
1

REISVERSLAG
HET HOGE NOORDEN
& NOORDWEST RUSLAND 

1 - 15 september 2017

Vereniging Konstantin Paustovsij



2

VOORWOORD
 Ria Verbergt

Na de wondermooie reis naar Odessa en de Krim werd het tijd om een reis naar het Hoge Noorden 
en Noordwest-Rusland te organiseren, zo dacht het reiscomité.

     Mijn eerste reis naar het noorden - naar Leningrad, Karelië en het schiereiland Kola - was
 gewoon een onthustende ervaring.
     Ik leerde de toverkracht van het noorden kennen. De eerste witte nacht die boven de Neva
 hing, gaf mij al meer inzicht in de Russische poëzie dan tientallen boeken en vele uren
 peinzen erover.
    Ik kwam erachter dat het begrip ‘het noorden’ niet alleen stille kracht van de natuur 
 betekent, maar op een of andere manier ook de door Poesjkin diep in de bossen van Pskov
 geschreven verzen ‘Jij metgezellin van mijn donkere dagen…”, de dreigende kathedralen van 
 Novgorod en Pskov, het verheven en ranke Leningrad, de Neva voor de vernsters van de 
 Hermitage, de vertellers  van sagen, de kalme ogen van de noordelijke vrouwen, de donkere
 naalden, de glimmerglans van de meren, het witte schuim van de vogelkers, de geur van
 schors, het geluid van de zagen van de houthakkers, het geritsel van de bladzijden die je voor  
 de zoveelste keer ‘s nachts  leest wanneer de ochtend al boven de Finse Golf begint te gloren
 en in je geheugen de woorden van Blok klinken:

      … Reeds
   Reikt d’ene schemering d’andere de hand,
   Als zusters van twee hemelstreken, spinnen zij,
   Nu en roze, dan een blauwe nevel,
   Een half verdronken wolk op zee
   Zieltogend en in toorn ontstoken,
   Werpt nu eens rode, dan weer blauwe bliksemschichten.

 Ik zou bladzijden kunnen volschrijven met deze vage kenmerken die het uitgesproken
 gezicht van het noorden vormen. Ik was door het noorden sterker gegrepen dan door het
 zuiden. [1]

We herlazen Paustovski, noteerden plekken waar hij over schreef en legden contact met onze gids 
Svetlana Miroshnichenko. Zij was van onschatbare waarde geweest op de Krim en was onmiddellijk 
bereid om ons weer van dienst te zijn. Met hetzelfde enthousiasme begon Svetlana mensen op 
te sporen die bereid waren ons meer over Paustovski te vertellen. Persoonlijke ontmoetingen en 
ontvangsten werden ingelast. Het belangrijkste doel van de reis zou vooral liggen op plaatsen waar 
Paustovski heeft gewoond, die hij heeft bezocht en bereisd en landschappen en natuurfenomemen 
waarvan hij genoot. In het Noorden bleken nogal wat Paustovski-kenners te zijn die zich graag over 
ons wilden ontfermen. 

Dat ook Alexander Poesjkin aan bod zou komen lag voor de hand. Paustovski bezocht meermaals 
het park van Michailovskoje en in zijn reisdagboek uit 1954 vertelde hij op ontroerende wijze over 
het huisje van Arina Rodionovna [het kindermeisje van Poesjkin] dat werd heropgebouwd door het 
Russische leger nadat het Duitse leger uit Michailovskoje was verdreven.  

Langzaam maar zeker begon de reis vorm te krijgen en werd de datum vastgesteld.
De eerste helft van september bleek geschikter dan de tweede wegens minder last van muggen 
en kans op gunstig weer: uitstekende keuze dus, wat achteraf ook bleek. We genoten van een 
schitterende ouwe wijvenzomer!

Een half uur nadat de inschrijving was geopend hadden reeds 13 reizigers zich gemeld. Uiteindelijk 
klokten we af op 32 deelnemers, een mooi resultaat. 
Op 1 september 2017 begonnen we dus met uiteenlopende verwachtingen aan het grote avontuur. 
In dit verslag leest u er alles over.  

[1] Afscheid van de zomer, blz. 17,  uitgeverij De Arbeiderspers, vertaling Wim Hartog
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Vrijdag 1 september [late namiddag]
St. Petersburg 

Na een voortreffelijke vlucht uit respektievelijk Amsterdam en Brussel ontmoeten we elkaar op de 
luchthaven Poelkovo waar we Svetlana treffen, komende uit Simferopol. De bus brengt ons naar het 
hotel aan de Moskovskye Vorota en iedereen zwermt uit. Per metro of trolleybus naar het centrum, 
al lopend naar het nabijgelegen klooster, een bezoek aan het Poesjkin Museum, zicht over de Neva 
en de Admiraliteit, een drankje op een terrasje, of gewoon genieten van het bijzondere licht, de 
laagstaande zon, de lange schaduwen en de het machtige wolkenspel, eigen aan het Noorden.
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Zaterdag 2 september [voormiddag]
Sjisselburg Hein Leffring

Na gisterenmiddag in het centrum van St. Petersburg te hebben rondgezworven stappen we 
vandaag in de bus met als eindbestemming Petrozavodsk. 't Is zonnig en rond de 20º. Eerst gaan 
we naar Schlusselburg/Sjlisselburg waar we het fort Oresjek bezoeken. In de bus vertelt Svetlana 
over Peter de Grote, over de Dekabristen die in 1825 in opstand kwamen tegen tsaar Nikolaas, 
over Poesjkin, over Alexander Oeljanov de broer van Lenin en en nog andere wetenswaardigheden. 
Al luisterend en rondkijkend verlaten we langzaam – want men is op weg naar de datsja’s en dus 
is het druk op de weg – St. Petersburg met de hoge torenflats in de buitenwijken. Greet vertelt 
over Charles Lonceville de ingenieur die door Paustovski de kernfiguur werd in zijn boek over de 
fabrieken in Petrozavodsk.

Dan rijden we langs een troosteloos industriegebied, een spoorwegemplacement, waterpartijen, 
Ikea, Mediamarkt, buiten de stad aan beide kanten van de weg loofbos, verkopers van fruit, 
meloenen en stapels rieten mandjes. We zien datsja's, veel berenklauwen, wilgenroosjes, varens, 
dotterbloemen, riet, lijsterbes, een paar fietsers en paddenstoelenzoekers. Dan bereiken we 
Sjlisselburg. Sjlissel betekent noot. De bus parkeert bij een haventje. We stappen op de boot die ons 
naar het op een eilandje gelegen fort Oresjek brengt. De boot mag maar dertig passagiers vervoeren 
en wij zijn met z'n eenendertigen. Svetlana en Pieter blijven achter en komen met de volgende 
boot. Het is nog geen tien minuten naar de overkant.

Het fort is gebouwd in 1323 op last van prins Joeri Danilovitsj, kleinzoon van Aleksander Nevski 
en is gebouwd om de waterwegen van het Ladogameer naar de Oostzee te bewaken en de grens 
van Rusland te beschermen. De oorspronkelijke houten muren gingen in 1349 in vlammen op en 
werden vervangen door stenen muren. Het was een bijna onneembare vesting. In 1612 werd het 
na negen maanden belegering veroverd door Zweden dat het negentig jaar in bezit bleef houden. 
In het begin van de Noordse Oorlog (1700-1721) wisten de legers van Peter de Grote het fort in 
1702 weer in handen te krijgen. De Zweedse naam Notenburcht [Noteburg] werd gewijzigd in 
Sleutelburcht [Schlusselburg]. Het is een enorm uitgebreid complex. Muren van soms wel 6 meter 
dik. Een ijzeren valhek in de toegangspoort dat een ton weegt. Tot 1917 is het de gevangenis 
voor politieke gevangenen, opstandelingen als de Dekabristen, schrijvers zoals Bakoenin; Vasili 
Gontsjarov (1883-1951) zit er 15 jaar gevangen evenals de broer van Lenin, Aleksander Oeljanov; 
Charles Lonceville ontsnapt aan opsluiting doordat hij onderweg er naar toe overlijdt.
Na de revolutie worden in het fort de al dan niet vermeende tegenstanders van het Sovjetregime 
opgesloten. We bekijken de cellen waar de gevangen verbleven. We zien foto's van hen en lezen 
de korte levensbeschrijvingen. In WO-II weten de verdedigers van het fort anderhalf jaar lang 
te voorkomen dat de Duitse troepen Leningrad helemaal omsingelen. Daardoor blijft schaarse        
bevoorrading en bewapening van de stad mogelijk.

Vol van de indrukken en de verhalen die de gids ons over Oresjek heeft verteld brengt de boot ons 
weer terug. Bij aankomst hangen er foto's gemonteerd op schotelvormige koelkastmagneetjes. Voor 
een paar honderd roebel vinden die gretig aftrek bij de geportretteerden.
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Zaterdag 2 september [namiddag]
Olonets Peter Riemersma

Nog vol van de indrukken van het heroïsch tegen de agressieve nazi's verdedigde forteiland Oresjek 
vervolgen we onze weg naar Olonets.
De middag is reeds begonnen als we in Novaya Ladoga aankomen waar onze lunch klaar staat 
in het restaurant Gorodskoi Park. Blikvanger in dit morsige dorp is het standbeeld van de hond 
Ryurik, naar de tsaren vóór de Romanovs. Of die naam nu goed gekozen is, Ryurik stond bekend om 
zijn vriendelijkheid en hulpvaardigheid en was alle mensen bekend; een opvolger had zich nooit       
aangediend.
Even verderop staat langs de weg de zwaargewonde kerk gewijd aan St. Georges.              
Onbruikbaar maar als sprekende herinnering aan het moordend oorlogsgeweld aan het einde van de 
laatste wereldoorlog. Enfin, die geruïneerde kerk staat er dan tenminste nog. Daar recht tegenover 
een grote begraafplaats voor de soldaten van het Rode Leger, gevallen in de Grote Patriottische 
Oorlog. Een bewijs te meer hoezeer er hier zwaar gevochten is, vooral bij de bevrijding van de Finse 
bezetting in 1944.

Na de lunch onderweg naar Olonets leest Paul enkele passages voor uit het Boek der Omzwervingen. 
(blz. 191, 192, 195)
 
Wat brengt ons naar Olonets? In mei 1935 kwam Paustovski naar hier over smalle en modderige 
wegen. In vervlogen eeuwen was dit de hoofdstad van Karelië. Paustovski was hierheen gestuurd  
door de Pravda om reportages te maken van onder andere de landbouwcommune Säde 
(Zonnestraal) alhier. Deze gemeenschap werd gesticht en geëxploiteerd door Finse min of meer 
communistische families: Red Finnish. Twee jaar lang zouden de deelnemers werken zonder loon, 
voor alleen een dak boven hun hoofd en de dagelijkse maaltijden. Toewijding aan de zaak van het 
socialisme was een eerste vereiste.

Onze plaatselijke gidsen staan ons bij de gemeentegrens op te wachten met een rode vlag: Galina 
en Karenina. Zij brengen ons naar een groot geasfalteerd terrein dat bij nadere bestudering 
van het ingewikkelde lijnenspel bedoeld was als oefenterrein voor verschillende beginnende 
verkeersdeelnemers.

Precies op dit terrein en in het onbestemde struikgewas daarachter stonden dan tachtig jaar 
geleden de houten gebouwen van de commune Säde. Daarvan nu geen spoor meer. 

De bus brengt ons vervolgens naar het grote plein van het oude Olonets. Ooit dat wil zeggen in 
1649. Daarna stond hier een indrukwekkende vesting, ter bescherming tegen mogelijke Zweedse 
invasies. De aanvankelijk zuiver houten Olonets-vesting is een paar maal verwoest, ook door brand, 
en herbouwd, maar is tenslotte eind 18de eeuw ten onder gegaan en Olonets verloor haar positie 
aan Petrozavodsk.

