maar ze kosten geld en veel mensen hebben het niet breed. Het land is in
opbouw en kan alle hulp goed gebruiken.
Zij symboliseert de Georgische gastvrijheid als ze ons uitnodigt om naar een
cafe om de hoek te gaan. Daar tracteert
ze ons op thee/koffie/drankjes met allerlei lekkernijen.

Ze informeert met belangstelling naar onze
reis en onze verknochtheid aan Paustovskij. We vertellen wat ons in zijn boeken zo
fascineert. Net als Geert Mak in Nederland
nu, gunt hij ons een blik in een tijdperk
waarin ongelooflijk veel veranderde in
Rusland op sociaal, politiek, economische
en cultureel gebied en dat op een prachtige manier onder woorden gebracht.
Gerelateerd aan onze tijd vindt er nu in
Georgië min of meer hetzelfde plaats. Een
zeer geanimeerd gesprek volgt over de ins
en outs van Georgië. Na het nemen van
een groepsfoto met haar neemt ze afscheid, andere verplichtingen wachten
haar. We beloven haar ons reisverslag op
te zullen sturen.
We vertrekken naar het cafe-restaurant
dat door Guga Kotetishvili is verfraaid en
gestyled. Ineke heeft de ontmoeting met
deze kunstenaar geregeld vanwege haar
persoonlijke banden met de familie Kotetishvili. Guga’s broer was getrouwd met
de dochter van Ineke, maar is, zeer tragisch, overleden aan een hartaanval.
Het restaurant is behoorlijk vol als we arriveren, maar we weten toch een plekje
te bemachtigen. Even later komt Guga
er ook bijzitten. Hij zou ons vandaag of
eventueel morgen enkele speciale plekken in de stad hebben laten zien, maar
hij moet het laten afweten zegt hij. Wel
nodigt hij ons uit om strakjes met hem
mee te gaan naar zijn huis om nog wat
verder te praten. Hier gaat dat een beetje
moeilijk wegens het vele lawaai en de
muziek. De aankleding van deze gelegenheid is zeker niet doorsnee te noemen. Je
kunt zien dat er een kunstenaar aan de
slag is geweest. Modern , maar toch ook
nog oorspronkelijke elementen. Er heerst
een gemoedelijke sfeer.
Na de maaltijd brengen taxi’s ons naar
het hoger tegen de heuvel gelegen huis
in een oude wijk achter Sololaki.
Hij heeft het oude huis eigenhandig van
binnen helemaal verbouwd. We gaan naar
boven langs trappen nog zonder leuningen; het is dus even oppassen. De kamer
is een beetje studentikoos, nonchalant
ingericht met wat stoelen, een lage tafel,
een houtkachel en daarnaast is een halfopen keuken met talloze snuisterijen op
plankjes aan de muren.
Gijs ontdekt ergens een art nouveau wctrekker. Watertandend bekijkt hij hem.
Wat een prachtig exemplaar voor zijn
verzameling thuis. Maar tja, je gaat niet
zo maar vragen: ‘Mag ik hem hebben?’.
Gijs troont Hein mee om zijn ontdekking
te tonen. Hij krijgt de raad om bij Guga
naar de herkomst te vragen, te vertellen over zijn verzameling in Nederland
en dan maar een reactie af te wachten.

Guga blijkt een en al vrijgevigheid. De
trekker belandt bij Gijs. Mieke die verrukt
is van een paar bijzondere foto’s van lang
geleden mag er een van meenemen. De
avond vliegt voorbij.

volgens Nodar. Ze is erg oud en ernstig
ziek. Volgens zijn zeggen weet Nodar
waar ze woont. Achteraf, na het bezoek
aan het museum blijkt hij daar wat minder zeker over. Jammer want een foto van
het huis waar haar ouders Titsian en Nina
Tabidze hebben gewoond zou een mooi
aandenken zijn geweest.
Nodar vertelt vervolgens over Pirosmanisvili en dan gaan we op weg naar het
museum. Hij loodst ons naar binnen en
we moeten beslissen of we ook de ‘schatkamer’ van het museum willen bezoeken, waar voorwerpen uit de vroegste
geschiedenis van Georgië worden tentoongesteld.

We bedanken Guga voor zijn gastvrijheid
en nemen afscheid. Een deel wil lopend
naar huis, anderen geven de voorkeur aan
een taxi.
Morgen wacht ons een ontmoeting met
Lia Kotetishvili, de moeder van Guga, en
Nodar Lomouri, gepensioneerd directeur
van het Pirosmanisvili Museum.

Zondag
9 oktober Tbilisi
Om tien uur verzamelen we ons in de
lobby van het hotel, een andere ruimte is
niet beschikbaar. Lia vertelt met overluide
stem in het Duits over Paustovskij’s
verblijf in Tbilisi en over Pirosman. Ook
andere hotelgasten kunnen zich niet aan
de luide stem van haar onttrekken die
overal in de lobby te horen is.
Vooral P.’s contacten met andere schrijvers en kunstenaars zoals de Zdanevitsj’,
de Tabidzes, Lado Goediasjvili, de schilder
Terentjev en anderen interesseren ons.
Maar echt veel concrete zaken komen
toch niet naar voren, het blijft wat algemeen. Wel blijkt er nog een dochter van
Nina en Titian Tabidze in Tbilisi te wonen,

