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Vier boeken uit de reeks van zes van Paustovskij stonden sinds midden jaren 
’80 in mijn boekenkast maar ik had ze nog nooit gelezen!
Op het spoor gezet door een kennis las ik ze in de eerste maanden van dit 
jaar evenals de ontbrekende twee en ik genoot van de stijl, de woordkeus en 
vooral de beschrijving van de natuur.
Het volgende spoor leidde mij al snel naar de Vereniging Paustovskij en ik 
schreef mij in voor de geplande reis naar Moskou en de Mesjtsjora. 
De reis begon in Moskou en ik maakte meteen kennis met de gedrevenheid 
van mijn medespoorzoekers, een aanstekelijke gedrevenheid kan ik wel 
zeggen.
De druilerige regen deerde niet, de gestelde doelen moesten bereikt worden.
Tijdens het spoorzoeken door Moskou werden er huizen, gebouwen, 
plaquettes en standbeelden bestudeerd maar was er ook tijd en aandacht 
voor architectonische hoogstandjes en ontspanning bij koffie met gebak.
Na Moskou waren de bossen van de Mesjtsjora voor mij een hoogtepunt 
tijdens de reis. 
Ook hier werd het doel, zoeken naar sporen van Paustovskij, niet uit het oog 
verloren, er moesten planten gezocht worden die hij beschreven heeft in 
zijn boeken. 
Opdracht en ontspanning tegelijk want we wandelden in sprookjesachtige 
bossen met kleurrijke paddenstoelen. Kabouters en andere bosbewoners 
kregen we er op borden langs de route bij!
De fantasie ging helemaal met ons aan de haal toen er een keutel gevonden 
werd met een fragiel paddenstoeltje erop. Een keutel van een eland? De 
wens was hier de vader van de gedachte!
Na een indrukwekkende week kom ik thuis met de sporen van de aarde uit 
de Mesjtsjora nog in het profiel van mijn schoenen.
Paustovskij is mij in deze week heel dicht genaderd. 

Inleiding     
                                         Jenny Jongsma - Ligterink
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Donderdag 5 september     Agnes Vernooij -Overkleeft

Moskou, eerste stadswandeling  
Bij het ontbijt worden we aangenaam verrast door “live muziek”.
Om 9 uur rijden we met Tatjana per bus naar de stad en ontmoeten 
Angelika. Zij is verbonden aan het Paustovskijmuseum en zal met ons een 
wandeling maken naar plekken die met Paustovskij te maken hebben.

We gaan naar de plaats waar hij in 1892 geboren werd, helaas staat het 
huis er niet meer. Dan lopen we naar de Opstandingskerk in de 
Granatskijstraat, waar het huwelijk van Paustovskij plaatsvond.
Overigens lopen we in de stromende regen, staan even stil bij het standbeeld 
van Alexander Blok, Paustovskij was een bewonderaar en vriend van Blok.

We komen bij het Gorki-huis, een schitterend Art Nouveauhuis, gebouwd 
door de architect F.O. Schjechtel voor de koopman Ryabushinskyen. Na de 
revolutie werd het in beslag genomen en aan Gorki toegewezen. Zeldzaam 
mooi, we kijken er onze ogen uit. Het mooist is de marmeren trap, maar alle 
details in het huis zijn eigenlijk bijzonder.
Heel verrassend is de grote verzameling netsuko’s in de vitrinekasten in 
de kamer. Er blijkt zich ook een “geheime” kapel op de bovenverdieping te 
bevinden, voor de zgn. Oudgelovigen. 

We bekijken het standbeeld van Sergej Jesenin, de dichter die Paustovskij 
bewonderde om zijn mooie natuurbeschrijvingen.

De bus brengt ons naar een restaurant waar we een Russische lunch 
nuttigen. Daarna richting Paustovskijmuseum in het Kuzminkipark, een 
lange rit, die door de eeuwige files van Moskou traag verloopt.

Bij aankomst in het museum wacht ons een verrassing, er staat een tafel, 
heel mooi gedekt met heerlijke gerechten, gebak, koekjes, chocolade, fruit, 
een samowar met thee en wodka met roggebrood en spek, heel feestelijk. 
(Bij mooi weer hadden we in de tuin kunnen zitten) De directrice van het 
museum, Valentina Pimneva, verontschuldigt zich dat het museum gesloten 
is wegens verbouwing. Zij houdt een mooie toespraak, is vereerd dat wij 
haar museum bezoeken en nodigt ons uit om terug te komen als de 
verbouwing klaar is. Desondanks mogen we het museum toch bezoeken, 
een mooi houten huis met grote tuin. Onze voorzitter houdt ook een 
toespraak en overhandigt Valentina geschenken. Als we vertrekken krijgen 
we allemaal een tasje met cadeautjes mee en appels uit de tuin.
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We dineren in het hotel en gaan daarna met 10 mensen nog een keer de 
stad in naar het appartementengebouw, één van de 5 zgn. suikertaarten 
in Moskou, waarin Paustovskij ook heeft gewoond. Er is een plaquette aan 
de wand, waarop het vermeld staat. Er worden pogingen gedaan om het 
voormalige appartement van Paustovskij te vinden, waar nu Galina zijn 
stiefdochter woont, maar dat mislukt omdat we de achternaam van haar 
echtgenoot niet paraat hebben. Als je er zo dichtbij bent ziet het gebouw er 
heel mooi uit. We lopen er omheen en kunnen nog wel even in de fraaie hal 
van de om de hoek gelegen woontoren een kijkje nemen.
Dan gaan we op zoek naar de fameuze tram beschreven in het deel 
Onrustige jeugd en die nog steeds bestaat.
Na enig zoeken vinden we de tramhalte en gaan een ritje maken met de 
tram, een route die Paustovskij ook reed toen hij bij de trammaatschappij 
werkte, eerst als bestuurder en later als conducteur.