De courtyard van Säde, door de Duitse schilder Vogeler.
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De tweede gids neemt het over en neemt ons mee op een route waaraan de in enige vorm bewaard 
gebleven gebouwen staan die Paustovski wellicht voor ogen heeft gehad. De meeste indruk maakt 
een verwaarloosd, non-descript tweekleurig houten gebouw dat indertijd het enige hotel in town 
was en waar Paustovski naar alle waarschijnlijk enkele dagen heeft gelogeerd. Op de plaquette 
wordt vermeld dat dit gebouw het huis van samenkomst was voor de Vereniging van de adel van 
het district Olonets, (maar) dat in dit huis op 18 januari 1918 het eerste congres van                
vertegenwoordigers van soldaten en boeren de Sovjetmacht grondvestte. Dat is dus ongeveer twee 
maanden na de revolutie in Petrograd.

Ongetwijfeld heeft hij ook aandacht geschonken aan een groter, nu goed onderhouden fris geverfd 
houten gebouw dat tegenwoordig een museum is.
Ook de andere zwaar gemoderniseerde, in pastelkleuren geverfde gebouwen zouden vandaag niet 
door Paustovski herkend worden, schat ik zo. De watertoren wellicht wel, ja, en een monumentaal 
houten complex dat om te worden behouden en gerestaureerd in plastic gepakt staat, waarop de 
nieuwe gedaante alvast geprint staat. Indertijd was het een meisjesinternaat of scholencomplex of 
wie weet beide. De rij winkels is verdwenen waardoor het voor een hoofdstraat wel een dooie boel is. 

Dan nemen we een loopbrug en komen bij de kerk, die er prachtig gerestaureerd uitziet.               
Via romantische hangloopbruggetjes is het eiland verbonden met de omgeving en zodoende komen 
wij via het Park der Herinnering met daarin centraal een blinkend koperkleurige, levensgrote soldaat 
van het Rode Leger op een manshoog voetstuk bij de wachtende bus. 
Maar tot grote ergernis van chauffeur Andrej verzandt de bus letterlijk bij een poging om te 
draaien. Wij lopen dus maar naar ons gezellige restaurantje Provans terwijl de bus uit het drijfzand 
wordt getrokken door een truck die door de toegesnelde politie van de weg geplukt wordt.

Paustovski schreef in juni 1935 naar een vriend, vertelt gids Karenina, dat het nu nog steeds 
sneeuwt en dat de mensen in bontjassen en vilten laarzen gekleed gaan. Hij haalt vervolgens    
kennelijk met instemming de slogan aan wij zijn geboren om van een sprookje de realiteit te maken. 
Close to Paustovskij’s mentality. 

Het is laat en donker als we naar Petrazovodsk rijden. Eerst leest Paul ons nog voor uit De gouden 
roos, pagina 158 – 163, over Paustovski’s beschouwing van onze bestemming. Greet vertelt daarna 
over een artikel van een zekere Valentina in nummer 20/2003 van het Russische tijdschrift dat aan 
Paustovski is gewijd: een literaire en historische tekstkritiek op de novelle Charles Lonceville. Deze 
Lonceville is morgen één van de historische hoofdpersonen op deze reis.
Het is middernacht als we na een heerlijke dag aankomen in Hotel Karelia.

Zie voor een uitgebreid verslag van het bezoek aan Olonets, zie Nieuwsbrief # 21.

Uit het schetsboek van Steef Vooren

Foto’s :
Annette Bos en Peter Riemersma
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Zondag 3 september [voormiddag]
Petrozavodsk Greet Vanhassel

Deze ochtend worden wij rondgeleid in Petrozavodsk door Faina Rodionovna Makarova. Zij is 
geboren in Kondopoga maar woont momenteel in Moskou. Zij is filoloog, afgestudeerd aan de 
Staatsuniversiteit van Petrozavodsk. Thema van haar licentiaatsverhandeling: De Noordelijke cyclus 
in het werk van Konstantin Paustovski. Doceerde aan haar eigen alma mater en aan de Plechanov-
universiteit te Moskou. Zij is actief bestuurslid van de Karelische kring aldaar. In 1994 publiceerde 
zij in Moskou het boek K. Paustovski en het Noorden (К. Паустовский и Север). Zij zal later een 
exemplaar schenken aan onze Vereniging. Wij bezoeken eerst enkele plaatsen in Petrozavodsk 
waar Paustovski zeker is geweest. Maar veel van die plaatsen hebben nu een heel ander uitzicht 
verworven: 
• de Petrovski/Aleksander-fabriek is bijna helemaal gesloopt om plaats te maken voor moderne 
woonblokken. Alleen het alleroudste bakstenen gebouw, dat zou dateren van de tijd van Peter 
de Grote, staat er nog. Maar onze gids vreest dat het ook zal worden gesloopt omdat historische 
waarde geen geld opbrengt.
• Op de plaats van het oude Duitse kerkhof, waar destijds alle buitenlanders werden begraven, en 
waar Paustovski het graf van Lonceville zou hebben gevonden, staat nu ook een woonblok. Aan de 
overkant van de straat is wel een Russisch kerkhof bewaard gebleven.
• We kunnen ons een beeld vormen van de straten waar Paustovski langs moet hebben gelopen. Het 
is echter niet meer te achterhalen waar hij precies logeerde en ook het huis van de familie Leskov, 
met wie Paustovski bevriend was, is niet bewaard. De Tweede Wereldoorlog en de bouwwoede van 
opeenvolgende generaties hebben hun werk gedaan.                                                      

• De oude gouverneurswoning waar Gavriil Derzhavin woonde, werd ook al vernield tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Op het huidige gebouw is een gedenkplaat bevestigd. De dichter werd 
op bevel van Katharina II de eerste gouverneur van de Olonets-krai. Hij bleef er van september 
1784 tot oktober 1785. Derzhavin nam zijn taak serieus. Onder zijn bewind verwierf de stad haar 
structuur: er kwamen administratieve gebouwen, een staatsziekenhuis en een officiële school. De 
basis van de financiële, administratieve en rechterlijke macht werd gelegd. Derzhavin was een zeer 
plichtsbewust man, veeleisend tegenover zichzelf en zijn ondergeschikten. Dat leidde tot conflicten 
met zijn hoger geplaatste en onenigheid met de plaatselijke ambtenaren. Hij werd daarom na een 
jaar al overgeplaatst naar Tambov. Derzhavin wijdde ook enkele gedichten aan Karelië, o.m. aan de 
Kivatsj-waterval, die we later zullen bezoeken.  http://pishi-stihi.ru/vodopad-derzhavin.html
Na onze stadstoer bezoeken we de zalen van het Nationaal Museum van Karelië.
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Het museum werd gesticht in 1871. Tot op de dag van vandaag is het gehuisvest in de voormalige
gouverneursresidentie en administratieve gebouwen aan het Ronde plein of Leninplein. Het mooie 
classicistische gebouw is van de tweede helft van de zeventiende eeuw, van de beroemde architect 
Vasili Bazhenov. We vinden hier een zeer mooi overzicht van de archeologie, de geschiedenis, de 
cultuur en (volks)kunst van Karelie alsook een foto van Petrozavodsk zoals Paustovskij het moet 
gezien hebben. Ook de zalen gewijd aan de natuur zijn de moeite waard. 
 
Na een typisch Karelische lunch (met bessen en paddenstoelen) worden we verwacht in een van de 
zalen van het Nationaal Museum van Karelie voor een lezing van Faina. Eerst worden wij begroet 
door Natalia Laitunen, voorzitter van de Karelische kring van Moskou, waarna Faina het woord 
neemt.                                                                          
http://nmrk.karelia.ru/site/?lang=eng

Zondag 3 september [namiddag]
Petrozavodsk Magda van Ree

Fania schreef een boek Paustovski in het Noorden en bleek een Paustovski-enthousiasteling te zijn 
met enorm veel kennis en prachtige persoonlijke verhalen.
Voor de lezing heeft ze ook collega’s, vrienden en leerlingen uitgenodigd, allen bewonderaars van 
Paustovski.
Fania vertelt dat er nog veel onbekend, niet gepubliceerd werk is, en refereert aan het motto Bijna 
al mijn boeken zijn een reis, elke reis van mij is een boek. (Paustovski). Zij is afgestudeerd op het 
leven en werk van Paustovski en door het schrijvershuis van Petrozavodsk is ze gevraagd al het 
werk van hem over het noorden te verzamelen.

Hoe kwam Paustovski in het noorden?

In 1924 werkte hij bij de Morjak, een krant, en hij werd in 1931 door Gorki naar het noorden 
gestuurd om daar in de brigade van schrijvers te gaan werken. Hij wilde dit niet, twee violisten 
kunnen niet op één viool spelen. Gorki is het niet eens met dit antwoord, maar geeft hem een kans.

Paustovski is overweldigd door de onweerstaanbare kracht van het noorden, en besluit (alleen) een 
boek over de Petrovski zavod te schrijven. Slechts het oudste gebouw van de fabriek staat er nog, 
de rest van het complex is helaas afgebroken, we bezoeken de plaats met Fania.

Fania vertelt dat nu Paustovski’s dagboek is gevonden, we kunnen lezen over zijn indrukken van 
Petrozavodsk. Zo schreef hij o.a.: De stad ziet eruit als mica, door de weerschijn van de lucht, in het 
meer. [1]

Naast de fabriek bezoeken we andere plekken van Paustovski: Het Nationaal Archief, (De oude 
archivaris antwoordde: als de pruimenbloesem bloeit, is de koude afgelopen.) het Ronde Plein, de 
Britse straat en het Noord hotel.

Fania bezocht in twintig plaatsen archieven en wordt door Tatjana, de weduwe van Paustovski 
uitgenodigd in Moskou haar archief te komen bestuderen. Wat ze daarin zag ging al haar 
verwachtingen te boven: het Karelisch dagboek, met verslagen van al zijn ontmoetingen,      
gesprekken en bezigheden. In dit archief vond ze ook een oude folder, met op de voorkant: de 
theorie van Kapitein Gernet door Paustovski.
Ze had nog nooit van dit boek gehoord. Op de binnenkant van de folder staat: Gepubliceerd in 
Kennis is macht (als feuilleton in 1933).

Ze gaat naar de bibliotheek in Moskou, waar nog een exemplaar blijkt te zijn. Het manuscript 
blijkt twee maal zo groot, het magazine is alleen voor wetenschap, het menselijke aspect is eruit 
gehaald. Wat mist er? Het handschrift van Paustovski is moeilijk te lezen, maar ze vraagt de 
oude typiste van hem het manuscript te ontcijferen. Nu wordt de complete versie nog een keer 
uitgegeven, het wordt gepubliceerd in het tijdschrift Noord.
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Fania vertelt ons o.a. het verhaal over Gernet.
Deze heeft echt bestaan, ze krijgt hier informatie over via de dochter van een kapitein. Gernet is 
namelijk ook een marineman die op 21 jarige leeftijd moet vechten in de Japans-Russische oorlog. 
Voor getoonde moed krijgt hij veel medailles. Door de chaotische omstandigheden van na deze   
oorlog is hij een tijdje onvindbaar en als hij in Rusland weer terugkeert is de oorlog voorbij.
Hij is geïnteresseerd in geologie en gaat naar de Noordpool, waar hij gletsjers gaat bestuderen. Hier 
schrijft hij een boek over.
Als de Bolsjewieken aan de macht komen, kiest hij hun kant. In 1938 wordt hij gearresteerd en 
naar Kazachstan verbannen, in de Tweede Wereldoorlog vraagt hij toestemming om naar het front     
gestuurd te mogen worden om daar te vechten. Bij zijn vrijlating krijgt hij een hartaanval en sterft.
Zijn levensgeschiedenis inspireerde Paustovski en hij heeft hem o.a. in De gouden roos, beschreven.
Tenslotte vertelt Fania ons nog over Eduard Pantserzjanski, De klaagvrouwen en laat ze ons een set 
prachtige drukken van boeken van Paustovski zien met bijzondere illustraties.

