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Beste leden en vrienden van de Vereniging Konstantin Paustovski,
Dit jaar geen korte nieuwsjaarswens van het bestuur van onze vereniging aan
u allen om u een gezond en voorspoedig jaar te wensen, maar een heuse
nieuwjaarsbrief.
We willen u deelgenoot maken van ontroerende momenten die 35 reizigers van
VKP beleefden op 31 mei in Taroesa tijdens de herdenking van de geboortedag van
Konstantin Paustovski bij zijn grafsteen.
Eind januari zult u het complete verslag van de reis Paustovski in de Altai [2019] op
onze website kunnen vinden.
Maar geniet alvast nu van het verslag van dit dagdeel.
Met de beste wensen van het bestuur van VKP !

Vrijdag 31 mei [ochtend]
Taroesa • Rusland

Nelly Witte & Greet Vanhassel

BEZOEK AAN HET GRAF VAN PAUSTOVSKI
Na onze ietwat uitgelopen rondleiding door Taroesa vertrokken we in ijltempo naar
de begraafplaats. Onderweg stopten we even om een weelderig boeket te kopen:
rode anjers, rode en witte rozen, witte chrysanten, zodat elk van ons straks een
bloem op het graf zou kunnen leggen. Aangekomen op de begraafplaats wandelden
we tussen de rijen graven door, deze waren bijna zonder uitzondering voorzien van
een portret van de overledene. Bij veel graven waren bloemen gelegd, vaak heel
eenvoudige.
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Ook zagen we al een groot aantal mensen rondom het graf van Paustovski staan.
Het was een eenvoudig graf zoals dit bij hem paste. Wel bijzonder dat er ook een
kruis op zijn graf stond, terwijl hij niet gelovig was. Wij voegden ons bij de al
aanwezigen.
Zelfs voor de doorgewinterde veteranen van onze Vereniging was het de eerste
keer dat wij hier in Taroesa, bij de laatste rustplaats van onze geliefde schrijver,
samen met zijn Russische fans zijn geboortedag mochten herdenken. Het was
dus een heel bijzonder moment. Al jaren wordt onze Vereniging uitgenodigd de
herdenkingsplechtigheid bij te wonen. Het reiscomité had de reis zo ingepland, dat
we dit jaar aanwezig konden zijn.
Daar stonden we dan. De enorm hoge bomen vormden als het ware een tempel
om ons heen. Overal hoorden we vogels, meermaals liet de koekoek zich duidelijk
horen. Door het gebladerte kon je de Oka zien. Paustovski was alom aanwezig, zijn
geest zweefde als het ware boven ons.
In deze sfeervolle omgeving begon de plechtige herdenking. Na een korte
inleiding namen de eerste sprekers het woord, o.m. een vertegenwoordiger van
het stadsbestuur van Taroesa. Hij sprak over de bescherming van het erfgoed van
Taroesa en zijn natuur, waar Paustovski erg mee was begaan. Daarop volgden
een aantal welkomstspeeches o.m. door een vertegenwoordiger van de raad van
de Kaloega Oblast. Daarna was het woord aan Angelika Dormidontova van het
Paustovski-museum in Moskou, die ons verwelkomde en de bijdrage van onze
Vereniging aan het onderzoek naar het leven van Paustovski in de verf zette: Jullie
zijn tot een echt onderzoekscentrum uitgegroeid, deden vondsten in de archieven,
stimuleerden verder onderzoek. Paustovski’s oeuvre is verregaand onderzocht, maar
in zijn biografische gegevens zitten nog heel wat hiaten. Jullie hebben het onderzoek
een impuls gegeven voor de toekomst.

Namens onze vereniging sprak Netty, heel fris en recht uit het hart. Greet vertaalde
naar het Russisch. Een jong meisje droeg een fragment uit De gouden roos voor.
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Foto’s van Ad Nollen, Vincent Rombouts,
Ria Verbergt

Hierna was het de beurt aan de aanwezige violist, die het stuk Cantabile van
Paganini ten gehore bracht. Het is een ontroerend moment: het getemperde
zonlicht, de wind in de bomen, de vogels die wel leken in te vallen bij het
vioolspel… dichter bij Paustovski konden we niet komen.
We legden allemaal bloemen op en om het graf, nog enkele sprekers volgden en
dat was het einde van een indrukwekkend hoogtepunt van onze reis. We waren
zeer onder de indruk bij het verlaten van deze wonderlijke plek.
Maanden later is het vioolspel en de meezingende zangvogels nog steeds
onderwerp van menig mailverkeer onder de reizigers.
Marijke Kapteyn had een opname gemaakt die Pieter Slim en Jaap Tonkes
beluisterden. Beiden herkenden de roodborst en de vink op de achtergrond.
Pieter: De zangvogel die meezingt is volgens mij onmiskenbaar een roodborst,
misschien met Russisch dialect (geen grapje). Het is ook goed denkbaar dat de
roodborst juist zingt omdat de muziek wordt gespeeld (ook geen grapje).
Vogels maken niet alleen een genetische evolutie door of : geven niet alleen
genetische informatie door aan volgende generaties, maar maken ook een culturele
evolutie door (dat wat is aangeleerd) of: idem. Zang kent beide aspecten.
Zo zullen bij toenemende afstand tussen populaties of bij andere oorzaken van
isolatie (bvb op eilanden) verschillen tussen die populaties toenemen, en zingt
een vink op de Canarische eilanden een beetje anders dan bij ons. Zo ook zong de
Roodborst in Taroesa iets anders dan hier.
Zie de link: http://www.nou.nu/limosa/limosa_samenvatting.php?nr=4482.
Graag loodsen we u het nieuwe jaar in met Paganini en de zangvogels !
https://www.youtube.com/watch?v=CruxvnbCxY0&feature=youtu.be

Veel luisterplezier, maar vergeet vooral niet uw lidmaatschap voor 2020
te hernieuwen door uw jaarlijkse bijdrage van € 25 over te maken op onze
rekening NL03 RABO 0356 5303 88
Alle info: http://www.paustovski.org/over-vkp/

www.paustovski.org
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Hartelijke groeten van het bestuur van de Vereniging Konstantin Paustovski.
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