Met de metro terug naar het hotel. Het was een prachtige dag, ondanks het 
slechte weer.
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Vrijdag 6 september 
Moskou, tweede stadswandeling         Ria Verbergt

De dag begint met evenveel regen als waarmee hij gisteren is geëindigd.

Het eerste citaat wordt gelezen in de metro, maar de holle akoestiek drijft 
ons naar buiten, van het ene afdak naar het ander portiek. We proberen 
de plekken die Netty en Gijs aan de hand van citaten willen tonen toch af 
te werken: het plein voor TASS agentschap, het Morozovahuis, ... Op Arbat 
lopen we langs het standbeeld van Bulat Akoedzjava, het Vakhtangov Theater, 
op Krivoarbatsky langs het Melnikovhuiszie blz 7 - ondertussen in erbarmelijke 
staat - en we vluchten in een gezellig koffiehuis waar grote schilderingen 
van populaire kunstenaars de muren versieren. 
Zelfs de duiven schuilen in de metro. Is dit motregen, stofregen, pletsregen, 
plensregen, groeizame regen, regen die in flarden valt zoals regenvlagen, 
slagregen, hevige gietregen, een stortbui of een plensbui? “Je moet het aan 
den lijve hebben ondervonden”, schrijft Paustovskij. Hevige gietregen, dus. 
Het wordt sommigen teveel en de groep brokkelt af. (Daarom zal ik Netty 
naar het verslag van de wandeling vragen, blz 6 en 7) Ieder gaat z’n eigen 
gang. Een bezoek aan een vriend, aan het Kremlin, het Rode Plein en de 
Gum, de Tretjakov Gallerij, de Christus Verlosser Kathedraal, het Gebouw van 
de internationale pers, het Park van de gevallen helden, enz.. 
Zo geniet iedereen naar believen van zijn stukje Moskou en een diner naar keuze. 
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Onze wandeling door Moskou voert langs plekken die genoemd worden in
Begin van een onbekend tijdperk, Verre Jaren en De Romantici. 
Jammer genoeg regent het de hele dag. We bezoeken negen plekken en 
daarbij worden negen citaten voorgelezen.
We beginnen bij het metrostation Arbatskaja en lopen de Stary Arbat in 
tot het monument voor de dichter Boelat Okoedsjava, die het gedicht Deze 
kamer heeft geschreven voor K. Paustovskij. We wijken even van de route af 
om het Melnikovhuis te bekijken, waar we kijkend door een schutting iets 
van kunnen waarnemen. Vervolgens gaan we naar de Nikitskypoort waar het 
eerste fragment wordt voorgelezen (zie Begin van een onbekend tijdperk, blz. 26)
Via de Bol.Nikitskaja lopen we naar het begin van de Leontevskys Per. Hier 
nam Paustovskij ooit afscheid van zijn kamer bij de Nikitskypoort. (zie Begin 
van een onbekend tijdperk, blz. 42).
De Bol. Nikitskaja lopen we af tot aan de eerste straat rechts de Mal. Kislovsky Per. 
In deze buurt bezocht P. een feest in een kunstenaarsatelier, toen hij zijn 
moeder en zusje in Moskou bezocht. (zie Verre Jaren, blz. 295 en 299)
Op de Mal. Kislovsky Per. slaan we rechtsaf de Bol. Kislovsky Per. in. Die 
lopen we af tot de Ul. Vosdvizhenka en daarna linksaf waar de villa Morozova 
zich bevindt. (zie Begin van een onbekend tijdperk, blz. 97).
We lopen terug naar het Arbatplein. In de verte zien wij het Kremlin liggen. 
(zie Verre jaren, blz. 288 en 289)

We gaan linksaf, lopen over het Arbatplein tot het begin van de Gogolesvsky-
boulevard waar het standbeeld van de schrijver Gogol staat. P. herinnert 
zich dat monument als hij in de Morozovavilla is. (zie Begin van een 
onbekend tijdperk, blz. 99 en 100).
We keren weer om en gaan terug naar het metrostation Arbatskaya en 
nemen vervolgens de metro naar Kropotkinskaya. Bij de uitgang van het 
station zien we de Christus Verlosser Kathedraal. 
Nat en koud geworden van de regen zoeken we een gelegenheid om te 
lunchen. Na de lunch gaat een aantal wandelaars een andere route. Men wil 
nog wel een museum bezoeken. Een klein groepje vervolgt, de regen 
trotserend, de wandeling. 
Via de Ul. Ostozhenka komen we in de Obydensky Per. (Zie De Romantici, blz. 
201). De tweede Obydensky Per. uitlopend gaan we linksaf de Kursovoy Per. 
in. Aan het einde rechtsafgaande komen we op de kade van de Moskourivier. 
Rechtsaf zien we het beeld van Peter de Grote staan. Linksaf lopen we langs 
de kathedraal tot de tweede straat links de Ul. Lenivska. Dit was één van 
de straten die P. moest kennen voor het conducteursexamen. (zie Onrustige 
Jeugd blz. 24). 
We lopen de straat uit tot de Ul. Volkhonka. Daar gaan we rechtsaf tot het 
Borovitskayaplein. Hier bevindt zich de Borovitskypoort naar het Kremlin. 
(Zie Verre Jaren, blz. 289)
Hier eindigt, nog steeds in de regen, de wandeling die werd samengesteld 
door Gijs en Netty.  

