REISVERSLAG
PAUSTOVSKI IN DE ALTAI
&
HERDENKING IN TAROESA
18 mei - 2 juni 2019
Vereniging Konstantin Paustovski
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WAT VOORAF GING…
2013
“Oh, had ik geweten dat jullie naar Paustovski op zoek zijn, dan had ik een ander programma
voorbereid!” Dit antwoord kregen Netty en Ria toen ze aan de plaatselijke gids Joeri in Rjazan bleven
vragen naar sporen van Konstantin Paustovski.
Nog meer verbazing toen de gids Tatjana een papiertje te voorschijn haalde met daarop enkele adressen,
o.a. één van een huis in Rjazan waar Paustovski een kamer had gehuurd en één van een huis in Solotsja.
Bezoek aan geen van beide adressen was voorzien, terwijl daar wel om gevraagd was. Daar hebben Netty
en Ria toen na heel veel moeite verandering in gebracht. Er moest zelfs voor toestemming naar Moskou
gebeld worden.
Het huis in Solotsja was de woning van Pozjalostin waar Paustovski, Frajerman, hun families en vrienden
vaak verbleven. Frajerman was een tijdje eigenaar van dit huis en het stond in het middelpunt van
hun leven in de Mesjtsjora. Paustovski schreef er in het badhuis in de tuin. Er was zowaar een kleine
tentoonstelling aan hem gewijd. Uiteindelijk werd het één van de hoogtepunten van de reis.
Achteraf bleken er bij de organisatie zoveel tussenpersonen te zijn geweest dat de informatie en het doel
van onze reis niet bij de juiste personen ter plaatse waren terechtgekomen.
“Dit nooit meer,” beslisten Netty en Ria, “we kunnen het zelf beter!”
2015
Met De Krim en Moskou op het programma van de volgende reis stapten ze naar Jean Alen, secretaris
van de vereniging, die zijn sporen had verdiend in de reiswereld. Hij adviseerde om een reisbureau
te zoeken dat tegen kostprijs, of een lage dossierkost zou willen werken. Ria besprak dit met Anne
van het kleine reisbureau Mondial Travel in Kapelle o/d Bos, waar ze reeds meer dan 30 jaar goede
ervaringen mee had. Anne sprak met de eigenares Adèle en ze gingen ermee akkoord onze reizen te
organisaren, op voorwaarde dat Ria een deel van het administratieve voorbereidende werk op zich zou
nemen. Programma overmaken, te leveren diensten oplijsten en vertalen naar het Engels, inschrijvingen
opvolgen, kamerlijsten opmaken, alle data van de reizigers overbrengen op Excellijsten, en meer van dit
fraais.
Enkele telefoontjes met een bevriende collega van Jean, die net zijn reisbureau op de Krim had verkocht,
brachten hen bij Svetlana Miroshnichenko, een Engelssprekende gids met een grote liefde voor literatuur,
Poesjkin in het bijzonder. Mensen werden met elkaar in contact gebracht en de trein was vertrokken.
Netty en Ria herlazen het werk van Paustovski op zoek naar niet te missen plaatsen en stelden een
voorlopig programma samen. Tientallen mails gingen over en weer tussen Antwerpen en Ridderkerk,
Antwerpen en Sebastopol, tussen Kapelle o/d Bos en Sebastopol. Svetlana, ondertussen helemaal
in de ban van Paustovski, zat niet stil. Ze legde contacten en maakte van het aan haar voorgelegde
programma een versie die de groep nog lang zou heugen.
Anne berekende de totaalprijs van de reis, 26 leden schreven zich in en vertrokken op avontuur.
2017
Karelië en het Hoge Noorden leek een interessant reisdoel. Paustovski schreef mooi over zijn ervaringen
en Charles Lonceville intrigeerde. De Krimreis was een reis met een hoog Paustovskigehalte geweest,
dus: zelfde scenario. Netty en Ria herlazen de boeken op zoek naar interessante plaatsen. Ondertussen
voegde Greet zich bij het reiscomité en door haar grondige kennis van de Russische taal was er eindelijk
toegang tot de vele verhalen van Paustovski die niet zijn vertaald in het Nederlands. Greet verdiepte zich
in de oude Mir Paustovskogo’s en ontdekte pareltjes die de reizigers later op reis waardevolle informatie
en duiding zouden bijbrengen.
Na de goede ervaringen met Svetlana als reisleidster stond het buiten kijf dat er opnieuw beroep zouden
zou worden gedaan op haar. Geen sympathiekere of beter organiserende gids was denkbaar. Ze was in de
wolken met onze vraag en ging vol enthousiasme aan de slag. Kalko, Irina en andere Paustovski-vrienden
op de Krim en in Moskou brachten haar in contact met mensen in het hoge Noorden.
Het kleine reisbureau Mondial Travel werd opnieuw ingeschakeld en alles verliep naar wens.
Weer beleefde het reisgezelschap een onvergetelijke reis vol Paustovski-momenten.
We bezochten plaatsen die dierbaar waren voor Paustovski zoals het graf van Alexander Poesjkin en het
mooie Michailovskoje.
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2019
Na de reis naar het Noorden werd het tijd om een reis naar het Oosten te organiseren, zo oordeelde het
reiscomité.
Met het verschijnen van Goudzand ging voor de Nederlandstalige Paustovski-lezer een hele wereld
open. Er kon niet voorbij worden gegaan aan de brieven die Paustovski schreef nadat hij in de oorlog,
oktober 1941, werd geëvacueerd naar Alma-Ata [Kazachstan]. Van daaruit reisde hij in augustus
1942 naar Barnaoel in het Altai-gebergte. Met vrienden reisde hij naar Bjelokoericha, waar hij in een
sanatorium verbleef, en naar Biejsk. In 1943 keerde hij terug naar Moskou. [Brieven in Goudzand van
blz. 326 tot 344]
Paustovski was niet alleen in Alma-Ata. Ganse equipes van Moskouse en Leningradse filmstudio’s - het
beroemde Mosfilm en Lenfilm - filmscholen en productiehuizen waren er naartoe geëvacueerd. De
stad hield er de bijnaam Hollywood aan de Chinese grens aan over. Grote namen als Sergey Eisenstein,
Vsevolod Poedovkin e.a. verbleven en werkten er in die periode, evenals talrijke bekende schrijvers,
dichters, componisten.
In Alma-Ata woonde Paustovski de opnames bij van de film Lermontov, naar een script van zijn hand en
met muziek van Prokofiev.
Het voorgestelde reisplan bood de gelegenheid om een stukje te reizen via de legendarische Trans
Siberische spoorweg, was dit niet een droom van vele leden?
Aan het einde van de reis kon Taroesa worden bezocht, net op tijd voor de jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst van de geboortedag van Paustovski op 31 mei.
De vereniging werd reeds meermaals uitgenodigd op deze grote bijeenkomst met tal van activiteiten,
maar tot op heden paste dit niet in het reisschema.
Stof genoeg dus om nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Ria nam contact op met Svetlana, die Almaty
reeds meermaals bezocht. Ze ging onmiddellijk enthousiast op zoek en leverde al snel interessant
materiaal aan. Veel van de plaatsen die Paustovski daar bezocht waren nog intact. Svetlana vond ook
heel wat specialisten die ons met plezier zouden begeleiden.
Greet dook onder in Russische websites en diepte heel wat literair materiaal op.
Het was een uitdaging, maar met Svetlana aan boord, het organisatorisch talent van het reiscomité en
Anne van Mondial Travel werd deze sprong naar het oosten een feit.
Het resultaat ziet en leest u hieronder!
Van 1921 tot 1994 was de officiële naam Alma-Ata, daarna Almaty. We verkozen Alma-Ata te
gebruiken voor beschrijvingen uit de tijd van Paustovski.
Dank aan:
• het reiscomité, Netty van Rotterdam, Greet Vanhassel, Ria Verbergt
• de reizigers die zich over een dagdeel of een dag ontfermden om dit verslag tot stand te brengen
• de reizigers/fotografen die hun mooie foto’s ter beschikking stelden
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Zondag 19 mei
Almaty • Kazachstan		

Jean Alen

Tijdens ons verblijf in Almaty logeren we in het historische Hotel Kazachstan. De opening ervan
in 1977 was een indrukwekkend statement van de sovjets: nooit tevoren was er een zo hoog
torengebouw gerealiseerd in een stad die regelmatig door aardschokken werd geteisterd. Het hotel
met zijn zesentwintig verdiepingen maakte samen met het nabijgelegen Paleis van de Republiek en
nog enkele andere officiële gebouwen deel uit van een strak ontwerp in modernistische Sovjetstijl.
Het elegante gebouw imponeert vandaag nog steeds en komt geenszins gedateerd over. Vanuit elke
kamer heeft men een panoramisch zicht op de uitgestrekte stad aan de voet van het met sneeuw
bedekte Alataugebergte. Almaty is ontworpen volgens een rasterpatroon met brede lanen en veel
groen, en ademt een aangename en ontspannen sfeer uit. We kunnen niet wachten om de stad te
gaan verkennen.
Deze voormiddag staat een panoramische stadstour op het programma. Victoria, onze gids tijdens
ons verblijf in Kazachstan, brengt ons eerst naar het Panfilov Park. Het is een van de grootste parken
van de stad met hoge bomen en brede wandelpaden. Hier werd in de Sovjettijd een monumentaal
oorlogsmonument opgericht dat achtentwintig soldaten eert [Monument voor de gevallen helden
van het Panfilov Regiment]. Deze strijders van voornamelijk Kazachse en Kirgizische afkomst lieten
het leven in november 1941 bij de verdediging van Moskou. Een reusachtig beeldhouwwerk met de
contouren van Rusland toont heldhaftige soldaten op de voorgrond en de muren van het Kremlin
op de achtergrond. Een eeuwige vlam brandt ter herinnering aan alle Kazachse soldaten die voor
het vaderland het leven lieten. In het park bekijken we ook de kleurrijke Hemelvaartkathedraal
[architect Andrej Zenkov]uit de tsaristische tijd – het op een na grootste houten bouwwerk ter
wereld. Oude vrouwtjes verkopen voeder om dikke duiven te plezieren en kinderen rijden rond in
kleine elektrische auto’s. Victoria toont ons ook het Museum van Kazachse muziekinstrumenten.
Steef zingt een Russisch soldatenlied begeleid door een accordeonist genaamd Sergey met een
fraaie krulsnor. https://youtu.be/bG1qmfBj9I4

