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nieuwsbrief #19 APriL 2020 

PVerenigingKonstantin Paustovski

Beste vrienden van de Vereniging Konstantin Paustovski,

Hopelijk gaat het u en uw geliefden goed als u dit bericht leest.

Touwtjespringen, stoepkrijt op straat. Wat voorbij komt zijn hardlopers en 
racefietsers. Zwaaien voor het raam, telefoontjes van mensen waar ik al jaren geen 
contact meer mee had. Een persoonlijke illustratie van de bijzondere situatie waar 
we ons allemaal in bevinden.

Iedereen wordt er zich opeens erg van bewust dat gezondheid geen vaststaand 
gegeven is en dat plannen niet per definitie bewaarheid zullen worden. 
Lezers die zich hebben ingeschreven op de Nieuwsbrief krijgen de kans om 
eenmalig een ledendag bij te wonen ter kennismaking met onze vereniging en haar 
leden. Zo heeft het bestuur een mooi programma voor de ledendag van 30 mei in 
Antwerpen klaarliggen waarvan wij hopen dat het velen van u zal bekoren. U zult 
echter begrijpen dat de datum nu op losse schroeven staat. Wij zijn genoodzaakt 
om een deel van het programma door te schuiven naar onze herfstbijeenkomst 
op zondag 15 november in Ede. U kunt de berichten volgen op onze site onder 
Actueel. https://www.paustovski.org/actualiteit/
Wie interesse heeft en een uitnodiging wil ontvangen kan zich melden op 
secretariaat@paustovski.org

Nu wij allen aan huis gekluisterd zijn, eindelijk dat vervelende klusje doen, 
herinneringen ophalen hoe het “normale” leven  nog maar een maand geleden was 
of dromen van verre oorden, kan ik het mooie reisverslag van onze leden naar het 
Altai-gebergte en de herdenking van de geboortedag van Paustovski op 31 mei te 
Taroesa van harte aanbevelen op onze website onder Reizen. Met dank aan alle 
scribenten, fotografen en de redactie. https://www.paustovski.org/reizen/

Als u de website bezoekt, kunt u ook even een kijkje nemen bij de vorige reizen, 
of in de rubriek Actueel verslagen lezen van voorbije ledenbijeenkomsten. 
Deze bevatten vaak samenvattingen van de interessante lezingen die hebben 
plaatsgevonden.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid en groet u hartelijk.

Henk Vink,
voorzitter VKP
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In dit bulletin bieden we u graag het volgende aan:

•	 Vier lessen van Paustovski. In het kader van een toekomstig project  
Paustovski, passant in Parijs, grasduinden we in oude nummers van het tijdschrift 
van het Literair Centrum K.G. Paustovski in Moskou Mir Paustovskogo, in allerlei 
archieven en in dagboeken van reisgenoten die in september 1956 deelnamen aan 
de tocht langs Europese steden met het cruiseschip Pobeda. In Dagboek van een 
ander van Daniil Granin ontdekte Svetlana Miroshnichenko deze lessen die ook 
vandaag nog bruikbaar zijn. 

•	 Ingezonden. Boekentips en links, bijeengebracht door en voor onze leden.

Vier lessen van Paustovski …	

D a g b o e k  v a n  e e n  a n d e r [1]	
D a n i i l 	 G R A N I N 	 [ 1 9 1 9 	 - 	 2 0 1 7 ]

u i t 	 h e t 	 R u s s i s c h 	 v e r t a a l d 	 d o o r	
R u u d 	 e n 	 L a r i s s a 	 H i l g e r s

b e w e r k t 	 d o o r	 	
G r e e t 	 V a n h a s s e l

We vertaalden de zgn. ‘vier lessen’ die Granin zegt te hebben ontvangen van 
Konstantin Paustovski tijdens een cruise door Europa, in 1956. [R&L H][zie blz 10]

Fragment 1 
[blz.1, Летом 1982 года дела привели меня на несколько дней в Пензу]