Netty van Rotterdam
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Konstantin Melnikov,  1890-1974 
Melnikov Huis,  1927
Paustovskij interesseerde zich erg in architectuur. Hij las in de jaren 20 het 
tijdschrift Architecture contemporaine en drukte zijn stempel op de artikels 
die zijn vrouw, Jekaterina Stepanova Zagorskaja - eveneens werkzaam bij 
een aantal kranten - schreef over Le Corbusier, Gropius en andere avant-
garde architecten.
In zijn verhaal De Moskouse zomer* uit 1931, raakt hij de discussies aan 
die zich ontsponnen in 1930 rond de projecten van de constructivistische 
architect Ivan Leonidov wiens project voor het Paleis van de Cultuur zwaar 
bekritiseerd werd door de ‘proletarische architecten’.
Hoffman, de held uit dit verhaal verdedigt de ‘désurbanisation’. Hij propageert 
het leven op het platteland en beveelt een klein buitenverblijf in de natuur 
aan. Door de cilindrische vormen, de circulaire ruimtes, de grote glaspartij 
in de voorgevel, doet het helemaal denken aan het huis van Konstantin 
Melnikov in Moskou dat een grote invloed had op de architectuur van de 
jaren 20-30.

Informatie uit het boek ‘L Homme du dégel van Prof. Sophie OLLIVIER.
Op dit ogenblik woont Ekaterina Karinskaya, kleindochter van Melnikov 
in het huis en is verantwoordelijk voor behoud en veiligheid van dit uniek 
architecturaal monument. Het huis is beschermd en cultureel erfgoed sinds 
23 maart 1987. 
* voor zover ik heb kunnen achterhalen niet vertaald (rv)
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Het is eindelijk droog als we opstaan: Poetin heeft de regen met chemische 
middelen laten verdrijven. Het is vandaag immers de Dag van Moskou. Op 
het Rode Plein hadden we de voorbereidingen al gemerkt voor een groots 
taptoe, regen zou een spelbreker zijn.
Als iedereen zijn plek in de bus heeft ingenomen, begroet Tatjana ons met 
een Dobraji oetra / goede morgen en stelt de chauffeur aan ons voor: Oleg. 
Zij is gebeld door de gids die we in de Mesjtsjora zullen treffen: “Het is koud 
en nat in Vladimir. Als we de Mesjtsjora willen bezoeken, laarzen en 
regenkleding meenemen”. Dus stelt zij voor in Vladimir op zoek te gaan naar 
een winkelcentrum waar laarzen gekocht kunnen worden.
Tatjana is naar haar datsja geweest en heeft appels meegenomen: een 
herfstappel, de Anatovka, die nog even moet liggen. In één stroom vallen ze 
van de bomen in het gras. Rapen lukt niet in dat tempo.
 
We rijden Moskou uit door een bos, Ismailozov: hoofdzakelijk naaldbomen.         
De ontwikkelingen in het Rusland van nu worden aangehaald: de verschillen 
in inkomens veranderen snel en worden steeds groter. Het aantal miljardairs 
groeit. De kwaliteit van het onderwijs is afgenomen, economisch is 
verbetering te zien en dat geldt ook voor de vrijheid van meningsuiting. 
De gezondheidszorg was beter, de pensioenen zijn nog maar 20% van 
het eerder genoten inkomen, dat was 70%. Er zijn nog steeds staats- en 
privéscholen en staats- en privéziekenhuizen. Ambtenaren verdienen slecht. 
De rechtspraak is slechter geworden, onder Poetin lijkt de invloed van de 
KGB opnieuw terug te zijn. De werkloosheid komt uit op 5%, veel voor 
Russische begrippen omdat men dat niet kende.
We passeren een landschap met beuken, naaldbomen, maar ook stukken 
braakliggend terrein. De herfstkleuren zijn al zichtbaar. Maar we hebben ook 
last van files vanwege wegwerkzaamheden en komen dus een uur later dan 
gepland aan in Suzdal. De rivier de Kanelka stroomt door dit stadje. 
Het heeft 10.000 inwoners, maar wordt jaarlijks door 8 miljoen mensen 
bezocht. Tatjana beschrijft de sfeer tijdens de winter: het is één van haar 
favoriete plekken.

De bus maakt een rit rond de stad, zodat we haar van alle zijden kunnen 
bewonderen. In de kronieken werd Suzdal voor het eerst genoemd in 1024. 
Het was qua oppervlakte groter dan Moskou, Parijs of Londen. Suzdal is ook 
bekend om zijn augurken. Jaarlijks vieren ze ‘De dag van de groene augurk’. 
Opvallend zijn verder de grote aantallen kerken: naast iedere kerk staat een 
kleinere versie. Die werd tijdens de wintermaanden gebruikt.
We hebben het Kremlin bezocht, waarin o.a. het Iconen museum en de 
Rodzjestvensky kathedraal.

Door naar Vladimir: “Gouden Poort’. Nu zijn het houten deuren, oorspronkelijk 
waren het gouden poorten. In de 12 e eeuw zijn ze vanwege de bezetting 
door de Tartaren begraven, maar tot op heden niet meer terug gevonden…  
Een kleine stadswandeling, beide kerken bekeken en vanaf het Kremlin een 
prachtig uitzicht over de omgeving. 
In ‘Dorp in Rusland’ wordt onze maaltijd genuttigd. Een wat bijzondere plek, 
even buiten de stad. Er is live muziek en dans, ‘Venus’ van Shocking Blue 
hoor ik voorbij komen. Pieter spot nog een bonte kraai.
We verblijven in ‘De prins van Vladimir’: bij binnenkomst vallen direct de 
geluiden van een bruiloft op. Wij hebben daar op onze kamer niets meer van 
gehoord en goed geslapen.

Zaterdag 7 september
Suzdal • Vladmir                      Marianne van de Graaf
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Zondag 8 september  
de Mesjtsjora • deel 2       Mieke Jansen • Pieter Slim

De muziek van de bruiloft in het hotel duurde niet lang, maar nachtelijk 
onweer heeft sommigen wel gewekt. Na het ontbijt in hotel Knyaz Vladimir 
rijdt chauffeur Artjom ons voor negenen eerst naar hypermarkt Globus aan 
de rand van de stad om zo nodig regenlaarzen aan te schaffen. Ze zijn er 
in alle soorten en vooral in grote maten, van gewone zwarte ‘botten’ en 
visserslaarzen met camouflageranden tot een type Hawaï met papegaaien. 
Pinnen is geen probleem en Mc Donald’s en Burger King zijn ook in Vladimir 
doorgedrongen.