[1] We lezen deze indruk in De gouden roos, Privé-domein, in vertaling van Wim Hartog, blz. 159, als volgt De hele stad 
leek wel van glimmer te zijn, waarschijnlijk door de zwakke glans die van de zee uitging en door de bleke onooglijke maar 
vriendelijke hemel. 

Maandag 4 september
Kizhi Pogost Elbrig de Groot

Het is schitterend weer. We laten Petrozavodsk achter ons en vertrekken met de hydrofoil over 
het Onegameer noordwaaarts naar de Kizhi eilanden. We brengen een uitgebreid bezoek aan Kizhi 
Pogost, UNESCO werelderfgoed. In het museum van Petrozavodsk mochten we al met een model 
van het complex kennismaken.

Paustovskij beschrijft dezelfde tocht in Boek der omzwervingen, pag. 188.
De boot volgt de bakens in het grillige waterlandschap. Verschuivende ijslagen tekenen het 
noordelijk gedeelte van het Onegameer . We varen langs een vingervormig schiereiland,            
doortrokken met kreken of fjorden. Zoals in heel Scandinavië stijgt het land door het verdwijnen 
van de druk van de gletschers. De stijgende zeespiegel vormt hier daarom geen gevaar. (info met 
dank aan Pieter Slim)
Na een spannende aanvaarroute en een schitterend gezicht op de houten skyline arriveren we na 
ca. anderhalf uur om 12.45 op het eiland. We worden ontvangen door een Engelssprekende gids, 
die ons op onverwacht boeiende wijze langs de Kizhi Pogost en het dorpje voert. Pogost is een  
oud-Russissche term voor een groepje van twee kerken, een zomer- en winterkerk, en één losse 
klokkentoren.
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Het is een fraai houten ensemble, dat op een bijzondere wijze gerestaureerd wordt. Het complex 
wordt in gedeelten gerestaureerd in een grote loods op het eiland. Op het moment van ons bezoek 
is een flink deel van het dak van de grote kerk, met in totaal tweeëntwintig koepels, weggenomen. 
De (zomer)kerk werd ca. 1714 gebouwd en heeft een Grieks kruis als plattegrond. Helaas kunnen we 
door de restauratie het interieur met de grote iconostase niet bekijken. 

De kleine (winter) kerk heeft negen koepels. Het formaat is aangepast aan de kou; ‘s winters 
vriest het 25º tot 30º. Het bouwwerk heeft een simpele plattegrond van enkele aaneengesloten 
rechthoekige ruimtes met voornamelijk lokale iconen, die voor een deel uit de 16e eeuw afkomstig 
zijn. Het koepelgedeelte wordt met een doek afgeschermd om de warmte te bewaren.
Opeens verschijnen er vier zingende monniken, die na een flitsoptreden zich verschansen achter een 
toonbankje met cd’s en andere souvenirs. 

Vervolgens wandelen we naar een boerenwoning, die in 1867 gebouwd is. Het interieur laat zien 
hoe eeuwenlang de woonomstandigheden waren. De woning bestaat uit één ruimte met in een 
hoek de huisicoon en als centrale punt de grote kachel. Bovenop zaten de oudere familieleden, er 
werd gekookt en de kippen zaten onder de kachel voor de eieren. In verschillende hoeken vonden 
huiselijke en huishoudelijke activiteiten plaats, zoals koken , spinnen en weven ; de hele familie 
sliep in dezelfde kamer. De ruimte werd verlicht door olielampen.
De middelen van bestaan waren beperkt. Meer dan het eigen voedsel kon amper verbouwd worden. 
De rotsachtige grond was nauwelijks geschikt voor akkerbouw en het houden van schapen en 
geiten. Hout was er wel voldoende en vis. Extra inkomsten waren alleen mogelijk door diefstal en 
oorlog, aldus de gids. Het dorpje is al ontstaan is in 1456. Het oudste kerkje dateert van de 15e 
eeuw.
Pas in de 19e en 20e eeuw ontwikkelt zich handel door het contact met de stad. In de winter is 
transport met sleden over het bevroren meer mogelijk. Bewoners gaan er werken en handelen in 
bont, vlas, vis en hout. 
Een andere woning, die we bekijken geeft een beeld van het interieur van een welgestelde boer. 
Er is een keuken en woonkamer, en een bovenkamer of opkamer. Langs de wanden, die bekleed zijn 
met behang, staan kabinetten met aardewerk en porselein. Er hangen prenten en een klok aan de 
muur. De begane grond deed dienst als landbouwschuur en stal. Hier is allerlei historisch landbouw 
gereedschap te zien. Verderop staat een korenmolen.

In 1971 beginnen de eerste restauratiewerkzaamheden van de pogost. 
Het houten Florence was al enige tijd een toeristische attractie, maar het complex kwam in 
steeds slechtere staat te verkeren. Voor de complexe houten constructies zijn verschillende 
restauratiemethoden gebruikt, die veel kritiek opleverden. Volgens de gids heeft men pas na ruim 
20 jaar de juiste restauratiemethode gevonden. Delen van het gebouw worden stuk voor stuk 
weggehaald en per deel naar het restauratieatelier gebracht. Daar krijgen we de aanpak van het te 
restaureren deel van het dak van de zomerkerk te zien.

Elk detail wordt op stevigheid getest en waar nodig wordt oud materiaal door nieuw vervangen 
door hout van dezelfde kwaliteit en ouderdom. Een groep houtdeskundigen doet research en speurt 
naar geschikte bomen, hooggekwalificeerde timmerlieden voeren nu deze restauratietechniek uit. 
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Er komt net als in het oorspronkelijke ontwerp geen spijker aan te pas. Na de restauratie wordt 
het betreffende deel teruggeplaatst. De kosten van het project zijn ongeveer 16 miljoen dollar. Het 
werk hoopt men in 2019 te voltooien. Maar onderhoud blijft noodzakelijk. Elke 70 jaar moeten de 
houten dakpannen vervangen worden. In het restauratieatelier ligt een berg versleten pannen. In 
ruil voor een kleine vergoeding kan elke bezoeker een of meer pannen meenemen voor de open 
haard of als souvenir. In het atelier is verder nog een bescheiden presentatie te zien van het 
verloop van de restauratie. Helaas is er alleen een Russische catalogus. 
De Kizhi eilanden zijn zomer en winter te bezoeken. Ook de rondleidingen gaan altijd door. Het 
was een extra cadeau om onder prachtige weersomstandigheden het houten Florence te kunnen 
bewonderen. Ook voor de gids was het een bijzondere dag na een extreem slechte zomer.

Dinsdag 5 september [voormiddag]
Kondopoga Fridjof van Dalen

Deze ochtend rijden we in de bus Petrozavodsk uit. De lucht is blauw en de temperatuur is, 
ondanks dat we in het hoge noorden van Rusland zijn, aangenaam. In de bus denk ik na over de 
vraag waarom de Karelische vlag de kleuren rood, blauw en groen heeft. Rood zal wel de kleur zijn 
van de lucht in de avondzon. De avondzon is in het noorden werkelijk adembenemend. Blauw is de 
kleur van het water van het Onegameer. Groen is de kleur van de bossen die in Karelië eindeloos 
zijn.

We komen aan in Kondopoga, een plaats gelegen aan het noordelijke puntje van het Onegameer. 
Faina die geboren is in Kondopoga en ons deze morgen gidst, vertelt dat deze plaats in de 
Sovjettijd heel beroemd was vanwege de papierfabriek. De papierfabriek maakte het papier voor de 
kranten in de Sovjet-Unie.

Sinds 1991 is de fabriek achteruit gehold en is de stad in de tijd stil blijven staan. Kondopoga ruikt 
en ademt naar de Sovjet-Unie. Kondopoga heeft het minder nodig gevonden om in de vaart der 
volkeren mee te gaan.

We rijden langs de papierfabriek richting het meer. Aan het randje van het meer staat de Oespenski 
kerk. Paustovski is hier vroeger (voor de Tweede Wereldoorlog) geweest. Hij liep dan langs het meer 
naar de kerk. Vroeger lag het meer verder van de kerk, maar vanwege het stuwmeer is het water 
tegen de voet van de heuvel, waarop de kerk staat, gekomen.
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De plek waar de kerk staat is mooi en dat kan ook gezegd worden van de kerk. De kerk was in de 
jaren 1930-1990 gesloten. Nu is de kerk weer open, maar er worden geen diensten gehouden. Er is 
een voorportaal en daarna is de grote ruimte. De grote ruimte heeft twee pilaren met twee armen 
om het plafond te ondersteunen. In de grote ruimte is de iconastase te bewonderen. Rechtsonder 
bevindt zich de icoon met als tafereel de ontslaping van Maria. Maria ligt inderdaad vredig en 
wacht op haar tocht naar de hemel.

In het voorportaal van de kerk heb ik nog een uitgebreid gesprek over iconen met onze gids   
Svetlana die overgevlogen is uit de Krim. Volgens Svetlana is een icoon een door de kerk toegestane 
afbeelding van Jezus, van Maria, van de heiligen en van de Bijbelse gebeurtenissen. Alles wat in 
de christelijke traditie opgeschreven is, en door mensenogen gezien is, kan op een icoon worden 
afgebeeld. Iconen worden door de Russisch orthodoxen vereerd. Die verering gaat over op de 
heilige persoon die op de icoon staat afgebeeld. Volgens Svetlana is een icoon het raam in onze 
tijd dat uitzicht geeft op de eeuwigheid. De verering van een icoon kan op verschillende manieren 
plaatsvinden. Men kan een kruis slaan, de icoon kan worden aangeraakt of worden gekust. Ook 
buigen, knielen of een kaars aansteken behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn vier iconen die Rusland beschermen. Svetlana noemt als eerste de icoon de moeder Gods van 
Vladimir (Vladmirskaja). Deze icoon is te vereren in de Tretjakov galerij in Moskou. De Vladmirskaja 
beschermt Rusland tegen indringers uit het Oosten. De icoon die Rusland tegen het Zuiden 
beschermt is de moeder Gods van Kazan (Kazanskaja). De originele icoon bevond zich in de 
kathedraal van de stad Kazan. Deze icoon is in 1904 gestolen en daarna niet meer opgedoken. Men 
gaat ervan uit dat de icoon vernietigd is. De Kazankathedraal in St. Petersburg is gewijd aan de 
Kazanskaja.
De Tichvinskaja beschermt Rusland tegen indringers uit het Noorden. Tichvin is een stad die ligt 
aan het Ladogameer. De heilige icoon is in het verleden gedragen door engelen door het Noorden 
van Rusland. Uiteindelijk is de icoon definitief gebleven aan de rivier Tichvinka, waar Tichvin naar 
vernoemd is. Voor deze icoon is een kathedraal in Tichvin gebouwd. De Tichvinskaja wordt in 
heel Rusland vereerd. Of deze icoon zich nog in de kathedraal van Tichvin bevindt, is niet geheel 
duidelijk. Svetlana sloot niet uit dat deze icoon nu te bewonderen in de Peter en Paul Kathedraal te 
Petershof, niet ver van St. Petersburg. Vijanden die uit het Westen komen krijgen te maken met de 
krachten met de moeder Gods van Smolensk (Smolenskaja). Toen Napoleon met zijn leger Rusland 
binnenviel is deze icoon vanuit Smolensk snel overgebracht naar Rusland. Echter omdat de Russen 
Napoleon voor Moskou niet konden tegenhouden, is de icoon vanuit Moskou overgebracht naar 
Yaroslavl. In Yaroslavl bevindt zich thans de icoon in de zogenaamde Smolensk Kathedraal.