Het volgende interessante punt is een populaire plek voor de stadsgenoten: de Groene Bazaar waar
het onmogelijk is om niet te winkelen. Hier ervaren we de sfeer van een echte Oosterse markt, en
proeven de kleuren, geuren en drukte. De overdekte markt is bijzonder schoon en keurig ingericht.
Alle mogelijke producten zijn per soort gerangschikt: groenten, kruiden, gezouten kaas, vis, vlees
[paardenvlees is bijzonder geliefd], gedroogd fruit. Het is toch even gruwen bij de kraam met
gedroogde kikkers en slangen die ter bestrijding van kanker te koop worden aangeboden. Almaty
heeft iets met appels… Bij aankomst op de luchthaven kregen we een appel aangeboden, de stad
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staat vol met referenties naar appels. Vandaag komt er wat uitleg door Victoria: het Kazachse
woord voor appel is “ALMA”. De wilde appelsoort [Malus sieversii] uit de regio rond Almaty wordt
beschouwd als de voorouder van de gedomesticeerde appel die wij kennen. De lokale rode Aport
wordt hoog geprezen en is de trots van de marktkramers in de Groene Bazaar.
Daarna verlaten we het centrum van de stad en rijden we richting zuidoosten naar het Kok Tobe
Park, een populair recreatiegebied op de top van de berg met dezelfde naam. De rit van de stad
voert via tientallen haarspeldbochten [type Alpe d’Huez in de Ronde van Frankrijk] tot de top op
1100 meter hoogte. Van de uitkijkplatforms met een monument van de Beatles heeft men boven een
prachtig panorama over de stad. De voormiddagtour eindigt met een spectaculaire rit per kabelbaan
van de top terug naar het centrum van de stad.
Na de lunch neemt Oxana Tanskaya van het Staatsmuseum voor Schone Kunsten genoemd naar A.
Kastejev de leiding. Zij zal ons tijdens een wandeling de periode evoceren van Almaty tijdens WOII.
Kazachstan werd tijdens de Tweede Wereldoorlog niet bezet en lag ook niet in de frontlijn. Zo’n
tweehonderd fabrieken verhuisden van oorlogsgebied naar Kazachstan. Krijgsgevangenen kwamen
in werkkampen in Kazachstan terecht. In Almaty staan nog steeds gebouwen die door Duitse
en Japanse krijgsgevangen zijn neergezet. Almaty kreeg er in één keer 30 industriële bedrijven,
15 instituten, universiteiten, technische scholen en 20 culturele instellingen bij. De filmstudio’s
Lenfilm en Mosfilm [3000 medewerkers] werden verplaatst naar Almaty. Ook Konstantin Paustovski
werd geëvacueerd naar Almaty en steunde daar op alle mogelijke manieren de propaganda. Hij
schreef verhalen voor de jongens aan het front, leverde bijdragen voor filmscenario’s en werkte
aan theaterstukken. De influx van etnische Russen [waarvan velen na de oorlog bleven] heeft het
oorspronkelijke gelaat van de stad gevoelig veranderd. Kazachen vormden op een bepaald moment
zelfs een minderheid in de stad.
Onze wandeling begint op de hoek van Bogenbai Batyrstraat nr. 85 waar de voornaamste
filmregisseurs, wetenschappers en andere toplui tijdens WOII werden ondergebracht. De bevolking
verwees naar dit gebouw als het ‘laureatenhuis’ omdat er zoveel mensen onderdak vonden die
gelauwerd waren met een staatsprijs. De bekendste van hen was Sergej Eisenstein. Oxana laat de
periode herleven door foto’s te tonen van hoe het vroeger was en door relevante excerpten voor
te lezen. Na deze inleiding wandelen we via de Kaldayakovstraat [vroeger de Ulitsa Proletarskaja]
naar de Staatsphilharmonie van Kazachstan. Hier werden ’s nachts films opgenomen; overdag
was de elektriciteit broodnodig voor de industrie. We genieten onverwacht van een repetitie door
organist Gabit Nesipbayev die elke maand een optreden verzorgt op het immense orgel dat de hele
achterwand van het decor bestrijkt. Een mooi moment!

Dan is de regen even spelbreker en moet de wandeling onderbroken worden. Maar geen probleem
voor onze gastvrouw – zij jaagt iedereen in de bus voor een tocht door de oude stad en de
buitenwijken. We krijgen een idee hoe Almaty [toen nog Alma-Ata] er tijdens de oorlog uitzag: veel
laagbouw en overvloedig groen. Tijdens de rit vertelt ze ook over een minder fraaie kant in die tijd.
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Almaty werd met ijzeren hand gecontroleerd door de geheime dienst. Iedereen werd ingedeeld in
een van drie categorieën: ongevaarlijke personen [die in het centrum mochten wonen], agitatoren
[ver van het centrum gehuisvest] en personen die als zeer gevaarlijk werden beschouwd [en vlak bij
de KGB accommodatie vonden]. Wanneer de zon weer gaat schijnen gaan we weer lopen.

Ets van Gijs Geertzen

Oxana belicht de situatie van Paustovski in Almaty. Zij brengt ons naar een gebouw dat in de
oorlogsjaren omschreven werd als ‘de Poolse ambassade’, de Poolse sociëteit”, of ‘het gebouw van
de Poolse delegatie’. Het was een favoriet adres waar alle schrijvers, filmlui en andere culturele
expats elkaar troffen. Paustovski werd hier verliefd op zijn derde vrouw [Tatjana Arboezova]. Hier
inspireerde ze hem om het Verhaal van een leven te schrijven. Het zou echter nog jaren duren voor
de relatie officieel werd. Onze gids weidt ook uit over Joeri Dombrovski, een kennis van Konstantin
Paustovski die continu belaagd werd door de geheime dienst. Dat belette Paustovski niet hem thuis
te bezoeken. Een plaquette aan de muur herinnert aan deze onfortuinlijke schrijver die enkele
markante boeken schreef over het schrikbewind van Stalin.
De wandeling brengt ons daarna naar het ‘hellhole’ [hellegat], een volledige stratenblok waar de
geheime dienst huisde. Het was geen goed nieuws als je naar hier werd gevoerd. Vlakbij was vroeger
het cultuurhuis [Dom Kulturi] waar de bewindsvoerders zich na de dagtaak konden ontspannen.
Oxana toont ons de foto van het constructivistisch gebouw dat inmiddels werd omgebouwd tot het
Centrum voor de Oeigoeren.

In de oorlogsjaren was er ook een hoofdstraat waar je gezien wilde worden. Je moest dan naar de
noordkant van de Kalininlaan [nu de Kabanbai Batyrstraat]. De filmsterren van die tijd hadden ook
een leuke bijnaam voor de wandelboulevard: Nevski Prospekt.
Aan deze straat had Paustovski ook zijn logies, schuin tegenover de Abay Opera. Hij woonde bij de
Kazachse schrijver Moechtar Auezov, volgens Konstantin ‘een prachtkerel’. Dankzij de samenwerking
van ons reiscomité met Svetlana Miroshnichenko en haar contacten ter plaatse kunnen we vandaag
zijn woonst uit die tijd bezoeken. Een sympathieke dame [de advocate Pamfylova] staat er op ons
allemaal uit te nodigen. Zij heeft flat 29 vijf jaar geleden gekocht en pas later vernomen dat het de
woonst was van de beroemdste schrijver van het land. En nog later bleek dat haar grootmoeder de
stenografe van Auezov was…! Ze heeft het pand tot in de kleinste hoekjes gerenoveerd en weet ons
precies te zeggen waar de kamer van Paustovski gelegen was. Zij dringt er op aan dat wij de flat
van onder tot boven bekijken en serveert daarna thee, taart en snoepjes. Dankzij de gastvrijheid van
mevrouw Pamfylova konden we ons geen mooiere afsluiting van de eerste dag in Almaty bedenken.
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Maandag 20 mei [ochtend]
Almaty • Kazachstan		

Carin Cuypers

Op de ochtend van dag drie staat een activiteit gepland die de naam Ronde tafel draagt. Deze ronde
tafel betreft, in tegenstelling tot veel van de andere activiteiten tijdens de reis, een conferentie. De
plaats van de conferentie is de Academie van Wetenschappen van Kazachstan. Centraal thema van
de conferentie is de relatie van Konstantin Paustovski met Kazachstan, waarbij diverse facetten aan
bod komen.
In een volgepropte zaal in de Academie van Wetenschappen is een voltallige cameraploeg aanwezig.
Het bijeengekomen gezelschap bestaat uit twee groepen, te weten vertegenwoordigers van de
Academie van Wetenschappen van Kazachstan en de Vereniging Konstantin Paustovski.