Onderweg passeren we buitenwijken met hoge bebouwing, waarlangs 
groenstroken met populieren, wilgen en parken, een industriegebied met 
twee koeltorens en langs de weg grote buizen voor de stadsverwarming. 
Artjom rijdt pittig en mist op een haar na een voetganger. Zuidwaarts op de 
R 73 herinnert Hein ons aan Leen Stout, hoe hij tijdens eerdere reizen met 
bronzen stem Paustovskij kon citeren. Nu leest Hein toepasselijke fragmenten 
uit het hoofdstuk ‘Een gewoon landschap’, afkomstig uit een door Ria
prachtig vorm gegeven boekje over de Mesjtsjora in een ongeautoriseerde 
vertaling door Ivan Aguzzoli en Netty van Rotterdam, dat alleen de deelnemers 
aan de reis uitgereikt kregen. Paustovskij schilderde het met woorden, Isaak 
Levitan (1860-1900) met olieverf, zoals sommigen van ons in de Tretjakov-
galerij in Moskou hebben gezien. 

In Gus’-Khrustalnu (ca. 70.000 inwoners), waarvan Paustovskij het station
noemt in ‘Eerste kennismaking’, maken we een koffiestop en sluit gids Katja 
aan. We stoppen bij een park met nog een beeld van Lenin. In het café 
daartegenover hangen oude foto’s, onder meer een portret van de klein-
zoon van Akim Maltsov die hier in 1756 een kristalfabriek stichtte. In de 
Sovjettijd werkten er duizenden mensen, nu nog enkele honderden. Naast 
kristallen sier- en gebruikvoorwerpen worden tegenwoordig ook technische 
glasprodukten vervaardigd.
De dag begon druilerig, maar langzamerhand breekt de zon door en stijgt de 
temperatuur naar 16º C.

We zetten de reis voort, verlaten de urbane wereld en komen we in het dal 
van de Klyazma. Schrale grond, begroeid met grove den, in lage delen bos 
van meerstammige elzen en secundaire begroeiing van ruwe berk, wilgen, 
duinriet en in het water grote lisdodde met rietsigaren. Hier en daar komen 
we kenmerkende grootschalige landbouwenclaves tegen; nu braakliggend, 
afgeoogst en deels al geploegd; soms een kunstweide met rode klaver. Vaker 
echter neemt het bos weer haar plaats in op de ooit ontgonnen 
braakliggende velden, met een invasie van pionierhoutsoorten als berk en 
den. Van veehouderij geen spoor.
We zien nu kleine karakteristieke nederzettingen met houten huisjes in 
soms felle kleuren, en tuinen met zomerbloemen. Bij Ilino passeren we een 
verlaten kolchoze met ingestorte gebouwen en huizen, en braakliggend 
land. In de bermen staat veel berenklauw. Bij Narmuch zien we een gesloten 
melkfabriek. Berkenbossen doen denken aan doeken van de schilder Ilja 
Repin. Verderop hebben arme dennenbossen een ondergroei van rendiermos. 
Op wat rijkere plekken staan teunisbloemen met nog een enkele gele bloem 
in top – het wordt herfst.

We kruisen een smalspoor dat Paustovskij beschreef in ‘Eerste kennismaking’, 
en dat ook gebruikt werd om turf af te voeren, vermeld in ‘Msjary’. 
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Turfwinning vindt nog steeds plaats voor grondverbetering; het water is 
bruin door de humuszuren.
Bijzonderheid is hier de in Nederland zeldzame kwartelkoning (Crex crex); 
we zien de bij ons tegenwoordig zeldzame bonte kraai, maar verder weinig 
vogelsoorten: eksters, witte kwikstaarten, duiven, koolmezen, grote bonte 
specht, sperwer, eenden, ganzen en veel mussen. Vanaf de boot op de Oka 
zullen we de volgende dag de holen van oeverzwaluwen zien in een zandwand 
aan de oever van de rivier; de vogels waren al vertrokken naar Afrika. De 
kraanvogel (Grus grus) komt voor in de Mesjtsjora, maar liet zich niet zien 
of was ook al vertrokken.

Het Nationaal Natuurpark Mesjtsjora is gesticht in 1992, besloeg aanvankelijk 
119.000 ha, waar nog 70.000 ha bij gekomen is. Er komen 764 plantensoorten 
voor, waarvan er 140 op de Rode lijst staan. Er zijn sporen gevonden van een 
Finse stam die zich hier ooit bezighield “met de winning van wilde honing”. 
We bereiken het gebied via het openluchtmuseum in Tasinsky, waar een 
vrouw in historisch kostuum ons verwelkomt. 
Hier zijn houten huizen, schuren en opslagplaatsen op schaal 1:6 nagebouwd. 
Technieken en gebruik van materialen voor schuttingen, hekken, houtsta-
pels en dakbedekking worden hier inzichtelijk weergegeven.Tot onze grote 
verbazing zien we hier ook een bruine beer van een jaar of tien, 250 kg, 
achtergelaten door een rondreizend circus. Het dier loopt neurotisch heen 
en weer in een kleine kooi en het voederen met pap, snoepgoed, biscuit, 
suikerklontjes en bessen wordt als attractie gebracht. Er wordt verteld dat 
een groter terrein voor het dier is voorzien; misschien een project voor de 
stichting ‘Viervoeters’ of het ‘Bruine Beren Bevrijdingsfront’. Verder loopt 
een hoogzwangere poes rond, “Ze krijgt spoedig jongetjes” zoalsTatjana het 
zegt. We eten de meegebrachte lunch in een tuinhuis met wanden van 
gevlochten twijgen, wat bij de voormalige Georgiëgangers goede herinneringen 
oproept. Thee wordt geschonken uit een samowar. 