De vier iconen hebben hun werk goed gedaan. Ondanks vele invasies:
• vanuit het Westen (Fransen, Duitsers)
• vanuit het Oosten (Mongolen);
• vanuit het Zuiden (Krim Tartaren, Turken);
• vanuit het Noorden (Zweden en Finnen)
staat Rusland nog steeds stevig op zijn plaats. Het eerste Rome is gevallen in 476 na Chr., het 
tweede Rome (Constantinopel) is in 1453 ten onder gegaan, maar het derde Rome (Moskou) staat 
nog steeds en zal volgens de legende, mede vanwege de krachten van de hierboven vier genoemde 
wonderbaarlijke iconen, nimmer vallen.
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Dinsdag 5 september [voormiddag]
Kivatsj Ria Verbergt

Vanuit Petrozavodsk ging ik naar de waterval van Kivatsji en aanschouwde deze diamanten 
strooiende berg zoals Derzjavin het uitdrukte. [1]

Dit lezen we in Boek der omzwervingen. Wij besluiten dit natuurfenomeen met eigen ogen te 
aanschouwen en worden hartelijk begroet door een medewerkster van The Kivach Waterfalls and 
Nature Reserve.

De tweede grootste cascadewaterval van Europa met een verval van 10,7 m ligt op de rivier Suna 
en is omgeven door prachtige natuur. Ze inspireerde Derzjavin bij het schrijven van zijn gedicht 
Waterval in 1794, wat bijdroeg tot de bekendheid van deze wondermooie plek. Ze liet ook Tsaar 
Alexander II van Rusland niet onbewogen en hij beval de aanleg van een nieuwe weg naar Kivatsj, 
de bouw van een paviljoen op de rechteroever van de rivier en een brug over het laaggelegen deel 
van de waterval opdat zijn bezoek in 1868 comfortabel zou kunnen verlopen. 
In 1931 werd dit gebied als eerste in Karelië beschermd. In 1936 werd een deel van de rivier 
afgeleid om een waterkrachtcentrale te bevoorraden waardoor de waterval nu slechts half zo breed 
is. Maar het blijft een spectaculaire bezienswaardigheid in Karelië, waar we erg van genieten.
 
De beschermde zone beslaat 5888 hectare maar het ganse natuurgebied is 10870 hectare groot 
waarvan 80% bos. Gemiddelde leeftijd van de bomen is 120 jaar, maar pijnbomen van 300-350 jaar 
oud zijn geen uitzondering. 5% van het gebied zijn moerassen met een rijke vegetatie.
We worden rondgeleid langs een verzameling bomen, waaronder de Karelische berk, de enige boom 
ter wereld die geen jaarringen aanmaakt. Uiterst geschikt voor de mooie souveniers die in een hutje 
te koop worden aangeboden.
Het bezoekerscentrum leert ons meer over de fauna en de flora. 780 soorten vaatplanten, 325 
soorten korstmossen, 193 soorten lommerrijke mossen, 47 soorten zoogdieren, 216 soorten vogels, 
3 soorten reptielen, 5 soorten amfibieën, 25 soorten vissen, 276 soorten spinnen, 3531 soorten 
insecten, enz..
Eind 19de eeuw kwamen er ongeveer 200 bezoekers per jaar, nu tussen de 30 en 40.000. 
Het toeristisch seizoen was voorbij en op een doordeweekse dag als deze ging het leven in het 
natuurgebied rustig zijn gangetje. Nog een smakelijke lunch en weer op weg.

Voortdurend voelde ik de lijfelijke aanwezigheid van dit land dat ondergedompeld lag in het diffuse 
noordelijke licht.* schrijft Paustovski verder. Wij kunnen dit beamen. 

[1] Privé-domein, vertaling Wim Hartog, blz. 188 
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Dinsdag 5 september [namiddag]
Medvezjegorsk Gemmie Borggreven

Via een kaarsrechte weg met bossen links en rechts rijden we naar Medvezjegorsk.

In het plaatselijk museum worden we verwelkomd door directeur Sergei Ivanovitsch. Voor de deur 
staat een standbeeld van Sergei Mironovich Kirov. Hij houdt zijn hand gebiedend omlaag.  
Sergei vertelt dat het museum in 1935 gebouwd is als hotel, min of meer in de vorm van een schip. 
Men zegt om Stalin te kunnen ontvangen die vanuit de toren dan naar het werk aan het Witte Zee-
kanaal zou kunnen kijken. Het gebouw doet nu niet meer denken aan een 5-sterren hotel.

Binnen voert Sergei ons langs oeroude sieraden gemaakt uit mammoetbeenderen, waarbij hij 
de ouderdom van Karelië benadrukt. Hij wijst ons op een schilderij waarop een oud-gelovige 
stond afgebeeld met de karakteristieke houding van de hand bij het maken van een kruisteken:                 
de wijsvinger en de middenvinger bijeen (god de vader en de zoon) en drie overige vingers bijeen 
(drie eenheid). Deze afsplitsing van het russisch-orthodoxe geloof (kerkhervorming) was in 
Karelië wijdverbreid. In Assen heeft een schilderij gehangen dat dit gegeven tot onderwerp had.               
De oud-gelovigen werden vervolgd.

De Tweede Wereldoorlog in Karelië wordt inzichtelijk gemaakt door een maquette, waarop te zien 
is hoe de Russen via bunkers geprobeerd hebben de Fins-Duitse bezetters te verslaan. De Finnen 
hebben tot 1944 Karelië kunnen bezetten.

Interessant is ook het schema waarop aangegeven staat hoe het Witte Zee-kanaal via bestaande 
waterwegen, rivieren en het Ladogameer en Onegin meer bevaarbaar gemaakt zou kunnen 
worden door de bouw van maar liefst negen sluizen. Het werk moest in twee jaar gereed zijn. 
Arbeidskrachten waren gevangenen en boeren. Ook monniken uit het Solovetski klooster. Men werd 
in verschillende kampen langs het kanaal ondergebracht.  Het aantal doden dat deze operatie heeft 
gekost loopt uiteen van 50.000 tot 100.000.

Na dit bezoek voert Sergei ons nog naar een lapjeswinkel, waar deels mooi Karelisch handwerk kon 
worden aangeschaft.
In Ingenieurs van de ziel besteedt Frank Westerman aandacht aan het Belomor-kanaal.
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Woensdag 6 september
Sandarmokh Jan Baas en Nelly Witte

Vandaag brengen wij, onder mooie weersomstandigheden, een bezoek aan het Witte-Zeekanaal dat 
bestaat uit een complex van sluizen waardoor een verbinding is ontstaan tussen de Witte Zee en de 
Oostzee.

In de bus daar naar toe geeft Greet een heldere en interessante uiteenzetting over de geschiedenis 
van het gebied alsmede hoe de in- en externe verhoudingen tussen Finnen en Russen hebben geleid 
tot onderlinge strijd en gruwelijkheden .
Ter plekke vertelt Sergei (directeur van het museum in Medvesjegorsk) ons over de omstandigheden 
waaronder dit kanaal is gegraven en wat dit heeft betekent voor betrokkenen.
In het kort wat gegevens:
• Witte Zeekanaal ook wel Belomorkanaal genoemd.
• Lengte 227 kilometer.
• Met de hand gegraven , groot deel door graniet en langs bestaande meren.
• Overbruggingshoogteverschil 70 meter tussen Onegameer en Witte Zee .
Daartoe is bij Povenets over een lengte van twaalf kilometer een trap van negen sluizen gebouwd    
(in hout !!)
• Periode van de werkzaamheden : 1932-1933.
Ongeveer in de tijd van de aanleg was de Sovjet-Unie begonnen met de uitvoering van 
verscheidene even grootscheepse, arbeidsintensieve projecten, waaronder de grootste staalfabriek 
ter wereld in Magnitogorsk, een enorme tractor- en autofabriek en uitgestrekte nieuwe 
socialistische steden, die gepland waren te midden van moerassen. Toch viel het Witte-Zeekanaal 
op, zelfs te midden van andere producten van de gigantomanie van de jaren dertig.
In de eerste plaats vertegenwoordigde het kanaal – zoals veel Russen geweten zullen hebben – de 
vervulling van een oeroude droom. De eerste plannen om een dergelijk kanaal te graven waren 
opgesteld in de achttiende eeuw, toen tsaristische kooplieden uitkeken naar een manier om 
schepen zo ver te krijgen dat ze hout en mineralen uit de koude wateren van de Witte-Zee kwamen 
ophalen om ze te vervoeren naar de handelshavens van de Oostzee, zonder de omweg van meer 
dan zesduizend kilometer via de Noordelijke IJszee, langs de eindeloze kust van Noorwegen.
Stalin was de belangrijkste motor achter het Witte Zee-kanaal – en Stalin was degene die 
nadrukkelijk wenste dat het gebouwd werd door dwangarbeiders om ze te leren goede 
Sovjetburgers te worden. Zijn invloed is ook af te leiden uit de snelheid waarmee de aanleg is 
begonnen. Het besluit om het kanaal aan te leggen is in februari 1931 genomen en na slechts 
zeven maanden van technische arbeid en verkenning vooraf, begon het werk in september van dat 
jaar.
De ongeveer 170.000 gevangenen en speciale ballingen die aan het kanaal hebben gewerkt in de 
eenentwintig maanden die de aanleg vergde, werkten met houten schoppen, primitieve handzagen, 
pikhouwelen en kruiwagens om het kanaal aan te leggen en de grote dammen en sluizen te 
bouwen.
De extreme haast en het gebrek aan voorbereiding heeft onnoemelijk veel lijden tot gevolg gehad.
Naarmate het werk vorderde, moesten nieuwe kampen langs het kanaal worden gebouwd.
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Volgens berekeningen zijn er meer dan 25.000 gevangenen om het leven gekomen, hoewel dit cijfer 
geen rekening houdt met degenen die zijn weggestuurd wegens ziekte of ongeluk, en die korte tijd 
later zijn gestorven.
De retoriek die gebruikt werd om het project te beschrijven was uniek: het Witte Zee-kanaal 
was het eerste, het laatste en het enige Goelagproject dat ooit in het volle daglicht van de 
sovjetpropaganda is komen te staan, zowel in eigen land als daar buiten. En de man die uitverkoren 
was om het kanaalproject uit te leggen, te propageren en te rechtvaardigen voor de Sovjet-Unie en 
de rest van de wereld was niemand minder dan Maxim Gorki.
Na de triomftocht van Stalin per stoomboot door het voltooide kanaal in augustus 1933, nam 
Gorki honderdtwintig sovjetschrijvers mee voor een overeenkomstige expeditie. Degenen die 
besloten een boek over de aanleg van het kanaal te schrijven, kregen ook ruimschoots materiële 
aanmoediging, inclusief een buffet in het Astoria, een fraai hotel in Leningrad.
Er is ter herinnering een klein monument voor de slachtoffers van het kanaal in Povenets 
onthuld met de korte inscriptie: Voor de onschuldigen die gestorven zijn tijdens de aanleg van het           
Witte –Zeekanaal, 1931-1933.
Wij krijgen ter plekke te horen dat er nu per week ca. zeven schepen passeren. Precies op het 
moment dat wij er staan komt er een aanvaren. De vaarroute van de Oostzee naar de Witte Zee is, 
zo lijkt het, toch niet zo dringend noodzakelijk gebleken !
In het nabij gelegen Povenets (veel houten huizen) bezoeken wij de Sint Nicolaaskerk, gebouwd in 
2001, ter herinnering aan de werkers die aan het sluizencomplex hebben gewerkt waarbij velen het 
leven hebben gelaten.

Bovenstaande gegevens zijn mede ontleend aan het boek Goelag een geschiedenis van Anne 
Applebaum.

Na deze indrukwekkende ervaring reizen wij door naar het herdenkingspark in Sandarmokh 
(Karelische benaming ).
Sandarmokh is een bebost massief (12 km) bij Medvezjegorsk waar meer dan 9000 mensen 
bestaande uit meer dan 58 nationaliteiten tijdens de grote terreur van 1937/1938 onder Stalin zijn 
omgebracht .
Onder deze omgekomen mensen bevonden zich 3500 inwoners uit Karelie, 4500 gevangenen die 
aan het Witte-Zeekanaal hadden gewerkt en ca.1100 mensen uit de speciale gevangenis van de 
Solovetski-eilanden.