Eveneens is aanwezig Angelika Dormidontova, directrice van het Literair Centrum K.G. Paustovski in
Moskou.

PROGRAMMA
• welkomswoord
Kenzhekhan Matyzhanov,
directeur van het Insituut voor
Literatuur en Kunst genaamd
M. Auezov
• welkomswoord
Irina Pereverzeva, consul van de
Russische Federatie, deputé van het
Rossotrudnichestvo, het Russische
Partnerschap
• Paustovski in Kazachstan
Edward Dzhilkibaev, schrijver, lid van
de Schrijversbond van Kazachstan
• Het werk van Paustovski tijdens de
Grote Patriotische Oorlog
Angelika Dormidontova, directeur
van het Literair Centrum K.G.
Paustovski te Moskou
• Paustovski in schoolboeken in het
begin van de 20ste eeuw
Aigul Ismakova, wetenschappelijk
onderzoeker aan het Insituut voor
Literatuur en Kunst, doctor in de
filologie, lid van de Schrijversbond
van Kazachstan

Rimma Artemyeva • Angelika Dormidontova

Diar Kunayev • Svetlana Ananyeva

De vertaling is in handen van Greet Vanhassel en Svetlana Mischinenko, onze gids en aanspreekpunt
gedurende de hele reis. Svetlana vertaalt naar het Engels. Zoals op alle plekken tijdens de reis
is de ontvangst in de Academie van Wetenschappen van Kazachstan er ook een van hartelijke
gastvrijheid.
Centraal binnen het thema van Paustovski en Kazachstan staat de schrijver Auezov, in wiens
appartement Paustovski tijdens zijn verblijf in Alma-Ata onderdak heeft gevonden, en wiens
museum we tijdens deze reis ook hebben bezocht. Het openingswoord van de conferentie is door
de kleinzoon van Auezov gevoerd. Wat opvalt, niet alleen in de woorden van de kleinzoon van
Auezov maar in de woorden van alle sprekers, is dat er een enorme waardering voor de persoon en
het werk van Paustosvki onder de aanwezigen van de Ronde tafel conferentie heerst. Paustovski
wordt betiteld als “een juwelier van het hoofd” en een schrijver met een expliciete combinatie van
Kazachstan en Rusland. Nu is dat laatste niet helemaal vreemd aangezien er vanuit het perspectief
van de Academie van Wetenschappen van Kazachstan naar Paustovski wordt gekeken. Met enige
trots wordt bovendien vermeld dat het boekwerkje De baai van Karabogaz het eerst in Kazachstan
is uitgegeven. Detail: in die tijd werd het Kazachs in latijnse letters geschreven. Door de diverse
sprekers worden historische feiten uit het leven van Paustovski gekoppeld aan Alma-Ata. Met name
de periode waarin Paustovski in Alma-Ata [Russisch Hollywood, Hollywood aan de Chinese grens]
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• Paustovski in Alma-Ata
Diar Kunayev, directeur van het
huismuseum M. Auezov en
kandidaat in de filologische
wetenschappen
• De natuur van Kazachstan in het
proza van Paustovski
Svetlana Ananyeva, hoofd van de
afdeling analytische en buitenlandse
literatuur en communicatie aan het
Insituut voor Literatuur en Kunst,
kandidaat in de filologische
wetenschappen, lid van de
Schrijversbond van Kazachstan
• Paustovski - wendingen van het lot
Rimma Artemyeva, dichter, schrijver,
journalist, lid van de
Schrijversbond van Kazachstan
• Alma-Ata ten tijde van de
evacuatie 1941-1944 en het erfgoed
in het moderne Almaty
Andrej Sviridov, journalist, kenner
van de lokale overlevering
• COKS - beginpunt van Kazachfilm
Lyubov Shashkova, deputé van de
hoofdredacteur van het tijdschrift
Prostor, deputé van de hoofd van
de Raad Russische literatuur en
literatuur communicatie, lid van de
Raad van de Schrijversbond van
Kazachstan
• vrij podium
met o.a.
Konstantin Kesjin, schrijver en
groot bewonderaar van Konstantin
Paustovski
Greet Vanhassel, bestuurslid van de
Vereniging Konstantin Paustovski
België/Nederland

heeft verbleven wordt betiteld als een zeer belangrijke periode in de geschiedenis van Almaty en
Kazachstan. Door de sprekers wordt in hun algemeenheid aangehaakt bij de activiteiten die het
Paustovski-museum in Moskou heeft ondernomen, te weten exposities ter gelegenheid van de 125
ste geboortedag van Paustovski en de expositie van Paustovski zonder coupures. De wens wordt
uitgesproken dat zoiets ook in Almaty uitgevoerd zou kunnen worden en dat er op dit gebied nog
veel in de pipeline kan zitten. Duidelijk wordt aangegeven dat de eerste stap in dit gehele proces
het categoriseren is van documenten met betrekking tot Paustovski. Voordat dus uitgebouwd kan
worden dient eerst het aanwezige materiaal bestudeerd te worden en in zowel een chronologisch
als thematisch perspectief ten opzichte van Paustosvki te worden geplaatst. Vanuit het gezichtspunt
van de Paustovski-vereniging zijn belangrijke opmerkingen die door de sprekers tijdens deze
conferentie zijn geuit: “Paustovski is hier enorm gegroeid als schrijver” en “Hij had periodes van
afzondering nodig om zijn zaken op schrift te stellen” .
Met trots wordt vermeld dat Paustovski in Alma-Ata is begonnen aan Verhaal van een leven en
De gouden roos .
Helaas zijn er in Verre jaren [als onderdeel van Verhaal van een leven] en De gouden roos slechts
kleine sporen die leiden naar Alma-Ata. Een summier doch belangrijk gedeelte begint met Onweer
in de Altai [bergen]. In De gouden roos komt een belangrijke passage voor met betrekking tot
de ontmoeting tussen Konstantin Paustovski en Sergej Eisenstein op de set van de film Ivan de
Verschrikkelijke. [blz. 175v]
De spreker die het meeste in het oog, en oor, viel tijdens de conferentie was Konstantin Kesjin
[journalist]. Hij stak zijn bewondering voor Paustovski niet onder stoelen en banken, blijkend onder
andere uit de opmerking: “Ik heb zijn voornaam gekozen”.
Van zijn, Kesjins hand is ook het verhaal Een regenachtige dageraad afkomstig. Voor Konstantin
Kesjin persoonlijk heeft de conferentie, de aanwezigheid van de Vereniging Konstantin Paustovski en
het hiernaar toe leven geleid tot een opleving van zijn gevoelsleven en creatieve brein.
Niet alleen is tijdens de conferentie aandacht besteed aan de tijd die Paustovski in Alma-Ata heeft
doorgebracht en de plekken waar Alma-Ata in de literatuur van Paustovski ter sprake komt en wat
er met het schrijverschap van Paustovski in Alma-Ata is gebeurd, maar ook waar de overeenkomsten
en/of verschillen tussen Paustovski en de Kazachse literatuur liggen. Belangrijke overeenkomst
betreft het feit dat zowel de meeste Kazachse schrijvers als Paustovski schreven over het menszijn
in de natuur en niet zozeer over uitzonderlijke zaken.

Kenzhekhan Matyzhanov • Irina Pereverzeva

Konstantin Keshin

Belangrijk ten aanzien van de activiteiten van de Paustovski Vereniging zijn uitspraken die door een
van de sprekers zijn geuit maar die over de hele lijn van sprekers kan worden doorgetrokken:
• Jullie [Vereniging Konstantin Paustovski] worden steeds serieuzer, jullie geven een impuls.
• Jullie komst is vertrekpunt geworden voor mensen om nieuw onderzoek te verrichten.
• Liefde voor Paustovski en jullie [Vereniging Konstantin Paustovski] komst is voor mij de trigger
geweest.
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Maandag 20 mei [middag]
Almaty • Kazachstan

Elbrig de Groot

Dankzij onze gids Svetlana, pleitbezorgster voor Konstantin Paustovski tot in Centraal Azië, gaan er
vele archief- en bibliotheekdeuren open voor ons reisgezelschap. Almaty is de culturele hoofdstad
van Kazachstan. Vanmiddag brengen we een bezoek aan het Centraal Staatsarchief, opgericht in
1921. Het huisvest verschillende archieven, waaronder het Filmarchief.
Op weg naar de ontvangstzaal van het Filmarchief staan we even stil bij een aantal fotopanelen, die
een beeld geven van verpleging en kinderverzorging in de 50er jaren, van het plattelandsleven en
de oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog of de Grote Patriottische Oorlog. Voor ons vrijwel
onbekend is de tol, die Kazachstan moest betalen. Van de 6 miljoen Kazachen kwamen 400.000
mensen om. De bevolking werd massaal opgeroepen en vooral aan het front ingezet, zonder enige
technische kennis en training. De meeste Kazachen waren van oudsher bedreven in worstelen en
paardrijden, maar die vaardigheden waren totaal ongeschikt in de moderne oorlogsvoering.