Een bezoek aan een authentiek privaat met zaagsel zorgt voor een 
historische beleving. De wandeling, deels over vlonders, door het moerassige 
gebied wordt begeleid door een gids, twee jongens uit de buurt en een poes 
die het hele traject voorop loopt - volgens Hein een betoverde gids die in 
deze gedaante boet voor haar wandaden. Meteen lopen we tegen Ledum 
palustre aan, een zeer kenmerkend, sterk aromatisch soort rododendron-
struikje uit Noord-Europese moerassen, dat niet bij ons voorkomt, en in 
‘Msjary’ (wilde) rozemarijn wordt genoemd. We ontdekken dalkruid met rode 
besjes en later wolfsklauw. Er worden deze dag kikkers, een salamander en 
een waterkever aangetroffen, maar geen elanden, bevers, wasbeerhonden of 
lynxen, die hier ook voorkomen. Jenny haalt haar hart op aan paddestoelen; 
enkele met prachtige namen zoals de vliegenzwam (bij berk), hanenkam, 
graskleefsteelmycena, paarse korstzwam, roodschubbige gordijnzwam, 
spekzwoerdzwam en diverse soorten russula (‘De bossen’, De gouden roos p. 
103). Cantharellen en eekhoorntjesbrood worden geplukt. 

We zijn in een zuur, voedselarm dennenbos van ca. 70 jr. oude bomen, met 
in de ‘boomlaag’ overwegend grove den en in mindere mate fijnspar en 
ruwe berk.
De ‘struiklaag’ bestaat uit vuilboom (zwarte bessen), ratelpopulier, lijsterbes 
(oranje bessen), wilg, es met hangende vruchten, zachte berk, en spaarzaam 
jeneverbes, braam en framboos (geproefd).
De ‘kruidlaag’ (ondergroei) bestaat uit rode bosbes, blauwe bosbes, borstelgras, 
geel bloeiende tormentil, adelaarsvaren, enkele soorten haarmos (‘Msjary’), 
bosaardbei (alleen blad) (‘De bossen’), klaverzuring, wederik (‘Rivieren en 
kanalen in de bossen’) op de drogere plekken, en vele soorten veenmos, 
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lijsterrijsbes en Ledum (wilde rozemarijn of beter moeras-rozemarijn) op de 
nattere plekken. Met ‘hard gras’ zullen ongetwijfeld ruwe smele, 
pijpestrootje, hennegras e.d. zijn bedoeld.
Langs de waterkant van een klein veenriviertje zien we eindelijk van dichtbij 
slangenwortel of ‘aronskelken’ (бело-крыльника; Calla palustris; Msjary’), 
vergezeld van wateraardbei, wolfspoot en van De gouden roos p. 235 melkeppe.
 
Langs veel mierenhopen, verwijzingen naar Russische sprookjes en omringd 
door talloze muggen komen we aan het eind van onze tocht. Nog een 
groepsportret bij de poort en een wandeling door de dorpsstraat en dan rijdt 
Artjom ons terug naar Vladimir, langs dorpen waar ouden-van-dagen voor 
hun huis op bankjes zitten voor hun huis met bloementuin, in de namiddagzon. 

Na het diner gaat een kleine groep met bus 27 (15 roebel per rit) naar het 
centrum van de stad om nog wat verder rond te kijken. Aan de gevel van het 
universiteitsgebouw hangt een borstbeeld van Dmitri Mendelejev, grondlegger 
van het periodiek systeem. Bij een slijterij/kruidenier vinden we wodka en 
Suzdalskaja, een likeur van zwarte en lijsterbessen. De laatste bus gaat kort 
na tienen terug en is vol met jongeren. Een meisje toont ons een huisjesslak 
in een doorzichtig doosje, op aarde met een blaadje sla en een schijfje 
tomaat, een nieuw huisdier kennelijk. 
We besluiten de avond met een glas en klinken op de Mesjtsjora. Marianne 
brengt Samuel Pepys ter sprake - “and so to bed”. 
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We verlaten Vladimir via de brug over de Oka. Op de brugleuning staat: 
Vladimir 1108-1958. 

De Oka is een zijrivier van de Wolga die uiteindelijk in de Kaspische Zee 
uitmondt. Rjazan ligt een kleine 250 km ten zuiden van Vladimir en telt 
ongeveer 580.000 inwoners. De stad ligt op de scheiding tussen bossen 
aan de noordkant en beboste steppen ten zuiden van de stad. Er is een 
liedje over Rjazan afgesneden door moerassen en bossen. De etymologische 
betekenis van Rjazan is ‘snijden’ en ook moerasplaats. Het was dus vroeger 
een moeilijk te bereiken plaats. Toch werd de stad in 1237 verwoest door de 
Tataren. Sinds Catharina de Grote heet de stad Rjazan met als wapenschild 
een krijger. De stad heeft twee vliegvelden, twee spoorwegstations, twee 
busstations en twee rivieren de Troebjez en de Oka, zoals Tatjana met enige 
ironie vertelt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rjazan zwaar 
gebombardeerd maar werd niet ingenomen door de Duitse troepen.

Recentelijk woedden in de omgeving hevige bosbranden. Men heeft de 
verbrande bomen snel gekapt. De op het oog nog levensvatbare laten staan 
en die, als ze alsnog dood gingen, ook gekapt. Deze aanpak was bedoeld om 
een snelle verspreiding van boomzaden te bevorderen. Het had succes.
Zo’n 50 km voor Rjazan wordt de grond zandiger, we zien weilanden, akkers 
en zelfs koeien. Uiteindelijk steken we de Oka weer over en stappen uit op 
Kathedraalsplein met een standbeeld van vorst Oleg. 
We krijgen een rondleiding door de stad onder leiding van gids Joeri. De stad 
blijkt een instituut te hebben voor de opleiding van militaire piloten. Overal 
dus uniformen. We rijden naar de Majakovskistraat nr. 37. 
Het oude huis waar Paustovskij ooit woonde staat er niet meer en is vervangen 
door een woonblok maar het heeft nog wel hetzelfde nummer. Argwanend 
worden we aangesproken door buurtbewoners die willen weten waarom 
we dat blok fotograferen. Ook na uitleg staat het ongeloof op hun gezicht 
te lezen. We maken nog een foto van een huis zoals het er in de tijd van 
Paustovskij uit gezien moet hebben.