In de ledenbijeenkomst van 23 april 2017 te Rotterdam heeft Bastiaan Kwast een lezing gehouden 
waarin hij informatie heeft verschaft over deze verschrikkelijk gebeurtenis.
Vooral het werk van Joeri Aleksejevitsj Dmitrijev heeft hij gememoreerd. Hij leidt een plaatselijke 
afdeling van Memorial (de mensenrechten organisatie die zich bezig houdt met de Stalinterreur) en 
hij is in 2016 opnieuw gearresteerd.
Het is een plaats waar een ieder, elk op zijn eigen wijze, stil werd en stond, bij deze gruwelijke 
gebeurtenissen.
In het kort verwijzen wij naar de sites op Wikipedia die hierover nadere informatie verschaffen en 
voor velen van ons herkenbare beelden laten zien van deze plek en directe omgeving.

Le Monde, 7 april 2018
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Bij het station van Medvezjegorsk zien wij o.a. een heel oud treinstel uit de Stalin-periode waarmee 
gevangenen werden vervoerd, met een oude locomotief ervoor. De wijze waarop anno 2017 nog 
steeds een dergelijk transport plaats vindt, zien wij ter plekke met eigen ogen!

Donderdag 7 september
Solovetski Mieke Jansen

Vandaag de meest noordelijke bestemming van onze reis naar Groot Solovetski-eiland in de 
Onegabaai van de Witte Zee, herdenkings- en pelgrimsoord, in 1992 aangewezen als Unesco-
werelderfgoed.
Vroeg op, maar snel klaar, want er is geen water in hotel Pristsjal in Rabocheostrovsk, circa 20 
kilometer van Kem. Na een ontbijt van rijstepap en blini naar de veerboot, de Metel 4, die om 8 
uur vertrekt. Aan de kade zwerven wat honden rond. Op de boot zitten we op banken vier om vier 
tegenover elkaar, er worden praatjes en foto’s gemaakt en snoepjes uitgewisseld, maar er zijn ook 
vrouwen in lange rokken die geen oogcontact maken en tijdens de vaartocht in vrome boeken 
lezen. Pieter raakt in gesprek met een vrouw, psychiater van beroep, die gele tulpen bij zich heeft 
-merkwaardige bloem voor september-, maar dat zijn we eerder bij Paustovski tegengekomen. Deze 
dame reist met een groep pelgrims en bekruist Pieter bij het afscheid, als een zegening.

Op het eiland bezoeken we het kloostercomplex, waar voor de revolutie zo’n vijfenzeventig 
monniken en novicen leefden. Er wordt in de tekst en met indringende beelden aandacht besteed 
aan de gebeurtenissen tijdens de revolutie en aan de periode dat dit een strafkamp was,1921-1939; 
daarna werd het marinebasis. Moeilijk voor te stellen hoe zwaar en hard het leven hier was, in die 
omstandigheden en in dit klimaat, niet ver van de poolcirkel.

In het restaurant waar we lunchen hebben we met telefoon en wifi direct contact met de 
achterblijvers, maar destijds leefde men hier een groot deel van het jaar volledig van alles en 
iedereen afgezonderd.
Een Engelstalige brochure, te koop in de museumwinkel (titel etc.) en boeken als Ann Applebaum, 
Gulag. A History (2003) en Orlando Figes, Just Send Me Word: A True Story of Love and Survival in the 
Gulag (2012) geven meer informatie.
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Bij de brand van 1933 zijn veel iconen verloren gegaan. De Nicolaaskerk heeft nu een nieuwe 
iconostase, maar de kwaliteit daarvan is weinig verheffend; ze zijn in de woorden van Ria zo plat 
als een vijg. Sint Nicolaas is de patroon van zeevarenden, dus op dit eiland ongetwijfeld een            
belangrijke heilige. De toren, 40 meter hoog, heeft een nieuwe kapconstructie, die we van dichtbij 
kunnen bewonderen. We zien weinig vogels op het eiland, maar rond deze toren zwermen kraaien.

Op weg naar de lunch bezoekt een aantal van ons een klein museum dat aan het voormalige kamp 
is gewijd. Er is zelfs filmmateriaal te zien, waarin de indruk van een modelkamp wordt gewekt, 
waar geanimeerd wordt gewerkt. Gorki kwam hier in 1929 en schreef een positief rapport in reactie 
op kritiek over de omstandigheden.

Na wat vrij te besteden tijd gaan we terug naar de boot, onderweg passeren we loslopende 
geiten. Er is flink wat deining tijdens de twee uur durende terugtocht naar Prisjtal, en veel stof 
tot nadenken. De veerdienst is tot oktober in bedrijf, daarna vanwege ijsgang tot het voorjaar niet 
meer.
Na het diner rijden we naar Kem, waar we om 21.00 uur op de nachttrein stappen na een race 
tegen de klok om de bagage op tijd op de trein te krijgen, al dan niet de bar bezoeken en slapen in 
coupés met vier bedden, terug naar Petersburg. Onderweg wordt regelmatig gestopt op stations, 
waar venters veenbessen, cantharellen, gerookte vis, drank en rookwaar te koop aanbieden.
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Vrijdag 8 september
Pskov Marijke Kapteyn

Met de trein van Moermansk naar St.Petersburg. Vanaf Kem een reis van 15 uur over ruim 800 km.

Na de opwinding van de vorige avond over wie waar slaapt en waar zijn mijn koffers, heeft iedereen 
nu in de voortsnellende trein zijn coupe met zijn slaapplaats gevonden. We slapen met z'n vieren 
in een coupé, de twee lenigsten boven. Een aantal van ons is al vroeg uit de veren en drinkt in de 
restauratiewagen een kopje koffie terwijl anderen wat langer in hun bedje blijven liggen.

Eindeloze naaldbossen, velden vol berenklauwen en berken met hun voeten in het water zien we in 
het voorbijgaan. Het is herfstig, regenachtig weer waarbij de bomen al beginnen te verkleuren.
Na één van de laatste stops voor St. Petersburg komt er een waterig zonnetje te voorschijn.

Rond 12 uur stappen we vanaf het station in St. Petersburg over op de bus en manoeuvreert de 
chauffeur ons door het overvolle verkeer naar een Armeens restaurant voor de lunch.

De nieuw ingestapte Russische gids gebruikt tijdens deze rit al haar energie om ons opnieuw op de 
hoogte te brengen van de geschiedenis van Peter de Grote. Wij willen graag weten welke gebouwen 
we passeren maar het woord interactie staat tot onze spijt niet in haar woordenboek.

De lunch gebruiken we zittend in chique dikke fauteuils en bestaat uit een salade, heerlijke 
courgettesoep, kofta verpakt in een dun pannenkoekje en een taartje, een soort tompoes met 
vanille, en koffie toe.

In het restaurant staat een gitaar en Steef vraagt of hij hem even mag gebruiken om een lied voor 
ons te spelen. Na het bestuderen van een Russisch lied op zijn I-pad zingt en speelt hij vol overgave 
Over het moederland van Sergej Trofomov waarna een welverdiend applaus volgt.

Vervolgens met de bus naar Pskov, 293 km.
Als we St.Petersburg uitrijden en de wodkafabriek passeren wordt het een poosje stil in de bus. Als 
Greet begint te vertellen spitst iedereen weer zijn oren.
Greet geeft ons interessante informatie over het ontstaan van de handelsroutes vanuit China tot 
aan Rome, handelswegen die vertakkingen hadden door Rusland en waardoor handelssteden rond 
Moskou ontstonden.

Pskov is één van die Hanzesteden en ligt aan de grens met Estland. Vanuit Rusland werd er in 
bont, honing, glas en hout gehandeld. Al in de middeleeuwen vormde Pskov niet alleen een                  
belangrijk centrum van handel maar ook van religie. Vanuit onder anderen de twee oude kloosters 
uit de 12e en 13e eeuw die in Pskov nog gespaard gebleven zijn, ontwikkelde zich een belangrijke             
iconenschool.
Tijdens de Tweede wereldoorlog, van juli 1941 tot juli 1944, was de stad door Hitlers troepen 
bezet. De tol was hoog. Slechts 6% van de huishoudens van de stad was gespaard gebleven na de       
bevrijding van de stad .
Voor Pskov maken we nog een stop naast het monument voor de partizanen.
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Alle plaatsnamen onderweg staan in het Russisch en het Europees vermeld. Nu is Pskov (vroeger 
ook Pleskov of Pleskau) een regionale middelgrote stad met ongeveer 200.000 inwoners gelegen 
aan de rivier Velikaja.
Onder een lage avondzon rijden we naar Pskov.

Zaterdag 9 september [voormiddag]
Pskov Jean Alen

Na een copieus ontbijt in het viersterrenhotel Old Estate maken we kennis met Tatiana. Zij is een 
medewerkster van het museum en leidt ons deze voormiddag rond.

Het was donker toen we gisteren in Pskov aankwamen en we kregen daardoor slechts een vluchtig 
zicht op de stad. Deze morgen merken we pas ten volle hoe mooi Pskov is. Ons hotel ligt aan de 
Pskova-rivier en via een bruggetje loopt men op minder dan 15 minuten door een park naar het 
hart van de oude stad.

Onder leiding van Tatiana die gidst - en Svetlana die vertaalt - maken we kennis met de 
voornaamste bezienswaardigheden. Alhoewel Konstantin Paustovski als kind kort in Pskov gewoond 
heeft vinden we helaas geen aanknopingspunten voor een bezoek aan plekken die hij in de stad 
heeft bezocht.
Eerst bezoeken we de bijzonder mooie Driekoningenkerk - letterlijk op enkele stappen van het 
hotel. Het gebouw wordt gekenmerkt door eenvoudige witte muren met sobere decoratieve             
elementen en contrasterende groene daken en torens. We zien de klokkenluider aan het werk die 
in de openlucht met handen en voeten het carillon bespeelt. Een afdak beschermt de klokken tegen 
regen en sneeuw. In de zestiger jaren drukte Le Corbusier zijn bewondering uit voor de architectuur 
van deze Driekoningenkerk. Als we binnen zijn begrijpen we waarom. De sobere stijl van de 
buitenkant wordt binnen aangehouden. Er heerst een vredige sfeer. Een dameskoor op het oksaal 
brengt stemmige liederen ten gehore.
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Per bus rijden we naar het oude centrum, aan de samenloop van de Pskova met de Vilikova. Op 
deze strategische plaats werd het kremlin gebouwd. Dankzij deze fortificatie en een reeks van 
omwallingen was Pskov een vrijwel onneembare vesting. De stad had nooit last van Mongoolse 
invallers uit het oosten maar wel van Teutoonse ridders, Polen en Zweden. Het was een hanzestad 
(Pleskau) en de handel van vlas en linnen floreerde hier. Het was een stadsstaat en door 
zelfbestuur (vetsje) koos het zelf haar leiders. Prins Dovmont was het meest geliefd en blijft een 
gevierde inwoner van de stad. Hij had zijn residentie buiten het kremlin - in Dovmontov Gorod        
(Dovmont-stad) waarvan nu alleen fundamenten over zijn. We mogen niet vergeten dat de nazi’s 
hier vernietigende bombardementen uitvoerden. Pskov was een van de vijftien plekken die na de 
oorlog op de lijst geplaatst werd van steden die dringend gerenoveerd moesten worden.

Via de indrukwekkende toegangspoort en een brede, gebogen dodengang bereiken we het kremlin. 
Op het binnenplein bezoeken we de imposante Troitski Sobor (Drievuldigheidskathedraal) met haar 
vijf torens. De kathedraal is overweldigend met een reusachtige iconostase met zeven rijen fresco’s. 
Gelovigen branden kaarsjes en kussen de iconen. Een grote zilveren sarcofaag bewaart de relieken 
van de geliefde prins Dovmont.