Saule Satayeva

Tot onze verrassing zijn er speciaal ter gelegenheid van ons bezoek vitrines ingericht met
documenten, die betrekking hebben op Paustovski en de periode, die hij in Almaty verbleef. Ze
illustreren het onderzoek naar deze onderbelichte periode in de stadsgeschiedenis, die volgens
de archivarissen een stimulans heeft gekregen van de Paustovskivereniging. Het gaat om
correspondentie van scenarioschrijvers , schrijvers en journalisten met Paustovski en over hem.
Van Joeri Gagarin tot Gorki en Pasternak. Opvallend is ook een bloemlezing van volksliederen van
Kirgizië, waarover hij correspondeerde.

We krijgen vervolgens toelichting bij de presentatie van de documenten, zoals die uit 1942 over
de evacuatie van 100 leden van de Schrijversbond, waaronder Paustovski, naar Alma-Ata. Ondanks
gebrek aan alles in de stad was het de bedoeling dat de bewoners geld inzamelden voor de
overwinning. Ook de evacués hielpen daarbij. Het blijkt, dat de onderlinge solidariteit groot was.
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Paustovski hielp collega’s aan huisvesting. Hij bezocht ziekenhuizen met oorlogsgewonden en
organiseerde activiteiten. Soms met steun van de Kazachse overheid. Er ontstond een artistieke
wisselwerking met verbannen acteurs, musici en filmmakers. Op onverwachte plekken werden films
opgenomen, zoals in het operagebouw en het park bij de dierentuin, dat we later bezoeken.
Het Filmarchief bewaart audiovisuele informatie over de Kazachstaanse geschiedenis en cultuur.
Het materiaal, ook afkomstig van de studio’s in Leningrad en Moskou, wordt beschreven, geordend
en gedigitaliseerd ten behoeve van publiek wereldwijd. Originele versies worden geconserveerd en in
het depot opgeslagen, maar veel is na de onafhankelijkheid teruggegaan naar Moskou.
We krijgen enige bijzondere fragmenten te zien, zoals footage van de opnamen van Sergej
Eisenstein van de beroemde film Ivan de Verschrikkelijke en een opname van de school voor jonge
acteurs. Een verslag van het bezoek op 1 mei 1945 van teruggekeerde soldaten, die tijdens een
sportfestival begroet worden door dansende kinderen met bloemen. En beelden van Alma-Ata
tussen 1940-1945, die Paustovski gezien moet hebben.
Het is een mooie aanvulling op onze impressies van het huidige Almaty.

Dinsdag 21 mei [ochtend]
Almaty • Kazachstan

Lydia Brookman

Het programma biedt deze ochtend de mogelijkheid om het naar eigen inzicht in te vullen. Ingelast
is een bezoek aan de Nationale Bibliotheek, waar veel belangstelling voor is.
Langs prachtige boulevards, omringd met bomen lopen we langs een immens beeld van de
beroemde dichter Abay [1845-1904] naar de bibliotheek. Abay was een nationalist en vertolkte dit
in zijn poëzie. Hij is beïnvloed door Poesjkin. Hij was daarnaast filosoof en componist.
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Tolkyn Zamzayeva • Bakytzhamal Ospanova • Azhar Yusupova

Op korte termijn heeft de bibliotheek een ontvangstcomité [directeur en afdelingshoofden]
samengesteld voor een warme ontvangst van de Paustovski Vereniging uit Nederland en België en
de lokale fotografen en cameraploegen zijn present als we aankomen.
Er volgt een uitleg over de geschiedenis en de inrichting. De bibliotheek is in 1910 opgericht door
de gemeentelijke Doema, waarbij Oraz Djandosov de eerste directeur was. In 1931 werd de
bibliotheek omgevormd tot Staatsbibliotheek en in 1937 vernoemd naar Poesjkin. Een belangrijke
functie was het verzamelen van het cultureel erfgoed van alle publicaties in de Kazachse taal. In
1971 is de bibliotheek in dit gebouw gehuisvest.
De rondleiding start in de hal. Toevallig is het vandaag De dag van de bibliotheek. De hal biedt een
bijzondere “doorkijk” en oogt heel open. De collecties omvatten in totaal 7 miljoen boeken in 122
talen.
Er worden diverse onderdelen getoond:
• Een open leeszaal met boeken uit Kazachstan voor vrij gebruik in verschillende periodes:
Kazachstan in de patriottische oorlog, Alma-Ata in WOII, een collectie van verhalen van
geëvacueerde schrijvers, foto’s van de belangrijkste schrijvers van Kazachstan en een krant van
1941. Er is de mogelijkheid om een kopie van een boek te maken voor eigen gebruik.
• Een leeszaal met wereldliteratuur met de mogelijkheid om audiovisuele films te bekijken. Hierin
zijn boekenhoeken ingericht van landen, waarmee tussen 2004 en 2007 overeenkomsten tussen
ambassades zijn gesloten. [o.a. Rusland, India, Iran, Turkije, Pakistan en China]. Elk land heeft zijn
eigen boekenfonds.
• Een elektronische bibliotheek met hedendaagse literatuur uit Kazachstan.
• Een afdeling Russische sprookjes, met o.a. het sprookje Goudhaantje van Poesjkin en het verhaal
Schoppenvrouw van Poesjkin [waarop Tsjaikovski later zijn opera baseerde].
• Collecties met bijzondere en zeldzame boeken van schrijvers en filmers zoals Abay, Paustovski,
Eisenstein en Poesjkin. Onderzoekers zijn met name geïnteresseerd in de zeldzame boeken.
In een hal hangen foto’s van Nobelprijswinnaars bij elkaar aan een wand.
Er is op de eerste verdieping een expositie voor ons samengesteld. Dit is een belangrijk moment.
Hier wordt gewezen op een boek dat de handtekeningen en opmerkingen van belangrijke schrijvers
bevat die deze bibliotheek hebben bezocht. Daaronder Paustovski wiens handtekening jammer
genoeg ontbreekt. Wel zien we een dankbrief van Eisenstein. Hij schrijft, kort samengevat: “Ik
hou van boeken, boeken die lang verdwenen zijn, liggen hier. Het is een volmaakt geluk om in de
Poesjkinbibliotheek te vertoeven, een formidabele bron, moge het leven bloeien”. Een kopie van de
hele brief wordt geschonken aan de Paustovski Vereniging.
Een half staand beeld van Poesjkin en Abay staan op deze afdeling. Het beeld van Poesjkin is een
kopie. Het origineel staat in Canada.
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De meest bijzondere gebeurtenis is om - met handschoen! – gedetailleerde schetsen en
werktekeningen van Eisenstein te kunnen bekijken. Deze bleek, behalve één van Ruslands grootste
filmregisseurs, ook een meesterlijk tekenaar. Hij tekende o.a. scènes uit Ivan de Verschrikkelijke. Hij
tekende de acteurs nauwgezet in de setting.
Als regisseur was hij de Godfather van de Sovjet-Montagetheorie. Door twee beelden met elkaar
te verbinden ontstond een derde beeld in de verbeelding van de kijker. Op deze manier kon hij
ideologische boodschappen uitdragen, die niet hardop gezegd konden worden.

Dinsdag 21 mei [middag]
Big Almaty Lake • Kazachstan

Odette Ooms

Op zo’n 30km van de stad, vlak bij de grens met Kirgizië, ligt het Grote Almaty Meer. Het ligt op
2.511m hoogte en wordt omringd door hoge toppen van het Alatau gebergte in het gelijknamige
Nationaal Park.
Het meer zelf heeft een diepte van 35m en bevat ongeveer 14 miljoen m3 water. Naargelang het
seizoen wijzigt het waterpeil, het laagste is in februari en het hoogste in augustus. Vanaf het meer
loopt de Grote Almaty rivier naar de stad en voorziet haar van drinkwater.
De weg ernaar werd aangelegd door Japanse krijgsgevangenen na de Grote Patriottische Oorlog en
kronkelt naar het meer langs indrukwekkende hellingen.
In de lente zijn deze bergen een feest van groen in al zijn schakeringen. Het levendige groen van
de iepen en espen wisselt af met het dieper groen van de weiden en kruiden. Dat alles wordt
doortrokken door het duister groen van een leger van Tien Shan sparren Soms in groepjes en soms
als een aaneengesloten rij die over de kammen loopt en altijd in kaarsrechte houding.
Tussen al dat groen zien we hier en daar nog grijze littekens van de aardverschuivingen die vooral
in 1911 en 1921 ravage aanrichtten en sporen van steen- en rotspuin achterlieten.

En dan plots verschijnt het meer tussen de toppen. Turkoois glanzend wegens het smeltwater van
de gletsjers, in contrast met de besneeuwde donkere bergen rondom en op deze dag gekroond met
een blauwe lucht met wattenwolken.
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De boorden van het meer zijn kaal en lichtgrijs, bijna wit, door de lage waterstand. Het meer is een
belangrijke toeleveringsbron van drinkwater voor Almaty en zwemmen of zelfs te dicht bij het meer
komen wordt streng gestraft.
Picknicken onder de stralende zon met zo’n uitzicht is dan een feest.