De zomer van 1982 bracht mij voor een paar dagen naar Penza. Ik verbleef daar in 
een hotel aan de oever van de Soera. Op een avond moest ik een keer geld wisselen 
voor de telefooncel. Ik zocht buiten een krantenkiosk. Uit beleefdheid besloot ik ook 
maar een tijdschrift te kopen. Ik weet niet waarom, maar ik kocht de Smena[2], een 
tijdschrift dat ik nooit lees. En ik koos toevallig dit nummer. Ik had mazzel. Ik win 
nooit iets, niet met de sportlotto, niet met beleggingen. Het geluk gaat gewoonlijk 
aan mij voorbij. Alles moet worden bereikt door arbeid. Maar hier had ik dan toch  
een keer geluk, en zelfs heel behoorlijk: ’s avonds, toen ik het tijdschrift wat begon  
door te bladeren, stuitte ik ineens op het Europees dagboek van Konstantin 
Paustovski[3]. En in dat dagboek ging het ook over mij. Oude aantekeningen over 
onze cruise lang geleden in Europa[4]. Het bleek dat Paustovski tijdens de hele reis  
aantekeningen had gemaakt, heel kort, uiterst beknopt: vermeldingen van 
gebeurtenissen, herinneringen van gesprekken, bijna niet meer te ontcijferen. Nu, 
een kwart eeuw later, werden ze gepubliceerd door Galina Arboezova[5]. Maar zelfs 
in die haastig opgeschreven, puur voor eigen gebruik bedoelde aantekeningen, 
herken je de hand van de kunstenaar, zijn oog, en zijn stijl. Of het nu een volledige 
vertelling betreft of slechts een ruwe schets, beide zijn geschreven met hetzelfde 
handschrift. Wellicht is dat handschrift hier misschien zelfs beter, natuurlijker:

“Op straat, in de berm, waar een sappige groene plant groeit met grote golvende 
bladeren, net als bij postelein. Ranja. Hitte. Speldjes voor de arbeiders en een 
ijscoman. “Isa krem![6]” Een politie-agent vraagt de ijscoman om een speldje.”

INLEIDING

Paustovski op Capri, 1956

Foto: Literair Museum Center K.G. Paustovski 
in Moskou
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“Op de hellingen van de Etna staan rookfonteinen. Sinaasappeltuinen. 
Onwaarschijnlijk blauwe hemel, steile oever vol klimop, burchten vol met gaten, 
oud, hun fundering in het water. Dolfijnen.”

Veel aantekeningen, van één lettergreep vaak, moeilijk te begrijpen, laat staan voor 
een buitenstaander. Voor mij zijn ze als knoppen, die als je er op drukt, oplichten, 
halfvergeten scènes belichten, schilderijen, kleuren. Nu eens krijgt iets heel 
langzaam vorm, vanuit de diepte van het geheugen, dan weer komt het niet verder 
dan slechts een vage opflakkering.

Dagboek van een ander. Daarin is alles net iets anders. De kleuren zijn overdreven 
helder, de schaduwen dieper, het licht valt te mooi. In Istanbul zag Paustovski een 
jeep met politie-agenten; in mijn herinnering daarentegen bleven de geweldig 
mooie Turkse vrouwen. Nergens heb ik zoveel mooie vrouwen gezien, als in 
Istanbul.

Mijn eigen herinneringen aan die reis kwamen in beweging, ze kwamen weer tot 
leven. Zij kregen andere proporties. Via Paustovski herkende ik mezelf, hij had mij 
beschreven, wat ik deed, wat ik had gezegd, mijn smaak en wat mij bekoorde.

[…]

Fragment 2 
[blz. 4, О нашем путешествии на «Победе» я никогда не писал.]

Ik heb nooit eerder iets opgeschreven over onze reis met de Pobeda. Dat bleef iets 
op zichzelf, en was diep in het geheugen afgedaald, opgelost. Tja, opgelost - en 
verder? Wat is er van overgebleven?

Bij het lezen van het dagboek begon ik mij enkele van mijn gewoonten te 
herinneren, en lessen, die ik heb gekregen van Paustovski. Zo herinnerde ik mij wat 
zich afspeelde in Athene.