Per bus rijden we daarna naar het Mirozji-klooster aan de Pskovarivier. De Transfiguratiekerk 
uit de 12de eeuw werd gebouwd naar byzantijns model (1156). Hier vinden we de oudste 
fresco’s van Rusland. De kerk overleefde oorlogen, watersnood en amateuristische renovaties.
De waardevolle fresco’s werden per toeval in de 19de eeuw onder een witte kalklaag ontdekt. Op 
een wetenschappelijke manier doet men er alles aan om de waardevolle fresco’s te bewaren en de 
natuurlijke kleuren te beschermen. Wij komen ogen te kort om al het moois in ons op te nemen. 

Tekening Gijs Geertzen
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Zaterdag 9 september [namiddag]
Pskov Agnes Overkleeft

We vertrekken om 14.00 u naar de Pogankinkamers. Deze bevinden zich in een museum / huis van 
een rijke koopman uit de 17e eeuw, Pogankin.

Het huis van Pogankin is typische Pskov-bouw, eind 1600 / begin 1700 ging men geleidelijk 
over van houtbouw naar steenbouw. In de kamers bevinden zich prachtige voorwerpen, er is een         
zilverkamer, waarin mooi filigrain-zilver, kettingen en kerkelijk zilver uit de 17e en 18e eeuw.
Er is een collectie Pskov-ikonen met specifieke gezichten en de Pskov-kleuren rood, donkergroen en 
geel. Er werd in die tijd gehandeld in hout, metaal en bont. Er zijn archeologische vondsten uit het 
graf van prinses Olga, byzantijnse voorwerpen en kerkklokken.
Het huis heeft een bibliotheek en een collectie bijzondere brieven. Van Pogankin zelf is slechts een 
schaal overgebleven. Door een epidemie in de 17e eeuw is de hele familie Pogankin uitgestorven.
Na dit bezoek hebben we vrije tijd en kunnen we wat rondkijken in de stad, winkels bezoeken of 
naar de agrarische markt, waar o.a. heerlijke Pskov-honing te koop is.
Er is nog wat tijd om te wandelen en een kop koffie drinken.

Zondag 10 september [voormiddag]
Poesjkinskije Gory Pieter Slim

Van Pskov naar Poesjkinskije Gory per bus. 
We hebben vanuit het raam van onze slaapkamer zicht op de naastgelegen groengedekte 
Kontsjanskega kerk die we gisteren bezochten (met goudkleurige orthodoxe kruizen) uit de 15e & 16e 
eeuw. We zien de jonge beiaardier in de klokkentoren de zeven klokken met de touwen wisselluiden.
 
We nemen afscheid van het kremlin met zijn prachtige Trinity kathedraal (1138), de kerk van St. 
Michael, een beeld van prinses Olga, en zien Poesjkin al in een park. Negentig procent van deze 
bouwwerken werd door de nazi’s verwoest.
De wereld verandert: we gaan door een vallei met rietvelden en wilgenstruweel en te keurig 
onderhouden wegbermen. De hooggelegen weg gaat door nat gebied. De bossen rondom zijn 
anders dan in de taiga van het noorden. Zo nu en dan zijn er nog wel dennen, maar we zien vooral 
meer loofhout. Een oorlogsmonument voor mariniers uit Pskov, omgekomen in Tsjetsjenië.
In de bus verstrekken onze gids en onze onvolprezen Greet Vanhassel uitgebreide informatie over 
Aleksandr Poesjkin (1799-1837).
 
Na de bustocht komen we aan in Poesjkinskije Gory bij het bezoekerscentrum van het Poesjkin 
Zapovednik (natuur- en cultuurpark) voor (wederom) een gids en kaartjes voor Michailovskoje, het 
landgoed waar Poesjkin verbleef. Het bezoekerscentrum kent een monumentale aanleg met gazons, 
afrikaantjes, petunia’s, leeuwenbekjes, primula’s, anjers, hosta’s, herfstasters, hortensia’s etc. en 
hagen van liguster en cotoneaster. De waterpartijen staan droog (met steenslag en muurpeper).
Bij het bezoekerscentrum is een kleine markt waar particulieren hun huisvlijt aanbieden (souvenirs, 
jam, gedroogde appeltjes, knoflook, breiwerk, bloemen etc.).

Foto :
Pieter Slim
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Via een dorp met Oostblok flats en gemengde bossen van sparren, loofhout en waaronder bv. 
ook hazelaar, komen we aan op het mooie landgoed Michailovskoje. Tegenwoordig zijn ook hier 
vrijwilligers nodig voor het beheer.

Toen Poesjkin hier in ballingschap was ondergebracht, werd hij bewaakt en stond hij onder curatele 
van zijn vader. Hij leefde als kluizenaar; als er bezoek kwam ontsnapte hij via de woonkamer en het 
bordes naar buiten.
Veel creatieve mensen en kunstenaars bezochten Poesjkin. De plek heeft een grote culturele 
betekenis.
 
In de winter 1936/1937 komt K. Paustovski hier op bedevaart en ook later na WO II, om op deze 
plek geïnspireerd te worden. In 1938 verschijnt van hem in het tijdschrift Krasnaja Nov De bossen 
van Michailovskoje; in 1941 als afzonderlijke editie gepubliceerd in de krant Ogonek . Hij heeft het 
dan over de zachte en enigszins weemoedige natuur van het noorden. In een brief aan zijn vriend 
Frajerman had Paustovski het over de betovering van de bossen. Wat moet dit voor Paustovski een 
contrast geweest zijn met het zuiden dat hij veel beter kende.
In 1944 schrijft Paustovski de roman De Rook van het Vaderland waarvan het manuscript verloren 
gaat op één hoofdstuk na. Later vindt een lezer het manuscript terug in een archief en wordt het 
boek alsnog in de 60-er jaren gepubliceerd.
Na de oorlog onderneemt Paustovski in 1954 nogmaals een pelgrimage naar Michailovskoje, en 
schrijft daarover in het tijdschrift Vokrug sveta (Rond de wereld) in 1955 Wind van de Snelheid.
Paustovski voelde zich meer een tijdgenoot van Poesjkin dan van de toentertijd hedendaagse 
schrijvers. Zoals Levitan had hij naar de natuur leren kijken, de behoefte alles te weten, te kunnen en 
te zien, [haalde] alles uit zijn zwerftochten.
Het door onze lokale gids ons uitgereikte periodiek Пушкинский уголок No 3 van augustus 2017 
wijdt ter gelegenheid van zijn 125e verjaardag een paginagroot artikel aan Paustovski en zijn 
bezoeken aan Michailovskoje (met twee mooie foto’s van Paustovski in Jalta van 22 juni 1966).
Bij de bus delen onze gidsen nog gedichten van Poesjkin uit in het Russisch met Engelse vertalingen 
van diverse auteurs. Het gedicht ging natuurlijk over zijn liefdesaffaire met Anna Kern. Wij lopen nu 
ook door dit laantje.

De lunch wordt genoten in een restaurant in het dorp, alwaar bij het gemeentehuis nog een 
klassieke galerij van stootarbeiders en -arbeidsters staat opgesteld. Na de lunch, gaan we op weg 
naar het graf van Poesjkin. 
Een uitgebreid verslag van het bezoek aan Poesjkinskije Gory is te vinden in Nieuwsbrief #22.
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Zondag 10 september [namiddag]
Poesjkin Steef Vooren

Vandaag is het voor mij en voor velen van ons het hoogtepunt van de reis naar het Noorden, want 
we bezoeken het landgoed van de Poesjkins in Michailovskoje en daarna het nabijgelegen klooster 
van Sviatogorsk waar de grote dichter begraven ligt.
Het is een zonovergoten middag, zoals onze reis toch al is gezegend door mooi nazomerweer. 
Verwonderd lopen we over het weidse en perfect onderhouden landgoed, weelderig beplant met 
iep, eik, den en bloemenperken tussen watertjes en grenzend aan een meer, waar aan de oevers een 
witte reiger tussen het riet naar kikkers pikt.
Behalve de rood uitslaande ratelpopulieren is alles nog groen, en kan ik de vergelijking met het 
landgoed Melichovo ten zuiden van Moskou niet onderdrukken.
Het wordt ons langzaam duidelijk dat Michailovskoje een bedevaartsoord is voor Russen van alle 
rangen en standen en leeftijden, maar vooral voor schrijvers en dichters, die dit als een plek van 
grote inspiratie beschouwen, een Mekka, een must en een hoogtepunt in een schrijversbestaan.
Een paar dagen eerder vraag ik tijdens het avondeten onze gids Svetlana Vladimirovna, wat het nou 
precies is met die Poesjkin in een poging zijn niet aflatende populariteit te doorgronden.
Stel je voor dat we net als vanavond hier aan tafel met een gezelschap praten over van alles;            
literatuur, eten, familie, een reis. Dat en dan in gedichtvorm, op rijm, met ritme, maar vooral met 
humor en wijsheid en emotie. Dat is Poesjkin en daarom houdt iedereen in Rusland, van jong tot oud 
en van rijk tot arm, van hem en draagt hem in zijn of haar hart.
Om vervolgens hele stukken uit Yevgeni Onegin uit het hoofd met smaak te declameren.

In de bus op weg hierheen leest Greet een doortimmerd betoog voor over Poesjkin als taalvernieuwer, 
die het Russisch zijn schoonheid gaf en het tot een hechte eenheid smeedde, iets waarvan elke Rus 
vandaag nog de vruchten plukt en onder andere de basis vormde voor de wonderschone taal van 
Paustovski.
In het ouderlijk huis van de dichter, waar hij opgroeide en na zijn ballingschap terugkeerde, kun je 
in zijn werkkamer nog originele geschriften bewonderen. Wat opvalt zijn de tekeningetjes die hij 
in de kantlijn doedelde; vaak karikaturen met veel expressie. In een vitrinekast staat een biljartkeu 
met vier ivoren ballen. Hij mocht graag met effect spelen, dan doen de ballen onvoorspelbare 
dingen; het ging hem bij het biljartspel niet om caramboles.
Ook mocht hij graag op wandelingen wandelstokken, waarvan hij een verzameling had, in de lucht 
gooien als een majoret. Type losbol.
Poesjkins aanwezigheid is overal voelbaar. Ook de romantiek hangt in de lucht bij het lindelaantje, 
waar hij met de mooie Anna Petrovna Kern amoureuze wandelingen maakte.

Paustovski reisde in navolging van Poesjkin ontelbare kilometers door het schier oneindige 
Rusland en liet net als zijn idool die reizen en ontmoetingen de basis vormen voor zijn literatuur. 
Hij bezocht Poesjkinskije-Gori een aantal keer. Voor het eerst in 1937 en voor het laatst in 1954. 
Paustovski schreef daarover in De wind van de snelheid, De rook van het vaderland en in De bossen 
van Michailovskoje en beschreef daarin de betoverende schoonheid en schilderachtige pracht van 
de bossen en het landgoed. Wie hier komt krijgt een inenting van Poesjkin, concludeert onze gids.