In het gras waarop we picknicken ontdekken we een ware schat aan bloemen : wilde tulp,
boterbloem en gele ster, myosotis, paardenbloem en primula, viooltje, gentiaan en geranium,
hoornbloem, pulsatila, wildemanskruid en steenbreek, allium, vleugeltjesbloem en vrouwenmantel
om er een aantal te noemen.
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Vanaf de picknickplaats slingert de [geasfalteerde] weg verder omhoog tot het observatorium,
waar onze wandeling eindigt na een kwartiertje lopen. We merken tijdens onze wandeling dat de
Tien Shan sparren hier rond het meer allen een kuif in één richting [zuidwest] verder uitgewaaierd
hebben wegens de forse wind die hier kan staan.
Het meer is ook een populaire plaats voor de lokale bevolking die hier graag komt om trouwpartijen
te vereeuwigen.

En voor de Vereniging Konstantin Paustovski!
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Aan de ingang van het Alatau National Park bevindt zich Sunkar, een vogelopvangcentrum
waar geredde uilen, valken en arenden opgenomen worden. De meesten worden na herstel en
heropvoeding terug in het wild uitgezet.
Het centrum, enig in Kazachstan, ontstond juist omwille van het dreigend uitsterven van de
Saker valk [wegens overbevraging door Arabische jagers]. Sommige exemplaren worden echter
opgekweekt tot de jacht en verkocht. Dit helpt het centrum om te overleven.
De opleiding van zo’n jachtvogel duurt van 1 tot 5 jaar en de besten worden verkocht voor prijzen
die gaan tot 200.000 euro.
Elke avond tegen 17u wordt een show opgevoerd.
De valkenier en ornitholoog Pavel Pander, in traditioneel jachtkostuum [bruin suèdeleder in Robin
Hood stijl], toont ons de kunde van zijn vogels .
Achtereenvolgens worden opgevoerd : het kleinste uiltje dat zijn kop bijna 360 graden kan draaien,
de grootste uil de oehoe, de bedreigde Saker valk en tot slot de imposante bergarend die ook wordt
gefokt voor de wolvenjacht.
Allen tonen ze hun behendigheid in het vangen van een prooi die met een loer wordt gelanceerd.
Een [dood] eendagskuiken uit de vuist van de valkenier is hun beloning als ze neerstrijken op
zijn arm. Vogels kan men enkel opleiden met beloningen, straffen zoals met andere wilde dieren
gebeur[de]t heeft geen enkele zin.
Als laatste vogel wordt de majestueuze steenarend getoond. Steenarenden zijn de trots van de
vogelaars. Ze zijn 80 tot 93 cm hoog en hebben een vleugelspanwijdte van 1.90 tot 2.25 m! Onze
valkenier komt te paard met de vogel op zijn arm op de open plek aangestormd. De arend stort
zich met precisie op de loer met de wolvenhuid. De vogel wordt gefokt om de schapenkuddes te
behoeden voor wolvenaanvallen. Als een wolf door een arend wordt gepakt moet de herder wel snel
de wolf kunnen doden want die is zoveel groter dan de vogel.
Het is ondertussen al flink beginnen regenen en zulk weer is ook voor vogels geen pretje.
Spijtig dus dat een fikse stortbui en heuse wolkbreuk een einde maakt aan de voorstelling.
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Woensdag 22 mei
Almaty • Medeu • Kazachstan

Ad Nollen

We starten de dag met een bezoek aan de Bibliotheek waar Ljoeba Shaskova [Hoofd van de
Vereniging van Schrijvers van Kazachstan], ons verwelkomt. Ook hier werden de boeken van
Konstantin Paustovski waarover de bibliotheek beschikt mooi uitgestald.

Lyubov Shashkova • Svetlana Miroshnichenko

Samenvatting van de vele interessante feiten en anekdotes die Tatjana Frolovskaya [dichteres,
schrijfster en vrouw van Konstantin Keshin] en Inna Rudakova [journaliste] ons tijdens de rondrit
door Almaty en het bezoek aan Medeu hebben verteld.

Het drijvend restaurant

Tatjana Frolovskaya

Bij het bezoek aan het drijvend restaurant, dat in 1939 werd gebouwd, vertelt Tatjana over de rol
die het restaurant heeft gespeeld bij het opnemen van films door de geëvacueerde filmmakers
zoals Eisenstein, in de jaren 1940 tot 1944. De vijver was het decor voor zeeslagen en met behulp
van kamfer en katoen werd sneeuw geïmiteerd. Er werd veel geïmproviseerd, ook met acteurs. Zo
raakte Eisenstein onder de indruk van een babushka die in de buurt van het restaurant woonde,
voornamelijk vanwege een grote wrat op haar gezicht, en zette haar onmiddellijk in als adellijke
dame in de film Ivan de Verschrikkelijke. Toen Eisenstein in 1944 vertrok uit Almaty mocht zij als
eerste kiezen uit de door hem achtergelaten kostuums.

Inna vertelt over de Zijderoute, die uit een netwerk van wegen bestond waarvan er enkele ook via
Almaty liepen. Karavanen bestaande uit handelaren, kamelendrijvers, artiesten en soldaten brachten
welvaart naar Almaty.
Van de koopmanswoningen uit de 19 eeuw zijn er nog maar enkele over, die wij van buiten
bezichtigen. Ook de Schrijversbond was in zo’n gebouw gevestigd. Het gebouw werd de Gouden Kooi
genoemd. Vele beroemdheden zoals Trotski verbleven daar. Ook Paustovski heeft er een half jaar
gewoond tot hij werd uitgenodigd om bij Moechtar Auezov te komen wonen. Hij ontmoette in dat
17
half jaar Joeri Kazakov, die een leerling van hem werd. Het gebouw is in 1953 gesloopt.

Kazakov leefde van 1917 tot 1973. Hij was net als Paustovski een bewonderaar van Boenin.
Paustovski stuurde hem gewapend met een bandrecorder naar Frankrijk om Boenin, die inmiddels
daarheen was uitgeweken, te interviewen. Kazakov staat net als Paustovski bekend om zijn mooie
taalgebruik.
We stoppen bij het huis waar de eerste secretaris van de communistische partij van Kazachstan
woonde, Sjachmetov, een ruwe baas, die zeer zorgzaam was voor mensen zonder verblijfplaats. Hij
liet ze vaak in het partijkantoor slapen. Sjachmetov moest in 1953 wijken voor Brezjnev, die hem
opvolgde.
Almaty is nog steeds een groene stad. De bomen staan kris kras door elkaar en vaak te dicht bij
elkaar. Rond 1830 werd door Generaal Kolpakovski een garnizoen uit St Petersburg gehaald en in de
toenmalige vesting ondergebracht. Het garnizoen kreeg de opdracht uit de omgeving bomen over te
brengen naar de stad waar de bewoners opdracht kregen deze rondom hun huizen te planten en te
onderhouden. De gouverneur dreigde met geseling als het onderhoud niet goed plaatsvond.
Almaty heeft in de loop van de tijd veel last gehad van aardbevingen en modderstromen. In de 19e
eeuw is het zeven keer voorgekomen dat, als gevolg van een aardbeving, de meren in de bergen
overliepen en er daardoor een modderstroom ontstond. In de tuin van ons hotel liggen nog
rotsblokken, die in 1921 met zo’n stroom zijn meegesleept. Die modderstroom zette aan tot
nadenken, maar de Tweede Wereldoorlog kwam er tussen. In 1963 was er weer een ramp met vele
doden. In 1968/1969 is er een dubbele dam gebouwd om de modder tegen te houden en zijn er ook
duizenden berken, sparren en heesters geplant.
In de stromende regen rijden we naar boven richting Medeu. Het laatste stuk leggen we te voet af
waarna we via een bouwwerf terecht komen in een uitstekend restaurant.

Victoria gaat ons voor

Na een copieuze maaltijd begeven we ons te voet naar de enorme ijsbaan waar vele Nederlandse
schaatsers hebben geschaatst en wereldrecords zijn gevestigd. Onder leiding van Steef zingen we
uit volle borst Ard en Keesie geef hem van katoen, een pakkende schlager van Johnny Hoes.
De aanleg van de ijsbaan is in 1949 gestart en in 1952 afgerond. Men schaatste in die tijd nog
op natuurijs. Het ijs werd “gemaakt” uit bergwater hetgeen tot snelle tijden leidde. In 1972 werd
het stadion gebouwd en kunstijs geïnstalleerd. Bij de opening was Brezjnev aanwezig en traden
beroemde kunstrijders op: Ljoedmila Pachomova en Alexander Gorsjkov, Irina Rodnina en Alexander
Zaitsev. Beide koppels loofden de kwaliteit van het ijs.
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Inna Rudakova en Greet Vanhassel
Weelderige plantengroei langs
de weg: Anthriscus, Taraxacum,
Polygonum