Wij hadden een paar vrije uren na ons bezoek aan de Acropolis, na het museum 
en na de lunch met een concert, met de ambassadeur en met toosts. Even vrij 
van het programma. En bovenal - vrij van onze eigen massa, van de toelichtingen 
van de gids, van de vragen, van de orders van de groepsleiding. Dit waren zalige, 
heilige en uiterst waardevolle uren, waarin we ons echte reizigers mochten wanen. 
Als vreemdeling opgaan in de buitenlandse menigte. Om de hoek een onbekend 
plein. Je voelt een koude angst: je bent alleen, ver in den vreemde, niemand weet 
waarheen je je wendt of keert. Gangsters, spionnen, inlichtingendiensten en dat 
soort onzin waar mijn hoofd toen mee was volgestouwd. 
Ik stelde Paustovski voor om met de bus naar de stad te gaan en daarna te voet 
terug te keren, met behulp van een stadsplan dat we hadden. Paustovski sloeg 
dat voorstel af, hij zei dat hij moe was. De aanhoudende hitte de hele dag was 
vermoeiend geweest, van ’s ochtends vroeg af hadden we de droge heuvel naar het 
Parthenon beklommen: de stenen, de lucht - alles was kaal, uitgedroogd, overgoten 
door de onbeweeglijke zon.

Paustovski zei dat hij liever even wilde gaan zitten onder de parasol van een 
straatcafé. Hij nodigde mij uit, ik heb met hem een glaasje sinaaslimonade 
gedronken en hem dan alleen gelaten in de ijle schaduw van het café en mezelf 
in de marmeren oven gestort van de stad, het centrum, van daaruit naar de 
zakenwijken, daarna naar een villa-wijk, en de menigte in op de boulevards. Wat 
is er achter die boog? En daar, in die steeg? Onderwijl maakte ik ook nog overal 
foto’s. Dan met de bus naar het park, en terug. Afgaande op het stadsplan had ik 
vrijwel het hele centrum afgelopen. Alle genummerde punten op de kaart had ik 
kunnen bekijken. Ik had bij die marathon al mijn krachten gegeven, als een echte 
‘stayer’.

LES 1 • ATHENE

Paustovski op de Acropolis, 1956

Foto: Literair Museum Center K.G. Paustovski 
in Moskou
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’s Avonds laat kwamen we weer terug in Piraeus, op ons schip. Ik was uitgeput, 
maar voldaan. Terwijl we op onze ligstoelen lagen vertelde ik Konstantin 
Georgevitsj over Athene. Dus hoe veel ik had afgelopen, haast rennend, en dat ik 
drie fotorolletjes had volgeschoten, dat ik bijna alles wat de moeite waard was ook 
had gezien.

– “En wat hebt u in die tijd gedaan? Waar bent u geweest?”, vroeg ik. 
– “O, ik heb al die tijd in dat café gezeten”, zei Paustovski.

Ik had met hem te doen en ik schaamde me een beetje, dat ik, jonge vent, gezond, 
zat op te scheppen tegenover een oude man, die het fysiek niet kon opbrengen 
nog eens de stad in te gaan. Hij luisterde aandachtig naar mij, maar zonder zijn 
gewoonlijke levendige interesse.

Onze afvaart werd vertraagd. In de verte achter de steiger flikkerde de verlichting 
van een havenkroeg. Daarvandaan hoorde je muziek en lawaai. Er werd gedanst. 
Een forse meid kwam naar buiten met drie matrozen. Twee van hen droegen 
een baret met een pompon, één een witte pet. Ze begonnen alle drie te vechten 
met elkaar, de meid stond te roken en wachtte op de afloop. Het blauwe, koude, 
licht gaf in de donkere, warme nacht het schouwspel een theatraal karakter. Een 
politieauto loeide. Politieagenten in gele overhemden sprongen uit de auto en 
grepen twee van de matrozen. De derde zat op de grond, met een hand aan zijn 
hoofd. De meid was verdwenen. Einde van de show. Met nog een beetje geduld 
zouden we zo weer getuige kunnen zijn van het volgende bedrijf.