Wanneer we ons verplaatsen naar het nabijgelegen klooster van Sviajatogorsk, de laatste rustplaats 
van Poesjkin, worden we begroet door een groep baboesjka's die ons voor een luttel bedrag fraaie 
boeketjes verkopen, want je komt niet bij het graf aan zonder bloemen. Bij het klooster was de 
familiebegraafplaats van de Poesjkins gevestigd en nadat Alexander er in 1835 zijn moeder begroef, 
reserveerde hij vast een plek voor zichzelf, niet bevroedende dat hij er twee jaar later zelf zou 
liggen. Sommigen beweren dat hij sinds die tijd op zoek was naar de dood. Hij stierf bij een duel.
Vanwege de strafbaarheid van duels in die tijd, werd hij in het geheim begraven met een 
eenvoudige ceremonie. Slecht een handvol vrienden was aanwezig en oorspronkelijk was er slechts 
een houten kruis zonder opschrift.
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Als eerbetoon aan de grote dichter declameer ik het herfstgedicht Winograd in het Russisch en 
maak een niet ingestudeerde buiging naar het graf. Het is een bijzonder moment. Ook Henk draagt 
een gedicht voor.
Op de terugweg bezoek ik met Svetlana het Poesjkinstandbeeld van Belaskova uit 1958 op de 
driespong voor het klooster, want zij wil het verhaal controleren dat de smelter (ene Mykognov) er 
een persoonlijke handtekening bij heeft geboetseerd in de vorm van een minuscuul hagedisje aan 
de achterkant van het beeld, links onder de jas. Met en luide gil van vreugde ontdekt ze het beestje 
van brons uiteindelijk.
De uitgelatenheid van onze vrouwelijke gidsen, Svetlana en Tatjana op deze middag werkt 
aanstekelijk. Michailovskoje en het klooster zijn waarlijk magische plekken en van de vier plaatsen 
die iedere Rus volgens Paustovski behoort te bezoeken, kan ik er reeds twee wegstrepen: het huis 
van Tsjechov op de Krim en het graf van Poesjkin. Rest nog het huis van Tolstoi en het graf van 
Lermontov. Na vandaag voel ik me reeds een halve Rus.

Maandag 11 september
Veliki Novgorod Rita Duponcheel

Na het weer eens voortreffelijke ontbijt rijden we door de regen naar Velikij Novgorod.
Langs de weg veel berenklauwen en vooral veel leegstaande en vervallen huizen. De jongeren 
trekken blijkbaar weg van het platteland, en als oude mensen sterven storten hun houten huizen 
letterlijk in.
Onderweg vertelt Greet dat de familieleden van Poesjkin die na de revolutie van 1917 naar Brussel 
emigreerden, niet zo’n goede reputatie hadden: ze stonden niet afkerig tegenover de nieuwe orde 
en werden von Kanonen genoemd, want Poesjkin is Russisch voor kanonnetje.
We stoppen in Soltsy en gaan er koffie en thee drinken in een echte kantine. De Sovjetunie lijkt hier 
nog niet veraf.
Na de lunch in het prachtige hotel in Novgorod gaan de meesten wandelen. Om 17 uur maken 
we een boottochtje: het is intussen opnieuw mooi weer en we varen op de Volchov langsheen 
het Kremlin en de kloosters die we morgen zullen bezoeken. Na afloop bezoeken de meesten te 
voet het prachtig omwalde Kremlin met de St-Sofiakathedraal, het monument voor de Onbekende 
Soldaat, het gedenkteken voor 1000 jaar Rusland (Rurik kwam er in 862 naar toe).
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Aangezien een aantal van ons morgenavond alweer naar huis gaat, nemen wij bij het avondmaal 
een beetje plechtig en ontroerd afscheid van Svetlana. Maar voor de meesten gaat de reis nog door 
naar Sint-Petersburg !

Dinsdag 12 september
Veliki Novgorod Jenny Ligterink

Veliki Novgorod, de grote nieuwe stad! Een nieuwe stad met een oud verleden.
De ligging aan de Volchov rivier was zeer gunstig voor het bedrijven van handel en dus kon 
Novgorod uitgroeien tot een stad van betekenis.
Waar wereldlijke macht zich manifesteert laat kerkelijke macht vaak niet lang op zich wachten en 
dus ontstonden er al in de 12de eeuw de eerste kerken en kloosters.
Een aantal van die kerken en kloosters gaan we vandaag bezoeken en we beginnen bij het Yuryev 
kloostercomplex.
Het doen van goede werken wordt kennelijk aangewakkerd in deze omgeving want voor wij het 
complex betreden verwent Irina, onze gids, een zwerfhond nog even met vleesbrokjes!

Het kloostercomplex bevindt zich vlakbij de monding van het Ilmenmeer en wordt gedomineerd 
door de kathedraal van de Heilige Georgius.
In de kerk bevinden zich nog wel fresco’s, maar niet meer in hun originele staat.
Binnen de kloostermuren staat ook nog de kathedraal van de Kruisverheffing met vijf blauwe 
koepels, gebouwd in 1823.
Tijdens de Sovjettijd en de Tweede Wereldoorlog is er veel verwoest en er vindt pas weer            
restauratie plaats vanaf 1991 toen het complex opnieuw in handen kwam van de Russisch          
Orthodoxe kerk.
Sinds 1992 staat het op de Werelderfgoedlijst.  
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Het contrast met de Kerk van de Verlosser aan de Nereditsastraat kan bijna niet groter zijn.
De plek en het modderige pad ernaar toe doen onwerkelijk aan, alsof je in niemandsland bent 
en dan staat daar toch een mooie kleine stenen kerk uit het jaar 1198. Een kubusvorm met drie       
apsissen en één koepel.
De kerk werd als memoriekerk gesticht door Prins Jaroslav naar aanleiding van de dood van twee 
dochters. De fresco’s in de kerk zijn zwaar beschadigd, maar bewaard gebleven tekeningen zijn een 
goede hulp bij de restauratie die nu in handen is van het Novgorod museum.

Na de lunch, die weer uitstekend verzorgd is, bezoeken we nog de Transfiguratiekerk, vooral bekend 
om zijn fresco’s van Theophanes de Griek (Feofan Grek)
Gebouwd in 1374 valt dit monument, vergeleken met de andere kerken, op door zijn rijke decoratie 
aan de buitenmuren en op de trommel onder de koepel.
Hoewel de fresco’s veel geleden hebben zijn er toch duidelijk fragmenten uit Bijbelse verhalen te 
herkennen en die verhalen ontrafelen en benoemen blijkt een spannende bezigheid.
De Byzantijnse invloed is duidelijk te zien in de slanke figuren en heldere kleuren.

Foto’s :
Jenny Ligterink
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Na deze kerkendag vangt het gewone leven weer aan, dat betekent in de bus stappen en verder op 
weg gaan.
In de bus wordt gefilosofeerd over de vraag of Paustovski deze omgeving ook heeft bezocht en zo ja, 
of hij erover heeft geschreven.

Greet vertelt over het boek De rook van het vaderland waarin Paustovski beschrijft hoe de twee 
hoofdpersonen uit dit boek in 1941 naar Novgorod reizen met de bedoeling de kunstschatten te 
redden.
Dat lijkt erop te wijzen dat Paustovski deze streek wel bezocht heeft. Paul leest nog een artikel voor 
uit de Novgorod Pravda van 23 juni 1964, waarin bovenvermeld boek dat al is geschreven in 1941, 
is uitgegeven.

De bus brengt ons intussen naar de luchthaven Poelkovo waar een roerend afscheid volgt van 
twaalf reisgenoten die de volgende ochtend vroeg weer naar Nederland vertrekken.
De anderen bereiden zich voor op nog een aantal dagen St. Petersburg!

Woensdag 13 september [voormiddag]
St. Petersburg Ria Verbergt

Het lijkt een druilige dag te worden. Yana start, om de sfeer erin te brengen, met het uitdelen 
van souvenirs voor ons allen, nl. het boekje Meetings in St. Petersburg, van de hand van haar 
vader Oleg Kozlov en Elizaveta Lyzjina. Tevens overhandigt en schenkt ze de vereniging allerhande 
originele documenten, krantenartikels, boeken, foto’s, enz. uit het archief van haar vader, een grote           
bewonderaar van Paustovski en kennen van diens werk.
Ook Andrei, een electro-ingenieur vergezelt ons. Hij is Paustovski zéér genegen en uit zijn verbazing 
over zoveel welgemeende buitenlandse belangstelling voor de schrijver.

Dit gebeurt allemaal in de bus, die ons naar het plein zal brengen waar onze wandeling 
langs de Moïka start. Yana maakt ons ondertussen attent op o.a. het huis waar Pjotr Iljitsj                     
Tsjaikovskij overleed op 25 oktober (6 november) 1893, de patisserie aan de Nevski Prospekt van 
waaruit Poesjkin vertrok naar het duel, het Astoria hotel waar Paustovski graag verbleef.             
We vertrekken te voet van het Mariinsky Palace, geschenk van Nicolas I aan zijn dochter Maria, 
en wandelen naar de Blauwe brug. In de eerste helft van de 19de eeuw bouwden Nederlanders op 
deze plek een houten ophaalbrug over de Moïka. Wij zien de blauwe gietijzeren versie, dezelfde 
waarover Paustovski met Galina liep in 1953. We wippen even binnen in het Yusupov Palace, Moika 
94, waar Raspoetin in 1916 in de kelder werd vergiftigd, een statig paleis dat een heus Raspoetin 
museum herbergt.
Paustovski was drie maal in Leningrad/St.Petersburg. In 1924 als journalist voor de reportage 
over het zeilschip Tovarisjtsj dat als schoolschip voor de Handelsvloot aan een reis om de 
wereld zou beginnen. In 1953, met stiefdochter Galina, na een bezoek aan de Baltische staten.                           
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In oktober 1960 voor de Alexander Blok-herdenking.
Toen begon zijn diepe vriendschap (platonische liefde) met zijn muse Elizaveta Lyzjina, hij was 68, 
zij 20. Ze correspondeerden al ruim een jaar met elkaar voor hun eerste afspraak.
We staan bij de Potseloejev-brug, waar Konstantin en Elizaveta elkaar plachten te ontmoeten en 
vervolgen onze wandeling langs de huizen aan Moïka 108 en 110, zien de beroemde boog van New 
Holland, de voormalige 1ste Navy Army stockage voor hout, UNESCO-werelderfgoed en nu een 
kunstencentrum in wording. 

We naderen het -ondertussen onbewoonde- hoekpand nr. 114, het huis dat architect Sjreter voor 
zichzelf en zijn familie bouwde. Yana herinnert ons aan de woorden van Paustovski die Elizaveta 
optekende. Dat daar is mijn huis… Als ik ooit verhuis naar Leningrad zal ik proberen om in dat huis te 
gaan wonen. Kijk wat voor speciale ramen het heeft, wat een prachtig smeedwerk aan het balkon en 
wat een mansarde!
Yana heeft Elizaveta nog ontmoet en toont ons op haar mobieltje een kort filmpje Een romance met 
een stad, dit bevat een interview met Elizaveta dat dateert van enkele maanden voor haar dood in 
de lente van 2017.

Ik was ervan overtuigd dat het werkelijke leven in Petersburg onverbrekelijk versmolten was met het 
aan de fantasie ontsproten leven. 
Ik voelde de aantrekkingskracht van deze stad al vanuit de verte.  Alsof mij in haar heldere lucht en 
de fonkeling van haar nachten allerlei dingen zouden overkomen die hier echt gebeurd waren en 
waaraan de herinnering altijd levendig zou blijven.  
De stad dook als een fata morgana uit de nevelige lucht op. [1]

Dit schreef Konstantin Paustovski over zijn eerste ontmoeting met Leningrad in de zomer van 1924.  

Ofschoon de schrijver nooit in onze stad heeft gewoond en er ook niet zo vaak is geweest als 
hij had gewild, koesterde hij een grote liefde voor Petersburg-Leningrad en alles wat er verband 
mee hield. De stad schonk hem ook een bijzondere ontmoeting met een betoverende vrouw, een 
oprechte en gevoelige bewonderaarster van het talent van de schrijver.  Een verbazende, vreemde 
ontmoeting.

- Ik was zo’n schoolmeisje, je weet wel,  en ik las heel veel. Toen ik had vernomen dat Paustovski een 
moderne, nog levende auteur was, besloot ik hem gewoon te schrijven dat hij mijn mentor was, dat ik 
geen domme dingen deed doordat ik zijn boeken las. Hij beantwoordde mijn brief en stuurde me deze 
foto met handtekening. In een van zijn brieven stond:  Ik heb erge heimwee naar de Hermitage en ik 
wil kennis maken met u. Ik stond daar naast de Hermitage!