Op de terugweg vergast Inna ons op een aantal boeiende verhalen:
In de jaren 40 was er in Medeu een datsja waar vrouwen en kinderen werden ondergebracht. Toen
de evacués kwamen werden de actrices en hun kinderen daar gevestigd. De weg tussen Almaty
en Medeu was toen nog een zandweg. Omdat iedereen in die tijd moest werken, op straffe van
deportatie, en het werk in Almaty was, moesten de vrouwen dagelijks te voet op en neer naar
Almaty. Op een goede dag zien zij een auto, waar Eisenstein uitstapt op zoek naar locaties en
auteurs. In het gebied waar we doorheen rijden zijn ook veel scenes van Ivan de Verschrikkelijke
opgenomen. Er was een groot gebrek aan materiaal en transportmiddelen. De filmmakers beschikten
slechts over 1 personenauto en 7 vrachtwagens. Ook waren er veel te weinig acteurs . Op een
gegeven moment waren er slechts 47 mannen voor 156 rollen. Ze leden honger en sliepen vaak
zonder dak boven hun hoofd.
Er waren beroemde acteurs zoals Lidia Smirnova. Zij ging een relatie aan met Vladimir Rapoport.
Volgens de overlevering vroeg de laatste haar hand tijdens het ontluizen van haar hoofdhaar.
Konstatin Simonov werd verliefd op Valentina Serova, die hem aanvankelijk afwees, maar nadat hij
vele liefdesgedichten had voorgedragen aan de oever van de beroemde bergrivieren stemde ze toch
toe. In 1943 heerste er tyfus en lieten 250 filmmedewerkers het leven.
De laatste anekdote gaat over de verschrikkelijke sneeuwman die volgens gerucht in de buurt
van Almaty was waargenomen. De controversiële professor Ilja Ivanovitsj Ivanov die als grote
experimentator werkte rond de reproductie van huisdieren en kunstmatige imseminatie om
diersoorten te kruisen, werd na een omstreden poging om een hybride van een mens en een aap te
creëren in 1930 gearresteerd en verbannen naar Alma-Ata. Hij overleed er in 1932. Inna noemt nog
het boek Hondenhart van Boelgakov, die ook over dat onderwerp heeft geschreven.
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Donderdag 23 mei [architectuurwandeling]
Almaty • Kazachstan

Ria Verbergt

Er worden twee wandelingen aangeboden deze ochtend.
Wij vangen onze architectuurwandeling aan onder leiding van Andrej Svirodov. We maakten met hem
reeds kennis tijdens de Ronde Tafel in de Academie der Wetenschappen en Kunsten. Andrej zal ons o.a.
onderhouden over de historische context waarin de architectuur die we zullen zien tot stand kwam.
Om de streek te beschermen tegen de aanvallen van het Kokand khanaat, bouwde in 1854 het
Tsaristisch bestuur een militair fort Vierny dat zijn naam gaf aan de stad. Vanaf dat moment
vestigden er zich Russische kolonisten en ontwikkelde de stad zich gestaag dankzij de bouw van een
watermolen, de handel, de industrie, de ambachten, de brouwerijen en wolfabrieken die er gevestigd
werden.
Tijdens de zware aardbeving van 28 mei 1887 werd bijna de ganse oude stad vernield, slechts
één stenen huis bleef overeind. De houten huizen hielden beter stand en hout werd nadien het
bouwmateriaal bij uitstek. Bewijs daarvan is de Voznesensky kathedraal van architect Andrej Zenkov
die de tweede zware aardbeving op 22 december 1910 overleefde.
In 1921 gaven de nieuwe Sovjetauthoriteiten de stad opnieuw de naam Alma-Ata en in 1927 werd
ze de hoofdstad van de republiek.
Alma-Ata werd door de TurkSib spoorlijn met Moskou verbonden en de stad kende een grote
urbanistische ontwikkeling.
Elke periode van ongeveer 10 jaar kende haar eigenaardigheden.
• Tussen 1920 en 1934 werd voornamelijk gebouwd in constructivistische stijl. Er is zo goed als
niets van bewaard. Dit leerden we reeds van Oxana tijdens de eerste stadwandeling.
• Jozef Stalin verbood het constructivisme en verkoos de eclectische Stalin Empire Style. Deze wordt
gekenmerkt door een voor- en na-oorlogse periode.
• De grote woningbouw komt op gang door de evacuatie tijdens WOII en kent een expansie in
het begin van de jaren 50. We zien we ontwikkeling hiervan vooral in de toename van het aantal
bouwlagen van appartementen en in de decoratie.
• Nikita Chroesjtsjov op zijn beurt, was gekant tegen opsmuk en overdadige decoratie en vanaf
1954 werd de bouwstijl soberder. We spreken over het Sovjet Modernisme.

Paleis van de Cultuur of
Leninpaleis, 1970

• Vanaf de jaren 70 werden de openbare gebouwen monumentaler. De Eerste Secretaris van de
Communistische Partij van Kazachstan, Dinmuhhamed Kunaev zag hierin een kans om van zijn stad
een waardevolle hoofstad van een Sovjet republiek te maken.
• Na de onafhankelijkheid in 1991 zien we vooral stijlen die niet meer harmoniëren of nep-stijlen.
In de 21ste eeuw vernietigen sommige renovaties het karakter van de Sovjetstijl, gelukkig zijn er
andere voorbeelden zoals de Schaatsbaan in Medeu [1972, architecten Vladimir Katsev en Arystan
Kayrnarbayev] en de Nationale Bibliotheek [1970, architecten Vladimir Ischenko en Vladimir Kim]
waar we eerder te gast waren.

Paleis van de Republiek
na de renovatie, 2010-2011

We komen op onze wandeling langs een aantal gebouwen uit verschillende periodes die ik in dit
fotoverslag zal toelichten.
We starten aan ons hotel, Kazachstan, dat deel uitmaakte van een bouwproject rond het 100ste
geboortejaar van Vladimir Lenin aan de Dostyklaan [voorheen Leninlaan], samen met de Arman
Cinema en het Leninpaleis.
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Hotel Kazachstan [1977, architect Joeri Ratushniy] is bestand tegen aardbevingen van 9.0 op de
schaal van Richter. Het gebouw met zijn hoogte van 102 m verloor in 2003 zijn status als hoogste
gebouw van Kazachstan en in 2008 als dat van Almaty. Het was verboden in Almaty om gebouwen
van meer dan 12 verdiepingen op te trekken, maar na onderhandelingen met de Gosstroy, het
Staatscomité voor Constructie van de USSR, kon in 1970 de bouw van dit monumentale ellipsvormig
hotelcomplex van start gaan.
Het is een gebouw met typische kenmerken van Soviet Modernisme in schaal en materiaalgebruik:
grote gevelblokken in travertin, goudkleurige metalen lamellen, ornamenten en sierlijsten.
‘s Avonds komt de typische detailering nog beter tot uiting door de aangepaste verlichting.

De Arman Cinema was het eerste gebouw van dit project. Werd in 1968 opgetrokken met twee
zalen: de rode en de blauwe [architekt Alexander Korzhempo]. Het gebouw werd gerenoveerd in
2000, en de oude bas-reliëfs werden bewaard, met de tekst: Het pad van ons volk en zijn prestaties
zijn groot. Het zal een eeuwig voorbeeld zijn voor toekomstige generaties en voor iedereen die het
pad van de vrijheid heeft gekozen. [vertaling Artyom Ablenko] In 2018 werd er een derde zaal aan
toegevoegd, de groene, waar filmpremières plaatsvinden.
Paleis van de Republiek, voorheen Paleis van de Cultuur of Leninpaleis is het tweede gebouw van dit
project. Het werd in 2010-2011 gereconstrueerd en alleen de monumentale vorm is bewaard, niets
van de kenmerkende Soviet-stijl. Het wordt nu als concert- en evenementenhal gebruikt. [foto blz.20]
De filmacademie, gebouwd in 1938-1939, was in oorsprong een vrijstaand gebouw met twee
bouwlagen en zag toen uit als een ‘barak’. In de jaren 70 werd er een gebouw tegenaan gezet met 6
bouwlagen. Het werd ondertussen gerenoveerd. Andrej Tarkovski studeerde hier van 1941 tot 1943.
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Na de evacuatie, toen de film- en theaterwereld naar Moskou en Leningrad waren teruggekeerd
bleef het instituut bestaan. Er worden nog steeds fotografen, cameralui en filmmakers opgeleid.
Deze iep is beschermd als nationaal momument. Een herdenkingsplaat is in de maak.
De Elm Tree Commissie waakt over de bescherming en zorg voor eeuwenoude iepen in Almaty.

De Kimep University is samengesmolten tot een geheel van gebouwen in drie verschillende stijlen:
het hoekpand met hoge slanke ramen uit de jaren 30, de universiteitshal met een gerestaureerde
mooie mozaiek uit de jaren 60 en de bibliotheek in het gerestaureerde gedeelte uit de jaren 50.

Andrej Sviridov

We lopen verder langs de Abaistraat op een pad met statige bomen, voorbij het Instituut van
Sociale Wetenschappen, de Faculteit Landbouw van de Universiteit, een gebouw uit 1934 in Stalin
Empire stijl. Hier houden we even halt zodat Andrej, een wat stuurse man, ons kan vertellen hoe
deze hoog aangeschreven faculteit zich ontwikkelde. Het Veterinair Instituut was bij de oprichting
in 1929 aanvankelijk in een jongensgymnasium gehuisvest en gespecialiseerd in ontwikkeling en
onderzoek omtrent boerderijdieren. In 1930 werd het Landbouwinstituut toegevoegd met twee
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faculteiten: veldirrigatie en wetenschap rond fruit en groeten. Prominente wetenschappers,
scheikundigen, dokters, dierenartsen, professoren anatomie, academici met grote faam, werden
aangetrokken vanuit de ganse Soviet-Unie. Het prestige groeide en het instituut werd een van de
meest leidinggevende instellingen op gebied van landbouw van de ganse USSR. Tot de academische
staff behoorde ook de schrijver M.O. Auezov, laureaat van de Leninprijs. Tot op de dag van vandaag
geniet deze Universiteit wereldfaam en maakt ze deel uit van het Europees Bologna project.
Helaas heeft dit instituur ook zwarte bladzijden gekend. Niet alle geleerden waren het eens met
de opvattingen van Stalin over economie, landbouw en collectivisme in de jaren 30, met gekende
gevolgen.