Terwijl we richting Italië voeren, vertelde Paustovski bij stukjes en beetjes: 
eerst over een stel, dat in het Atheense café aan het naburige tafeltje had gezeten, 
hij een Chinees, zij een jonge mulat, daarna over Dominicaner monniken, over een 
vechtpartij van Atheense jongens met een sponzenverkoper, over een barzoi[7] en 
een terriër, die tegenover het café leefden, in de hof van een marmeren villa. Er 
kwam geen einde aan zijn verhalen. In dat café was ook een oudere mevrouw bij 
hem komen zitten, een Amerikaanse toeriste, zij kwam uit Rostov aan de Don, ze 
was de weduwe van een scheepseigenaar, zij hielp in Amerika Michaïl Tsjechov, 
en haar kinderen hadden les bij Pitirim Sorokin[8]. Ook de ober bleek Russisch te 
kennen en mengde zich in hun gesprek, hij bleek ooit in het klooster op Athos 
gewerkt te hebben.

Een maand later ontwikkelde ik thuis mijn fotorolletjes. Dat zij Athene weergaven 
kon ik alleen aan de letters op de uithangborden zien. Het meest viel mij één 
monument op. Ik had er meerdere foto’s van genomen, van verschillende kanten, 
maar ik kon me het beeld absoluut niet herinneren, noch het plein waarop het 
stond. Aan de foto’s te zien was het van wit marmer. Maar de foto’s leken wel door 
een vreemde genomen, op een onbekende plaats.

Pas bij het doorbladeren van de reisgids kwam ik er uiteindelijk achter dat dit 
een monument was van Byron. Zelf had ik het beeld niet gezien, ik had wel een 
foto gemaakt, maar niet naar het beeld zelf gekeken, al mijn aandacht was naar 
de belichting en de compositie gegaan. En met de andere foto’s was het precies 
eender. Op het fotopapier verschenen mij onbekende plaatsen, poorten, etalages. 
Ik sloeg helemaal niet aan op die opnames, zij riepen geen enkele herinnering in 
me op. Was dit Athene of was dit niet Athene? Meest waarschijnlijk was het niet 
Athene, alles was versmolten in een zwetend gedraaf. Het beeld dat ik echt van 
Athene overhield, was dat van Paustovski’s verhalen. Zo leerde ik een verre van 
eenvoudige waarheid erkennen: hoe veel kan je zien op één plek. Reizen komt niet 
neer op het absorberen van zo veel mogelijk ruimte. We denken wel dat hoe meer 
we bewegen, hoe meer we ervaren, maar je kunt over een ander land heel veel 
leren door een paar uur in een straatcafé te zitten.

De les was heel duidelijk. Toch ben ik hem niet meteen gaan toepassen. Lange 
tijd bleef ik proberen zo veel mogelijk landen te zien. En per land zo veel mogelijk 
steden. Hier te zijn geweest, daar te zijn geweest. De kwantiteit. Hebberige, 
schreeuwerige kwantiteit had de bovenhand.
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Fragment 3 
[blz. 8, …Розыгрыш Гранина, радио мне от Симонова: .…]

Practical joke van Granin, radio-bericht van Simonov aan mij:

“Wil me s.v.p. telegrafisch berichten wat de mening van de Fransen is over de 
laatste gedichten van Gribatsjev”. 