We lopen verder naar de Jeseninstraat. De schrijver Jesenin werd geboren in 
een vlakbij gelegen dorp. De universiteit is naar hem vernoemd. We passeren 
het theaterplein met de schouwburg. Het plein heeft een mooi beeld van 
paddestoelen.
 
Door naar de Leninstraat die voorheen de Astrakanstraat heette. We gaan 
door naar het plein van de oude bazaar. Paustovski en zijn vriend Gajdar 
ruzieden daar over de aankoop van een barometer, wat Gajdar een verspilling 
vond. Paustovskij kwam naar Rjazan met een smalspoortreintje uit Solotsja. 
Die deed er wel 15 uur over zo langzaam reed hij, vooral heuvel opwaarts. 
Het verhaal gaat dat een boerenvrouw onderweg naar Rjazan met melk op 
uitnodiging van de conducteur weigerde in te stappen. Ze zou, zo zei ze, 
anders te laat op de markt komen. Lopen ging stukken sneller.
Dan komen we bij de school waar Paustovskij later de kinderen voorlas uit 
zijn boeken.
Een plaquette aan de muur herinnert daar aan. Als eerbetoon leggen we een 
mooie bladertak op de muur aan de voet van de plaquette.
In de namiddag naar het Kremlin van Rjazan gelopen, maar dat blijkt vandaag 
dicht te zijn. We gaan het morgen bezoeken en lopen er nu langs op weg 
naar de boot.

Maandag 9 september 
Rjazan              Hein Leffring
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We maken een boottocht over de Troebjez en de Oka. Langs de oevers staan 
hier en daar mensen te vissen. We menen af en toe in hen Paustovskij te 
zien. Hij hield van vissen net als Gajdar, Babel en een paar andere vrienden, 
ongeacht of het aan een rivier, bij een meer of aan zee was. Het waait hard 
maar de zon schijnt en dat is heel wat na de eerste twee dagen in Moskou 
met stromende regen. Voldaan stappen we weer aan land en kunnen nog 
even de stad. 
Tatjana tovert een papiertje te voorschijn met 2 adressen waar Paustovskij 
tijdens zijn verblijf in Ryazan verbleef. Dus haasten we ons naar het nog 
bestaande woonblok: bovenste verdieping, rechts naast de inkom. We 
inspecteren voor- en achtergevel en bekijken het tegenoverliggende huis. 
Na een drankje in een wijnbar zoeken we het hotel weer op.
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In le iding
Na een goed ontbijt met kefir of rijstepap en ander lekkers in de chique 
eetzaal van hotel Forum in Ryazan zullen we vandaag met een lunchpakket 
opnieuw naar Nationaal park Mesjtsjora gaan, maar nu vanuit het zuiden. 
We volgen opnieuw de weg van gisteren nu Solottsja voorbij, en slaan dan 
bij Spas-Klepiki (‘Rivieren en kanalen in de bossen’), links af.
Ons hotel ligt wat apart verscholen in een half industrieel-en-woonkazerne-
complex met aan de voorkant jonge tuinaanleg en een mooi even verder 
gelegen oud park dat grenst aan het centrum van de stad. Vanuit een dichte 
mist wordt het zicht na verloop van tijd steeds beter.

De reis
We rijden over een boulevard met trolleybus, omzoomd door groenstroken 
met ooit geknotte populieren, met linden, esdoorns, rijen berken en voor het 
septembergevoel volledig op kleur zijnde lijsterbessen.
We gaan weer langs een stadsrand met hypermarkten en ongeregeld gedoe, 
inclusief een wegverbreding die ons leidt naar de brug over de Oka. In de 
uiterwaarden een soort ‘slagenlandschap’ waar hooiwinning plaatsvond 
gezien wat achtergelaten hooibalen. Langs de boorden van de Oka strekken 
zich zachthoutooibossen uit. De rivierzijde van het talud is met beton 
belegd tegen erosie. De weg ligt hoog boven maaiveld om bij hoog water 
berijdbaar te blijven. Het land ligt braak of is nog in cultuur.
Binnendijks grazen bij oude meanders paarden, en koeien en schapen met 
een herder en zijn staf. 
Langs de kant van de weg worden bessen, bramen en paddenstoelen te koop 
aangeboden, vooral door oudere vrouwen. Bij gehuchten zijn de weinige 
huizen aan de weg voornamelijk van hout, met stenen onderbouw, met 
vensters tussen pilaartjes van gestapelde stenen. Er lopen soms een paar 
geiten naast, maar zelden een koe.
 
Hein leest onderweg voor uit ‘De velden’ van Paustovskij. We zien weinig 
vogels; een enkele duif, ekster, kwikstaart, een paar eenden en een stel 
mezen.
Dan volgen weer de grootschalige akkerbouwcomplexen met maïs, zon-
nebloemen en soms braakland. In dat laatste heeft een projectontwikkelaar 
plompverloren twee aan twee geschakelde villa’s gebouwd.
Nu de weg weer op maaiveldhoogte is, is er weer (aangeplant) dennenbos. 
Bij passage van ‘СОЛОТЧA 3 km’ is de wereld weer droog en zandig, even 
later weer moerassig met meerstammige elzen. Plekken met oud stuifzand 
zijn begroeid met jeneverbesstruiken, vooral waar langs de weg het bos 
meer open is. Een lokale houtzagerij lijkt de enige industriële activiteit te zijn.