De University of International Business werd opgericht in 1992. Het gebouw dateert uit die tijd.
De Nationale Bibliotheek, ook gekend als Poesjkinskaja, de naam tot aan de val van de USSR, heeft
een simpele, open structuur waardoor de binnenruimten licht, overzichtelijk en erg toegankelijk zijn.
Dit waardevolle gebouw werd met respect gerestaureerd.

Aan de overzijde van de straat zien we gerestaureerde wooneenheden met 3 bouwlagen uit de
jaren 30. Via de ondergrondse oversteekplaats van de metro bereiken we de overkant.
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De metro is een ontwerp van architect Vladimir Katzev, die nog steeds in Medeu woont, waar hij de
schaatbaan ontwierp. De metro is operationeel sinds december 2011. Het is het eerste metronet in
Kazachstan en het tweede in Centraal Azië, na Tashkent. Het is een simpel net: 1 L-lijn en 9 stations.

Een complex uit 2002 in stijl kitch, naast het luxehotel Dostyk uit 1985-86, met typische kroonlijst.
.

De stad schrijft wedstrijden voor muurschilderingen uit. Hier een voorbeeld op een 5-etagegebouw
uit de jaren 60.
We naderen de buurt van de Academie der Wetenschappen en zien een groepje vrolijke
schoolkinderen na een bezoek aan het instituut. Het hoofdgebouw en de vier bijgebouwen werden
opgetrokken tussen 1946 en 1954 eerst nog in Stalin Empire stijl later in Sovjet Classisisme. In de
bijgebouwen huizen verschillende instituten, wetenschappelijke stichtingen en enkele musea. Onze
Ronde Tafel vond hier plaats. Het complex is omgeven door tuinen met standbeelden en fonteinen.
De 12 dieren van de Chinese Dierenriem staan vrolijk naast Poesjkin.
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Tegenover de Academie van Wetenschap werd een ‘wetenschapsbuurt’ ontwikkeld.
6 onderzoeksinstituten, 3 musea: biologie, archeologie en een memorial voor academici. Het
Instituut van Chemie en Geologie, opgetrokken in 1965 is dringend aan renovatie toe.

Lange tijd dacht men dat in deze gebouwen gevaarlijke stoffen waren gebruikt en was de buurt
niet populair. Zo bleef dit stadsdeel een groene zone. Pas vanaf 2000 werden wooneenheden van 9
bouwlagen opgetrokken die hele kwartieren in beslag nemen.

Het witte appartementsgebouw is uit 1975. Hier woonde de bekende Kazachse schrijver Herold
Karlovitsj [Carl] Belger tot aan zijn dood in 2015. Tijdens ons bezoek aan de Nationale Bibliotheek
zagen we zijn studiekamer die als memorial naar daar werd overgebracht. Belger was een nazaat
uit een familie van Wolga-Duitsers die in 1941 naar Kazachstan was gedeporteerd. Hij genoot een
groot aanzien als schrijver, prozaïst, essayist, publicist, criticus en vertaalde Kazachse en Duitse
klassiekers naar het Russisch. Een grote verdienste was zijn niet aflatende aandacht voor de
geschiedenis van de deportatie van Wolga-Duitsers naar Centraal-Azië, hun toekomst en integratie
in Kazachstan. Carl Belger werd geloofd als bruggenbouwer tussen Kazachse, Russische en Duitse
volkeren en onderscheiden met talrijke prijzen.
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We lopen langs wooneenheden uit de jaren 50, met boogvormige ramen en balkonnetjes.

De appartementen uit de jaren 60 ogen strakker en worden vaak versierd met geografische
ornamenten.

We lopen langs het beeld van de poluplaire singer songwriter Viktor Tsoi, zien verderop het laatste
gebouw, volledig in Stalin Epire Style uit 1944-45 en het oude koopmanshuis 1850-1860, waar
Breznjev een tijdje heeft gewoond.
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Verscholen achter het groen zien we het Huis van de Vriendschap en de Culturele Relaties met het
Buitenland op de hoek van de Kurmangazy straat en de Tolebaevstraat waarin de Assemblee van het
Volk van Kazachstan huist. Het is een monumentaal, functioneel gebouw [1972, arcitect R. Seidalin
en L. Timchenko] met een heldere structuur en grote glaspartijen. Bij de restauratie zijn de houten
raamstructuren vervangen, maar de elementen met typische kenmerken zijn behouden zoals de
luifel in geprofileerde metaalplaat en zijgevels in reliëf. Het complex wordt gebruikt voor officiële,
voornamelijk culturele activiteiten, Ronde Tafel-bijeenkomsten. Speciale gasten uit binnen- en
buitenland kunnen er logeren.

Onze twee groepen vinden elkaar in de tuin van het huis van de schrijver Muktar Auezov. Hij
bouwde het huis in 1950 met het geld van een staatsprijs die hij ontving in 1949.

We krijgen een rondleiding in het huis waar hij woonde met zijn derde vrouw Valentina en hun
kinderen van 1951 tot 1961, toen zijn ziekte hem voor medische behandelingen naar Moskou
noopte. Een hal met zuilen en veel decoratie verbindt de kamers op het gekijkvloers. We krijgen
een rondleiding door het ganse huis. Het blijkt een doorsnee huis van de intellectuele elite in de
Sovjetunie in de jaren 50. Na afloop wordt ons een walnoot als geschenk aangeboden.
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Donderdag 23 mei [wandeling gebouwen WO II]
Almaty • Kazachstan
Veerle Dieltiens

Uit het schetsboek van Steef Vooren.

Onder leiding van onze gedreven gids Inna Rudakova, wandelden we langs voorname gebouwen in
de buurt van de Tobe-Boulevard, op loopafstand van het huis van Auezov.
Als eerste zien we een van de weinige gebouwen met torentjes. Dit pand dateert van 1953 en is
uitgevoerd in een pathetische empirestijl.
Dit was “het huis van de consumentenvereniging” en momenteel zijn er kantoren gevestigd. Aan de
overkant van de straat staat een quasi identiek gebouw [voormalig gebouw van Turks-Siberische
spoorlijn] waarin zich nu een bank bevindt.
Naast het eerste torentjesgebouw staan twee monumentale gebouwen met zuilen. Het eerste
herbergt de Kazakh-British Technical University [= K-B-T University] en in het tweede huist de
regering van Kazakhstan.
Beide gebouwen zijn duidelijk ontworpen als één geheel in dezelfde periode. De plannen dateren
van 1937 maar door de oorlog was deze plek één grote bouwput tijdens het verblijf van Paustovski.
Inna vertelde ons hieromtrent een interessant verhaal.
Deze bouwput werd gebruikt als plek om decors te bouwen voor de films. Zo was er een film die
zich afspeelde in een Pools slot. Volgens het scenario moest dit slot langzaam en “mooi” in de
vlammen opgaan. Het slot was vervaardigd uit hout en de pyrotechnici waren nog niet zeer ervaren.
Iedereen stond klaar om de brand te filmen en de brand werd geactiveerd. Er kwam één grote
steekvlam en alles brandde zo snel op dat de cameralui niet de tijd hadden om de brand te filmen.
Men moest een nieuw slot bouwen, deze keer met minder ontvlambaar materiaal om deze scène op
te nemen.
We slaan de Panfilovstraat in, deze straat bevindt zich in het voormalige militaire deel van Almaty
[de stad was ingedeeld in drie zones: bestuur, gewone burgers en militair gedeelte] en is nu een
aangename wandelstraat geworden.
Hier vinden we twee merkwaardige gebouwen. Het eerste is een voorbeeld van zuiver
Sovjetconstructivisme. Het werd ontworpen door architecten uit Moskou en dateert van 1920.
Oorspronkelijk was de regering hier gevestigd. Na de oorlog werd het te klein en nu bevindt zich
hier de Kazachse Akademie voor Kunsten.
Daarnaast zien we het Telecomgebouw uit 1977. In de volksmond noemt men dit “ het huis in het
boodschappennetje” owv. het raster dat rondom dit gebouw, dat werd aangebracht als versterking
tegen de aardbevingen.
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Op het einde van de Panfilovstraat staat het Abay Kazach State Theater, in dezelfde stijl van de
universiteit . Om dit gebouw nog meer allure te geven, werd het bewust ingepland met de bergen
als decor.
We passeren een standbeeld van Auezov op weg naar het laatste gebouw van deze reeks.