Het zat als volgt. Ik had in de radio-hut met de marconist een afspraak gemaakt. 
Hij zou op een formulier een tekst maken uit naam van Simonov. Konstantin 
Simonov was destijds redacteur van de Literatoernaja Gazeta. Gewoonlijk werd 
vóór de lunchtijd over het hele schip omgeroepen voor wie er radioberichten waren 
binnengekomen. Paustovski kwam de trap af de eetzaal binnen, zwaaiend met een 
groen formulier. Zijn gezicht was rood van opwinding: “Wat is dat voor onzin! Wat 
denken ze daar wel? Dat ze in Parijs barricades bouwen? Hoezo moet ik me met die 
gedichten bezighouden? Belachelijk om zulke dingen uit te leggen. Niet daarvoor 
ga ik naar Parijs. Laten ze maar nergens op rekenen!” 
Hij kon lang niet tot bedaren komen. “Simonov gebruikt mijn goede verhouding 
met hem. Maar dit is overdreven.” Hij wilde een antwoord sturen aan Simonov. 
Toen moest ik wel bekennen dat het om een grap ging. Ik deed dat niet zonder 
gêne. Je moet altijd weten hoe ver je kunt gaan met een grap. Het betrof hier toch 
wel Paustovski. Ik had ook rekening moeten houden met het leeftijdsverschil en 
verschil in status. Aldus bekende ik alles. Paustovski keek me een tijdje zwijgend 
aan, zijn blik was vinnig, als van metaal, niet bepaald prettig, maar toen opeens 
barstte hij in lachen uit. Heel spontaan. Hij wilde boos zijn, maar blijkbaar zag hij 
zich zelf staan, zwaaiend met een groen formulier, en lachte onbedaarlijk. Zijn 
eigen goedgelovigheid maakte hem vrolijk. Wat een sufferd, wat een lichtgelovige 
gek had hij zich getoond. Fijne lachrimpeltjes gaven een zachte uitdrukking aan 
zijn gezicht. Hij was helemaal enthousiast en hij dacht er niet over om beledigd te 
zijn. 
Ik stond toen versteld van zijn vermogen om niet beledigd te zijn en zelfs als eerste 
om zichzelf te kunnen lachen. Dat deed geen afbreuk aan zijn persoon: hij kwam 
zo dichter bij je en je waardeerde hem nog meer. Komt zelfironie een schrijver, ja 
elke kunstenaar, niet heel erg van pas? Paustovski lachte liever om zichzelf dan om 
anderen. Hij achtte zichzelf niet hoger dan een ander, hing geen verhalen op over 
zichzelf, over zijn boeken, recencies, successen, die stofwolken van roem, die men 
veelal zelf veroorzaakt. We hadden een voorbeeld daarvan bij ons, in de persoon 
van een bekende publicist. Die praatte de hele reis door alleen over zichzelf. Andere 
thema’s waren te saai voor hem. Waar ook over gesproken werd: over vulkanen, 
over de Golf van Biskaje, over artsen, - na enkele minuten kwam alles toch bij 
hem uit, bij zijn persoon. Bescheidenheid, hij begreep niet wat dat was. Maar 
het bestaat wel degelijk. Zo erkende Tsjechov bijvoorbeeld, dat hij het leven niet 
begreep. En kon hij tegen Boenin zeggen: “Mij lezen ze nog een jaar of zeven, niet 
langer.” En vond onze grote historicus S.M. Solovjev dat hij met zijn werk enkel het 
pad effende voor hen, die na hem de geschiedenis van Rusland zouden beschrijven, 
beter dan hij zelf. Paustovski heeft zich zelf nooit serieus gezien als een schrijver 
en daardoor steeg hij juist in aanzien.

Fragment 4 
[blz. 8, Третий урок состоялся в Париже, в Лувре.]

De derde les vond plaats in Parijs, in het Louvre. Op zijn ontmoeting met Parijs had 
Paustovski vele jaren gewacht. Misschien al sinds zijn jeugd. Parijs moest en zou 
hij zien. In de trein van Le Havre naar Parijs zei hij: “Stel je voor dat ik zou sterven 
zonder Parijs te hebben gezien!” Van alle westerse steden heeft Parijs om een of 
andere reden de meeste aantrekkingskracht op een Rus. Drie jaar na onze reis 
beschreef Paustovski zijn kennismaking met Parijs in zijn essay Vluchtig Parijs[9]. 