Brand
Aan weerszijden van de weg is hier brand geweest, enkele jaren geleden 
(op internet vind ik 2010, maar het lijkt wat langer geleden). Het dode bos 
is gekapt en het hout afgevoerd; en de natuur herstelt zich razend snel met 
spontane bosverjonging van de pioniersoort berk. Hier en daar zijn voren 
getrokken voor het planten van nieuwe dennetjes of voor het bevorderen 
van opslag. Aan de horizon staan nog niet gekapte dode bossen. Soms zijn 
er clusters ruwe berken en grove dennen niet gekapt omdat die nog levend 
bleken en weer als zaadbomen kunnen dienen. Bij de afgebrande dorpjes 
met soms nog een restant van een afgebrand houten huis, staan mooie 
nieuwbouwhuisjes.

Dinsdag 10 september 
Mesjtsjora • deel 2            Mieke Jansen • Pieter Slim
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Nationaal  Park Mesjts jora
Bij een zijweg staat een gezelschap te zwaaien en te wenken. We slaan van 
de hoofdweg af en worden opgevangen door de medewerkers van het 
Nationale Park die ons zullen gidsen. Svetlana Victorovna Kulisjova, hoofd 
van de afdeling ecotoerisme, heeft de leiding van onze excursie. Haar 
secondanten zijn inspecteur Anna en assistente Eleonora. Svetlana is 
enthousiast en prominent aanwezig. Het Nationale Park is in 1992 opgericht. 
Ze legt uit waarom Paustovskij ook bij hen een bijzondere plaats inneemt: 
“Paustovskij, Levitan en Jesenin hebben de Mesjtsjora beschreven, geschilderd 
en bezongen, en voor en na hen is dat niet beter door anderen gedaan”.
“In 1948 kocht Paustovskij zeep die was verpakt in een papiertje waarop een 
kaart van de Mesjtsjora, en zo ontdekte hij dus bij toeval in het gebied van 
Rjazan, de Mesjtsjora.” Dan is er het verhaal ‘Kordon 273‘ waar de ‘Jaeger’, 
boswachter Alexej Ivanovitsj Sjaltov, met zijn gezin leefde. Paustovskij bezocht 
hem te voet, maar de 15 km om daar naar toe te gaan zou nu te veel tijd 
vergen, en per auto mag niet. Dus lopen we nu na een voorstelrondje, het 
kortere Paustovskijpad. “De Mesjtsjora ontstond na de laatste ijstijd en het 
zand, het leem eronder bedekte”.

We lopen in het begin over een halfverharde toegangsweg met bermsloten 
en omringd door lelietjes-van-dalen –mét oranje bessen–, ruwe berken, 
bijvoet, vlasbekje, muizenoortje en brem. Het is omringende bos is van 
fijnspar, maar vooral grove den.
Hier en daar staat duinriet (‘hard gras’), wat jeneverbes en spaarzame 
ondergroei van ruwe berk, vuilboom en zomereik (die we overigens weinig 
hebben gezien). De moslaag bestaat uit veel rendiermos in meerdere soorten 
en veel bladmossen, waaronder klauwtjesmos. Jenny vindt weer veel padden-
stoelsoorten, onder meer de vermiljoenhoutzwam, gewone franjezwam, 
levermelkzwam, bruine ringboleet en de peperboleet. We zagen ook nog op 
een afgezaagde stobbe bloedweizwam of ‘blote billetjeszwam’: bolletjes met 
oranje smurrie erin. Zelfs op een hertenkeutel wordt een kleine paddenstoel 
gevonden.
De mierenhopen worden met palen beschermd tegen de vele wilde zwijnen 
die daarop prederen. Verder komen elanden en bruine beren voor. Onderweg 
zien we het leger van een eland. Dieper het bos in zijn eilandjes waar oude 
elanden heen gaan om te sterven; daar zijn meerdere skeletten gevonden.

We zien verder veldbies, struikheide, zegge, borstelgras, weer rode en 
blauwe bosbes, rijsbes en enkele grote ‘heksenkringen’ (wsch. klonen en dus 
steeds één individu) van grote wolfsklauw en vlakke wolfsklauw (Lycopus 
complanatum; bij ons verdwenen). Pleksgewijs zien we hengel maar die is al 
zwart en afgestorven op dit moment. 
Ook hier is brand geweest, vandaar zo nu en dan een brandgang waardoor 
het zand bloot komt te liggen en soorten verschijnen als echte guldenroede, 
schapenzuring, eenjarige hardbloem, gewoon struisgras, een enkele pijpes-
trootje, wilgenroosje en rode schijnspurrie. In het afgebrande deel komt als 
in de brandgang dichte berkenopslag voor, en aanplant op rijen van grove 
den, met de schop geplant.
In de nattere stukken staat weer haarmos, ratelpopulier, pitrus e.d.

Het bos van twee dagen eerder gaf een wat Scandinavischer indruk met de 
moerassiger delen en de Ledum (moerasrozemarijn) dan het huidige. 
Gijs en Pieter concluderen dat de bossen van vandaag toch een wel erg 
Europees karakter hebben; meer overeenkomsten met die van ‘ons’, dan 
verschillen. 
Maar toch, het dwarrelen van berkenblad roept hier een decor van De Drie 
Zusters in gedachten.
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We eindigen bij een rechte kaalgeslagen strook voor twee gasleidingen van 
Gazprom (1987 & 2007), van Siberië naar Moskou, en dan misschien verder. Ze 
kunnen ook symbool staan voor de moderne verbinding tussen Rusland en ons.