Dit pand dateert van de jaren 1930 en hier werden tijdens de oorlog gewonde soldaten verzorgd.
En Inna vertelde ons nog een anekdote.
Tijdens de oorlog werd er in Almaty een film gemaakt met daarin een scène die opgenomen was in
dit verzorgingshuis. Tijdens een van de vertoningen zat er in het publiek een vrouw die haar zoon
herkende tussen de gewonde soldaten. Zij had maanden geleden bericht gekregen dat haar zoon
gesneuveld was. De film heette voortaan De film over de jongen uit onze stad.
We wandelden verder door de Tolibajevstraat naar het huis van Auezov. Hier ontmoeten we de
groep die de architectuurwandeling heeft gemaakt.
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We verlaten het groene en vruchtbare Almaty en Kazachstan en vliegen met de groene vogel van S7
Sibir Airlines naar Novosibirsk en Siberië. Op grote hoogte doorkruisen we de droge vlaktes, steppen
en woestijngronden van Centraal Azië. Vreemd genoeg ontwaren we diep onder ons vormen die op
grote meren lijken, maar na inspectie van de wolkenmassa’s komen we opgelucht tot de conclusie
dat het hier gelijkvormige schaduwpartijen zijn.

Vrijdag 24 mei [ochtend]
Barnaoel • Rusland

Nelleke Fontein

Veilig geland in Novosibirsk krijgen we een eerste indruk van het uitgestrekte Siberië en een blik op
de machtige Ob. Na het diner reizen we door naar Barnaoel.

We beginnen de dag met een rondrit door de stad. Barnaoel is gesticht in de 18e eeuw. Het is
een naar Siberische begrippen oude stad met ongeveer 600.00 inwoners. Directe aanleiding
voor de bouw van de stad was de rijkdom aan grondstoffen in deze streek, bestaande uit vooral
zilver en koper, maar ook goud. De weg naar Barnaoel is zelfs gefundeerd met slakken die bij de
zilverwinning overbleven, reden waarom het verhaal gaat dat de stad zich geen financiële zorgen
behoeft te maken. Hoewel het oude centrum van stad, dat uit houten huizen bestond, grotendeels
is afgebrand, zijn hier en daar nog oude koopmanshuizen of restanten ervan te zien. Zij wachten
op renovatie! Tijdens onze rit passeren we de 18de–eeuwse St Nicolaaskerk, en de kerk gewijd aan
de heilige Dimitri van Rostov, de oudst bewaarde cilindervormige kerk. Rondom het centrale plein
liggen veel universiteitsgebouwen. De bodemschatten en de mogelijkheden om hier onderzoek te
doen, leidde ertoe dat veel hoogopgeleiden zich in deze stad vestigden, waardoor het niet alleen
een cultureel maar ook een wetenschappelijk centrum werd. Per faculteit staat er een gebouw. Niet
alleen onderzoek naar mijnbouw maar ook agrarisch onderzoek was belangrijk.
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Zo werden hier appel- en druivenrassen ontwikkeld die bestand zijn tegen de ruwe
weersomstandigheden van deze regio. Hoewel de tsaren de stad nooit bezochten, eigende Peter de
Grote zich in de 18e eeuw de mijnen toe als bezit van de staat. Hij had dringend geld nodig voor de
oorlog tegen Zweden.

In de stad ontbreken de standbeelden van Poesjkin en Lenin uiteraard niet. Dat van Lenin is
bijzonder: het enige waarop hij met een wapperende jas is afgebeeld en daarom de bijnaam “de
toreador” heeft gekregen.

We worden ontvangen in de Philharmonie, het huis van het volk. Het is op initiatief van een
zakenman en met financiële steun van de lokale bevolking rond 1900 als cultureel centrum
gebouwd op de fundamenten van de voormalige stadsgevangenis. Er staat een groot orgel uit de
80-er jaren in de concertzaal. Dit is van Tsjechische makelij en gerestaureerd in Duitsland.
De wanden zijn versierd met geschilderde koppen van plaatselijke belangrijke figuren. Sinds 1975
is het eigendom van de gemeente en rond 2000 is het geheel in de oorspronkelijke staat hersteld.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het Kamertheater gezelschap uit Moskou hier spelen.
Paustovski heeft speciaal voor dit theater Zolang het hart blijft kloppen geschreven in de periode
juli 1942-februari 1943. ”Het theater is de enige plaats waar je in deze tijd kan wonen.” aldus
Paustovski in een van zijn brieven. Alice Koonen speelde de hoofdrol in zijn toneelstuk.
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Zie ook Redactionele Nieuwsbrief #23 https://www.paustovski.org/nieuwsbrieven/
De regionale tv wacht onze vereniging in de foyer op en wil een interview met Ria!
https://katun24.ru/news/562341
Naast de Philharmonie ligt het Nagornypark dat vroeger de kruidentuin was van de daar tegenover
gelegen apotheek.
We vervolgen onze reis naar de bibliotheek waar men met spanning onze komst afwacht. Ze
hebben zich enorm op onze komst verheugd en uitgebreide voorbereidingen getroffen. Na de
obligate rondleiding door de bibliotheek waarin ons verteld wordt hoeveel boeken, hoeveel lezers
in welke leeftijd, en hoeveel uitleningen er zijn, worden we ontvangen in een ruimte waarin een
expositie van zeldzame boeken is. Anatoli Muravlyov, schrijver/journalist en lid van de Russische
Schrijversbond, vertelt o.a. over het verblijf van Paustovski in Barnaoel tijdens de oorlog. Naast
het zojuist genoemde toneelstuk, werkte Paustovski er ook aan Rook van het vaderland en 4 korte
verhalen. De ontmoeting met een frontsoldaat die een arm was kwijt geraakt, inspireerde hem tot
het prototype van drie van deze verhalen. Tot voor kort was Paustovski een veel gelezen schrijver.
De laatste jaren is deze populariteit echter tanende en zijn de titels van zijn boeken op de leeslijsten
van de scholen verdwenen. Het bezoek van onze vereniging heeft absoluut een enorme impuls
gegeven om hernieuwde aandacht aan hem te geven!

Anatoli Muravlyov

We worden getrakteerd op een prachtige voordracht van een fragment uit De gouden roos, en op
een uitvoering van heel jeugdige muzikanten op hun viool. In de gang is een expositie gemaakt met
werken van Paustovski uit de 50-er jaren.

https://youtu.be/CGCn9l5l9qw
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Vrijdag 24 mei [middag]
Barnaoel • Rusland

Agnes Overkleeft

Na de lunch en een korte rit door de stad komen we aan het Museum voor Historie, Literatuur en
Kunst van de Altai [GMLIKA], waar we hartelijk welkom geheten worden door de gastvrouw.

Hier krijgen wij een lezing over het Moskous Kamertheater, dit theater werd in 1941 wegens
bombardementen in Moskou, met 68 personen geevacueerd naar Barnaoel in het plaatselijke
dramatheater, ook Paustovski was hierbij.
We horen de geschiedenis van dit theater, opgericht door Alexander Tairov en zijn vrouw, de actrice
Alisa Koonen.
De levensomstandigheden waren slecht, er was weinig te eten, het was koud en men moest zich
met weinig middelen zien te redden. Hoofdthema was: Alles voor het front, alles voor de overwinning.
Er werd hard gewerkt door de mensen van het Kamertheater, er werden nieuwe stukken geschreven,
kostuums gemaakt, er werden voorstellingen gegeven aan het front, in ziekenhuizen en in kolchozen.
Paustovski’s stuk Zolang het hart blijft kloppen moest opgevoerd worden, Georgi Sviridov een leerling
van Sjostakovitsj had er muziek voor gemaakt, maar de partituur en de kopiën gingen verloren.
Om ons in de stemming te brengen krijgen we een stukje uit een andere compositie van Sviridov te
horen. https://youtu.be/Zfh60lX7XMA
Tairov werd ziek en moest voor behandeling naar Moskou, vanuit het ziekenhuis werkte hij met Alisa
Koonen en anderen aan de voorstelling, zodat er na zijn terugkomst in Barnaoel weer voorstellingen
en concerten konden worden gegeven.
Een tweede lezing ging over het verblijf van Dostojevski in Barnaoel, over zijn vriendschap met
Alexander Wrangel, zijn liefdesgeschiedenis met Maria Isayeva en andere belevenissen.
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Elena Ogneva

Tot slot overhandigt Pieter de gastvrouw een exemplaar van het boek De Kozakkentuin van Jan
Brokken, dat gaat over de vriendschap tussen Dostojevski en Wrangel.
De Altai was ooit eigendom van de tsaar omdat er zilver gewonnen werd in dit gebied, daarom
woonden er hier geen bannelingen.
We maken nog een busrit naar de heuvel, zien veel bloeiende bomen, appels en kersen.

De heuvel was een geliefde plek van Paustovski, aan de rivier de Ob, met een mooi uitzicht over de
dorpjes, waar mensen niet weg willen, ondanks de steeds terugkerende overstromingen.
Ook bezoeken wij het beeld The pack of cigarettes van Jadrintsev, dat drie keer werd vernield en een
standbeeld van Vladimir Vissotski.

WORDT WELDRA VERVOLGD …

COLOFON
Redactie Netty van Rotterdam en Steef Vooren
Correcties Russisch Greet Vanhassel
Vormgeving Ria Verbergt
Foto’s 19.05 Jean Alen, Ad Nollen [AN], Ria Verbergt [RV] / 20.05_am AN, Vincent Rombouts
[VR], RV / 20.05_pm Elbrig de Groot, AN, VR, RV 21.05_am Lydia Brookman, AN, RV 21.05_pm
Marijke Kapteijn [MK], AN, VR, RV / 22.05 Ad Nollen, Pieter Slim [PS], RV 23.05 Ria Verbergt,
Veerle Dieltiens, AN, VR 24.05 Nelleke Fontein, Agnes Overkleeft, AN, VR, RV
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