We zijn benieuwd. Maar eerst de afdeling Pirosman. Daar hangen ze dan, zijn
doeken in enkele zalen! We mogen foto’s
maken, ansichtkaarten zijn helaas niet
te koop. We zien ‘Margarita’ , ‘de giraf’,
‘de varkens’ , ‘het feestmaal’ en talloze
andere. Een grote kop van Pirosmanisvili
in brons. We horen dat er een nieuwe
vleugel voor Pirosman in aanbouw is. Nu
moet de schatkamer nog bezocht worden.
Het aantal personen dat naar binnen gaat

wordt geteld en genoteerd, want er moeten er weer evenveel uitkomen als er zijn
binnen gegaan. We moeten in de buurt
van de rondleidster blijven, wie even te ver
doorloopt, wordt ‘teruggefloten’.
Talloze vitrines met kostbaarheden in goud
en zilver. Sieraden, wandkleden, mantels,
koningsgewaden worden door onze gids
uitgebreid toegelicht. We dringen aan op
een snellere rondleiding langs vooral topstukken, want we willen de rest van de dag
nog voor onszelf hebben in Tbilisi.
Zo rond het middaguur verlaten we het
museum. Daarna gaat iedereen zijns
weegs.
We zullen elkaar weer treffen om vier uur
bij de Sionikerk, om naar de ‘Karavanserai’
te gaan waar we ontvangen zullen worden
door Ingrid De Graeve, docente Nederlandse taal en letterkunde en haar Georgische studenten Nederlands.
Marine, die ons zo voortreffelijk begeleidde was een van haar studenten. Zij zal er
niet bij zijn want ze is op pad met Ria en
Werner naar Svanetië.
Ieder van ons heeft voor het instituut, de
bibliotheek een Nederlands boek meegenomen. Ria en Werner hebben hun exemplaren aan Leen overgedragen ter overhandiging.
Vanaf de Sionikerk is het niet ver. De karavanserai was in een ver verleden een pleisterplaats voor reizigers. Het gebouw is
gerestaureerd en herbergt diverse instituties zoals een galerie, een documentatiecentrum voor culturele aangelegenheden
en de bibliotheek van het instituut waar
Ingrid aan verbonden is. Het is tamelijk
donker door de overkapping, die er vroeger niet was. We gaan naar een verdieping en daar worden we opgewacht door
Ingrid en een groep studenten. Eenmaal
rond de tafel gezeten vertelt ze over de
opleiding en wat er zoal speelt in onderwijsland in Georgië. Er zijn verbeteringen
waarneembaar.
Kortgeleden is de voormalig minister van
onderwijs uit zijn functie ontheven en vervolgd wegens corruptie of fraude. Ingrid
vertelt dat ze al een half jaar geen salaris
had ontvangen. Dankzij andere inkomsten
kon ze het hoofd boven water houden.
We stellen ons een voor een voor en leggen uit waarom het boek dat wordt overhandigd is gekozen.
We vertellen over Paustovskij en daarna
komen de gesprekken op gang. We vragen
honderduit over hoe de studie Nederlands
is opgezet. Voor de studenten is het een
bijvak van drie tot vier lesuren per week
en natuurlijk de nodige uren zelfstudie. De
groep studenten die we ontmoeten varieert qua niveau van pas begonnen tot bijna afgestudeerd. Diverse van hen hebben

al een stage in Vlaanderen of Nederland
achter de rug. Soms schakelen we over op
Engels omdat dat voor degenen die nog
maar kort studeren wat gemakkelijker is.
Tenslotte krijgen we van de studenten een
door hen gemaakte cd-rom.
Na deze gezellige bijeenkomst nemen we
afscheid en zoeken we een plek om te eten.
In een gezellig, druk restaurantje besluiten
we onze laatste dag.
De temperatuur is nog steeds aangenaam
en de meesten kiezen voor een wandeling
terug naar het hotel.
Daar worden we zo tegen twaalf uur opgehaald. Het vliegtuig vertrekt om ongeveer drie uur in de vroege ochtend.
De gebruikelijke controles op het vliegveld
volgen. Enkele dames zijn vergeten nagelschaartjes uit hun handbagage te verwijderen. Die gaan dus in de prullenmand.
Hans’ avontuur met de schaakklok bij de
douane is al eerder genoemd. Een paar
muzikanten vermaken ons nog met jazzy
klanken op de sleetse vloer en we kicken
af van een ‘mindresetting journey’ in de
woorden van Hans. Leen en Hein worden
verblijd met een mooie Pirosmanisvilikaart
voorzien van ieders handtekening voor hun
bijdrage in de organisatie van deze reis.
Zonder vertraging bereiken we in de vroege
ochtend Amsterdam. En dan op weg naar
huis boordevol indrukken en met ogen op
steeltjes van de slaap.

Enkele dagen na thuiskomst weet Netty
te melden dat ze van haar docente Russisch een lied op muziek heeft gekregen.
Het is in Georgië en Rusland zeer bekend
en gaat over Pirosman en Margarita.
Netty en Hein hebben zich gestort op de
vertaling, opdat iedereen het zich eigen
kan maken, al dan niet in het Russisch.
Gezamelijke tekstbijdrage 2005zamelijke

Fotoverslag van het bezoek van Werner
en Ria aan Svanetië.

Marine, haar moeder en broer

Huis van de familie Berishvili in Zugdidi

Georgische gastvrijheid,
onze gids en Marine’s vader

40 martelaren, begin 12de eeuw, detail

Mestia

Gospelboek uit Labskaldi, 12-13de eeuw

Fresco 14-15de eeuw, detail

Op het kerkpleintje in Lashkhveri

Dorpsleven in Ushguli

Onze escorte

Met onze lijfwachten in Ushguli

Dorp in Svanetië