Een jaar lang voerden zij een dialoog in brieven. In november 1960 ontmoetten ze elkaar op een 
avond gewijd aan Aleksandr Blok. 

- We zagen elkaar in het Poesjkinhuis.  Er stond een hele lange rij om handtekeningen, ik stapte wat 
aarzelend op hem af en hij zei: geef maar hier, dan zet ik mijn handtekening, en ik zei: ik ben Ljolja. 
Zo maakten we kennis.

Greet Vanhassel was  zoals altijd 
behulpzaam en vertaalde de tekst 
van het interview..
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Hun wandelingen langs de Moika begonnen aan de Potseloejev-brug bij twee enorme populieren 
die in die tijd de kade tooiden. Zij liepen langs het gietijzeren hek dat Konstantin Paustovski 
beschouwde  als het mooiste en edelste hek van Petersburg, na dat van de Zomertuin.  

- Hij droeg veel plaatsen in Petersburg in het hart, maar zijn echte lievelingsplek was de kade van de 
Moika; hij liep van het nr. 12 dat aan Poesjkin herinnerde tot hij uiteindelijk bij Blok terecht kwam.
Paustovski doopte die wandeling het ‘Aleksandr Blok-pad’. De Moika was voor hem een rij huizen 
waar hij steeds weer terug wilde komen, en als Paustovski ooit naar Leningrad zou verhuizen, dan 
zou hij hier intrekken, in een klein negentiende-eeuws huis van de architect Sjreter, dat grote indruk 
maakte op de schrijver door zijn luchtigheid, elegantie en sprookjesachtigheid. 
Wij liepen het huis binnen, een vlucht trappen op. Daar aan het raam vertelde Paustovski over zijn 
toekomstige boeken. Hij noemde ze half-fantastisch. Daarin wilde hij schrijven over zijn leven, dat 
enkel bestaat in mijn wensen en in mijn fantasie.  

Romanticus, lyricus, fantast, onvermoeibaar reiziger, wonderlijk en innemend mens en 
gesprekspartner - waar Konstantin Paustovski ook kwam, overal liet hij een stukje van zijn ziel. 

Heel de zonovergoten  koninklijke ruimte lag in stilte verstard.  Of eigenlijk geen stilte maar iets 
groters, een soort verheven zwijgende pracht.[2]

[1]Boek der Omzwervingen,VII Afscheid van een schoolschip, blz. 68, Privé-domein, vertaling Wim Hartog 
[2]Boek der Omzwervingen,VII Afscheid van een schoolschip, blz. 69, Privé-domein, vertaling Wim Hartog 

Het begint ondertussen behoorlijk te regenen. De bus wacht ons op, op de hoek van de Pryazky 
kade en de Dekabristenstraat.
We rijden voorbij de nieuwe vleugel van het Mariinskitheater en langs het huis waar de familie 
Nabokov woonde toen vader Vladimir Dimitrijevitsj minister van justitie was in de regering Kerenski.

Onze volgende afspraak is in de Nationale Bibliotheek van Rusland, een pand gelegen in de       
driehoek Sadovayastraat, Nevski Prospekt en Ostrovskogoplaats.
De bibliotheek heeft een geschiedenis die een bewogen periode overspant sinds de oprichting op 
27 mei 1795. Catharina de Grote, de tsaren Alexander en Nicolaas, de invasie van Napoleon, de 
Februari Revolutie in 1917, de Oktoberrevolutie, de Tweede Wereldoorlog, het einde van de USSR, 
drukten hun stempel op de werking van de bibliotheek. Nu is er grote internationale erkenning 
voor de vele documenten en collecties die getoond en openbaar worden gemaakt. Manuscripten 
en incunabelen, een collectie stenen en tabletten met teksten in spijkerschrift, in het Latijn, Grieks, 
Turks, het oudste Russsiche boek met gospelliederen, geschreven door de monnik van Novgorod in 
1056-1057 in Oud-Slavische kerktaal, oude handschriften van Europese en Arabische schrijvers, 
het volledige werk van Voltaire, aangekocht onder Catharina de Grote, de Leningrad Bede, 
aangekocht door Peter Dubrovski tijdens de Franse Revolutie, een muziekbibliotheek, boeken van                              
alle 19de eeuwse Russische schrijvers en ook deze uit de Sovjettijd zijn hier vertegenwoordigd. 
We lopen door gangen met mooie houten steekkaartenbakjes tegen de wanden, borstbeelden, 
schilderijen, alles ademt literatuur. We werpen een blik in de leeszaal waar Lenin geregeld kwam 
lezen. Tientallen horizontale toonkasten met fluwelen doeken beschermen handschriften tegen het 
licht. Uiteindelijk bereiken we het doel van ons bezoek, de toonkasten met het materiaal van en 
over Paustovski, speciaal voor onze komst bijeengezocht.
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Onze voorzitter dankt de gids die ons bezoek in goede banen heeft geleid. We hebben het gevoel 
dat we slechts een klein deel hebben gezien van de schatten die deze bibliotheek herbergt.        
Persoonlijk vind ik het één van de hoogtepunten van de reis.

Met ons elven sluiten we onze dag af met een bezoek aan het Poesjkin Museum en Memorial 
Appartment aan de rustige Moïka. Poesjkin huurde het appartement op de 1ste verdieping van 
Prins Volkonski vanaf 1 september 1836 en woonde er met zijn vrouw Natalia Goncharova en hun 
4 kinderen tot aan zijn dood op 10 februari 1837 of 29 januari, volgens de Juliaanse kalender. 
We krijgen omstandige uitleg en bewonderen de mooie, lichte kamers vol persoonlijke objecten, 
meubels, en duizenden boeken in 14 talen. Poesjkin was naast schrijver ook uitgever van literatuur 
en werken over wetenschap, geneeskunde en cultuur in het algemeen. Er hangt nu een kopie op 
de plaats van het beroemde schilderij van Orest Kiprenski. Poesjkin kocht zijn eigen portret van de 
weduwe van Kiprenski na diens dood in Rome in 1836.
Het feit dat Poesjkin hier zijn laatste woorden schreef, na zijn duel met d’Anthes zwaargewond 
naar binnen werd gedragen, in deze kamers twee dagen later is gestorven, werd opgebaard en door 
50.000 mensen werd beweend, laat een diepe indruk na. 
Toergenjev (19 jaar en student Letteren en filosofie in St. Petersburg) was onder de menigte, gaf 
een gouden muntstuk en vroeg een haarlok in ruil.
Er zijn ongeveer 250 nakomelingen van Poesjkin. De laatste mannelijke nazaat, 
achterachterkleinzoon Alexandre Pouchkine woont in Ukkel-Brussel en is gehuwd met Maria, ook 
een afstammelinge van de schrijver maar via een andere lijn. Het koppel bleef kinderloos.
http://www.saint-petersburg.com/museums/pushkin-museum-memorial-apartment.asp

Voor Svetlana, Jan, Inneke, Jenny, Marijke, Werner en mijzelf eindigt de dag in het nieuwe Mariinksi 
II. Gisteren opende Valery Gergiev het 235ste operaseizoen met Adriana Lecouvreur van Francesco 
Cilea. Gergiev was ondertussen reeds op weg naar Rotterdam, maar we hebben ontzettend genoten 
van deze mooie, sprankelende productie onder leiding van Christian Knapp. Opvallend zaten er, in 
tegenstelling tot de voorstelling die Jonathan Holslag bijwoonde, bij ons geen Gazprom-Russen in 
de zaal, maar alleen blije, gewone, enthousiaste Russsiche muziek- en operaliefhebbers!

Donderdag 14 september
Kronstadt Henk Vink

Wat gaat de tijd toch snel, alweer de laatste volledige dag!

Onder een Hollandse grijze lucht rijden we naar Kronstadt, zo'n dertig kilometer naar het westen. 
Onderweg passeren we het hoofdkantoor van Gazprom in aanbouw.

Gelukkig is nog niet alles met geld te koop, want dankzij heftige protesten van de inwoners van 
St.Petersburg is de bouw in het centrum van de stad niet doorgegaan.

In Kronstadt aangekomen gaan wij samen met een groep Chinezen, te scheep op de ms. Reeperbahn. 
We varen langs een fortengordel. Tijdens de boottocht krijgen we allerlei wetenswaardigheden te 
horen. Zo was Kotlin, het eiland waar Kronstadt op ligt, in de hanzetijd een handelsknooppunt voor 
de kooplieden uit Novgorod voor hun handel met de Oostzee en Constantinopel.

In het appartement is fotograferen 
verboden.
Beelden van internet.
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Kronstadt was het middelpunt in de verdediging van Petersburg. Alexandereiland werd in 1923 
als laboratorium gebruikt voor geneesmiddelen tegen besmettelijke ziekten. De Nederlanders (wie 
anders) hebben de Russen leren vechten met zeeschepen. Men vuurde kanonskogels af, net als 
steentjes die over het water scheren, waardoor vlak boven of onder de waterspiegel de romp van 
het vijandig schip geraakt werd.

De chirurg Popov voerde in het marinehospitaal als eerste een open-hartoperatie uit.

In Kronstadt zelf bezoeken we de Marinekathedraal, gewijd aan Nicolaas van Myra, 
beschermheilige van de zeelieden, maar volledig geïnspireerd op de Aya Sophia. In de kerk zijn 
de namen van gesneuvelde zeelui uit diverse oorlogen in marmer uitgehouwen. Tijdens het 
communisme was het de Maxim Gorki-bioscoop. Op het immense plein voor de kathedraal staat 
een monument voor de onbekende verdronken zeeman met op wacht een volledig ongeïnspireerde, 
zwaar rokende securicop. Tot slot bezoeken we een droogdok uit 1752 en aanschouwen we het 
Kronstadtse Peil, de Russische tegenhanger van het NAP.

Terug in St.Petersburg hebben wij een galalunch in het paleis van groothertog Nicolaas, de derde 
zoon van tsaar Nicolaas 1. De copieuze galalunch wordt begeleid door live pianomuziek en           
opgediend door obers in 19e eeuwse kostuums. Een memorabele lunch.

Het laatste officiële onderdeel van dag is een bezoek aan het Alexander Blokmuseum. Blok huurde 
hier de laatste negen jaar van zijn leven in een kommoenalka zijn woning. Het trapportaal is nog 
in oude staat, vol met her en der loshangende bedrading. De lieftallige, jeugdige gids weet helaas 
niets over de relatie Paustovski-Blok, wat zij echter compenseert met een stortvloed van informatie 
over Blok, zijn vrouw en familie.
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Vrijdag 15 september
slot 

Onze reis is teneinde...
We danken ons fantastisch reisgezelschap: Jean Alen, Jan Baas, Gemmie Borggreven, Annette Bos, 
Lydia Brookman, Werner De Bondt, Fridjof van Dalen, Rita Duponcheel, Gijs Geertzen, 
Herman Goedhart, Marianne van de Graaf, Elbrig de Groot, Mieke Jansen, Marijke Kapteijn, 
Hein Leffring, Jenny Ligterink, Paul Matthys, Ineke Offringa, Odette Ooms, Agnes Overkleeft, 
Marga van Ree, Peter Riemersma, Netty van Rotterdam, Pieter Slim, Greet Vanhassel, Henk Vink, 
Ria Verbergt, Steef Vooren, Nelly Witte en Marion Zelders 

Ons reiscomité: Netty van Rotterdam, Greet Vanhassel en Ria Verbergt

En onze gids, de onovertroffen Svetlana Miroshnichenko!

Panorama van af het dakterras van ons hotel Indigo.

Redactie van de verslagen: Hein Leffring, Netty van Rotterdam
Correcties: Netty van Rotterdam, Greet Vanhassel
Lay-out: Ria Verbergt
Foto’s: Ria Verbergt [tenzij anders vermeld bij het verslag]
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