De meegebrachte lunch wordt op enkele bankjes in het bos genuttigd. 
Toiletten in het bos, Tatjana verordonneert: “links voor mannen, rechts 
voor vrouwen”. Daarna wordt door Hein nog even de jonge dode ringslang 
getoond die hij daarvoor gevonden had. Onderweg zien we nog een paal ter 
herinnering aan een vroegere kapel. We gaan snel terug, per busje, voor ons 
bezoek aan het buitenverblijf van Paustovskij in Solottsja, echter niet zonder 
te poseren voor de inmiddels verplichte groepsfoto!
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In 1932 betrok Paustovskij met zijn vriend Frajermann een deel van een huis* 
in het dorp Solottsja. waar de graveur Ivan Petrovitsj Pozjalostin (1837-1909) 
had gewoond. Toen Paustovskij er kwam, werd het huis bewoond door de 
bejaarde dochters van de kunstenaar. Nu is het een museum, zowel aan 
Pozjalostin, als aan Paustovskij gewijd. We vinden de vertrekken van de 
schrijver huiselijk ingericht, met foto’s aan de muur, manuscripten op zijn 
bureau en visgerei in het voormalig badhuis in de tuin, waar Paustovskij 
graag zat te schrijven. Buiten staan nazomerbloemen in de tuin, het ruikt 
naar herfst en houtvuurtjes, een klok slaat, kraaien kwetteren - geuren en 
geluiden die hier sinds het verblijf van Paustovskij onveranderd zijn. 

  * Het huis is uitgebreid beschreven in Nieuwsbrief #16 (december 2013) van de Vereniging

    Konstantin Paustovskij.
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Op weg terug naar Rjazan passeren we rusthuizen, sanatoria, een klooster, 
en neemt de hoogbouw toe. In de stad aangekomen bezoeken we het 
Kremlincomplex, te beginnen met de Uspenskykathedraal, waar vrouwen in 
broek worden geacht een lap als rok te dragen. De kerk, gewijd aan Maria 
Hemelvaart, heeft een enorme iconostase, een wand met wel 155 iconen. 
Ernaast staat de winterkathedraal, oorspronkelijk uit de 14de eeuw. Tot het 
complex behoren verder nog kloosters, een aartsbisschoppelijk paleis, 
voorraadschuren en een begraafplaats, waar een grafmonument aan de eerder 
genoemde Pozjalostin herinnert. Een van de gebouwen is als historisch museum 
ingericht, met stijlkamers, gebruiksvoorwerpen en gereedschap, kleding en 
veel foto’s, die ongetwijfeld door een cultureel antropoloog gemaakt zijn.

Tot slot van deze laatste dag voor het vertrek dineren we in hotel Forum, 
waarbij Hein namens alle reisgenoten de organisatoren Netty en Ria en onze 
gewaardeerde gids Tatjana Valajeva nog eens in het zonnetje zet.



19

Het vertrek richting vliegveld is gepland om 9.00 uur. We vliegen rond 16.00 
uur, maar vanwege de verkeersdrukte rondom Moskou wordt deze ruime 
marge aangehouden.
Zelf loop ik nog even een rondje in de buurt van het hotel in Rjazan. Op de 
parkachtige middenstrook tegenover het hotel wordt gymnastiekles gegeven 
aan een groep middelbare scholieren. Anderen lopen richting centrum, op 
weg naar hun werk denk ik.
Op de afgesproken tijd vertrekken we: deels via dezelfde route als de 
heenreis. We zijn ongeveer halverwege de route als we stil komen te staan. 
Een file, waarvan het einde niet te zien is. “Dan maar van de gelegenheid 
gebruik maken om paddenstoelen te zoeken”, denken twee vrouwtjes. 
Ook tegemoetkomend verkeer ontbreekt. Behalve een enkeling die besluit 
uit de file om te keren. Na een half uur stilgestaan te hebben, besluit Oleg 
langs de file door te rijden. Dat lukt tot op bepaalde hoogte. 

Via telefooncontact met de taxichauffeur die van de andere kant moet 
komen en daar vast zit, weet Oleg dat voorlopig de situatie niet zal veran-
deren. Deze taxi is geregeld om onze Vlaamse medereizigers naar Moskou 
Domodedova te brengen.

Alle tijd die we hadden wordt ineens beperkte tijd. We besluiten om te 
draaien en toch via de ring naar het vliegveld te rijden. Bovendien nu eerst 
via Domodedova naar luchthaven Vnukovo. Dat is een spannend 
besluit, want ook daar loopt dagelijks het verkeer vast. Een brandende 
vrachtwagen maakt de ellende compleet. Frans kan op zijn I-pad de route 
precies volgen en meldt van tijd tot tijd hoeveel kilometers we nog hebben 
af te leggen. In de buurt van de vertrekhal van Domodedovo wordt afscheid 
genomen van Ria, Werner en Jean. Als we hen uitzwaaien hopen we 
allemaal dat ze nog op tijd zijn, want het spant er om. Achteraf weten we 
dat het gelukt is.
Nu de rest nog op tijd zien af te leveren: de 6-baans ring loopt vol, maar het 
rijdt door. Ieder gaatje wordt door Oleg gebruikt om vooruit te komen op de 
meest snelle manier. We switchen voortdurend van baan, het gaat allemaal 
goed. In de stress kiest hij uiteindelijk voor de aankomsthal. Geen probleem: 
via roltrappen arriveren we in de vertrekhal, checken in en hebben zelfs 
nog tijd om de laatste roebels in drank of chocolade om te zetten. Tussen al 
die bedrijven door is natuurlijk ook afscheid genomen van Oleg en Tatjana. 
Iedereen blij: ons visum was maar geldig tot en met 11 september. Het feit 
dat we allemaal op tijd konden vertrekken was ook om deze reden heel 
prettig.

Aangekomen in Amsterdam werden we opgewacht door Julia Ergaeva, met 
voor ieder van ons een zonnebloem. 

Weer een hele bijzondere, niet te vergeten reis achter de rug.

Woensdag 11 september 
Moskou • Amsterdam of Brussel  Marianne van de Graaf