Foto: uit het archief van Yana Kozlova, 
St. Petersburg

LES 2 • PRACTICAL JOKE

LES 3 • PARIJS
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Destijds vond ik die schets mooi. Tegenwoordig laat hij zich echter slecht lezen. 
Sommige zaken komen nu wat banaal over, of al te wollig. Boeken worden ook 
ouder, net als mensen, zij worden breedsprakiger, herhalen dingen die algemeen 
bekend zijn, ze gebruiken bovendien een belerende toon. Niettemin zijn er enkele  
pagina’s van de schets die door de opwinding en ontroering van de schrijver 
destijds de lezer nu nog raken. Sentimentaliteit is vaak naief, mierzoet, maar een 
mens heeft ze soms nodig. Bij eerste lezing al was ik getroffen door Paustovski’s  
geheugen, hoe veel hij had gezien en onthouden, terwijl ik zelf toen ook daar was,  
hetzelfde had gezien, maar niets had opgeslagen. Bijvoorbeeld zijn hele verhaal 
over de jonge liftbediende, de details over onze kennismaking met Lydia 
Nikolajevna Delektorskaja en haar zus[10], en onze reis naar hen toe, naar haar flat,  
en de beschrijving van de flat zelf, volgehangen met schilderijen van Matisse, en  
hoe we naar de markt van Les Halles gingen en hoe het daar was. Het is 
verbluffend interessant, als een ander iets beschrijft wat je samen hebt gezien, 
gedaan, doorgemaakt. Soms irriteert dat ook: dát was anders, en dát. Bij Paustovski 
was het ook anders, maar niet omdat het anders was, maar omdat hij meer zag en 
daarover nadacht. Wat hij zag was voor hem nog maar het begin. Het begin van 
een voorstelling. In ons kleine hotel in Parijs maakte hij van het hele personeel 
voormalige circusartiesten; de stoelen in het restaurant vielen uit elkaar omdat de 
administrateur, een voormalig acrobaat, daarop allerlei hoogstandjes had gemaakt. 
In werkelijkheid was dat helemaal niet zo. Maar misschien had het het wel gekund, 
omdat onze gastvrouw circusartieste was geweest. Alleen zij, maar dat was 
genoeg. 
…
[1] Dagboek van een ander is in 2014 verschenen in St. Petersburg onder de titel: Чужой 
дневник, Очерки и Эссе. NB: alle voetnoten bij dit stuk zijn van de vertaler.

[2] Russisch: Смена = aflossing, wissel

[3] Zie: http://smena-online.ru/stories/evropeiskii-dnevnik

[4] De reis werd gemaakt in 1956

[5] Paustovski’s stiefdochter

[6] “Isa krem!” is hier fonetisch overgenomen van wat er in het Russisch staat:  
“Иса крем!». Vermoedelijk is hier bedoeld, iets als: “Ice cream!” – met een Italiaans accent?

[7] Russische hazewindhond

[8] Pitirim Aleksandrovitsj Sorokin was een Russisch-Amerikaans socioloog, politicus en 
schrijver

[9] Russische naam van dit in 1959 verschenen werk: Мимолётный Париж = [plm.] Parijs 
in vogelvlucht

[10] Lydia Delektorskaja was enig kind, [haar vader stierf in het ziekenhuis van Barnaoel aan 
typhus. Hij was hoofdarts in dit ziekenhuis. Haar moeder stierf twee jaar later tijdens 
een cholora-epidemie]. Ze werd opgevangen door de zus van haar vader, mevrouw Ivan 
Achikmine die in Mantsoerije woonde met haar familie. Haar nicht Ljolja [Elena, dochter 
van de zus van haar vader en haar eerste man, Mosolov] vertrok in 1926 naar Parijs. Lydia 
werd twee jaar later nagezonden nadat ze haar middelbare studies had afgemaakt. [noot RV]  
Zus en nicht zijn in de Russische taal hoogst uitwisselbaar - zuster is rodnaja sestra, 
bloedeigen zuster, maar de rodnaja wordt meestal weggelaten. Nicht is dvojoerodnaja 
sestra, vrij vertaald zuster in de tweede lijn/graad dus nicht. Dus zegt een Rus jou 
“dit is mijn “sestra” dan kan je vragen: rodnaja [“bloed”eigen, zuster dus voor ons] of 
dvojoerodnaja [nicht]? [nootGV]

Benieuwd naar het vervolg van LES 3 en LES 4 ?
Dat kan. Als u lid wordt van van de Vereniging Konstantin Paustovski leest u alle 
redactionele nieuwsbrieven De wereld van Konstantin Paustovski onmiddellijk na 
het verschijnen.  https://www.paustovski.org/over-vkp/

Stilleven met schelp, 1940, Henri Matisse

Olie op doek, 54 x 81 cm 
Uit de collectie van Lydia Delektorskaja. 
Ze schonk het doek aan het Poesjkinmuseum 
in Moskou.

LES 4 • AMSTERDAM

K.G. Paustovski voor een etalage in 
Amsterdam, 1956

Foto: Literair Museum Center K.G. Paustovski 
in Moskou 
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Ingezonden

B o e k e n

• Konstantin Paustovski - Wilde rozen en andere verhalen. 
Selectie en vertaling Wim Hartog, uitgeverij van Oorschot in 
De kleine Russische bibliotheek, paperback, 120 blz., € 9,99 
ISBN 9789028210875
Bundeltje met vijf verhalen van Paustovski in de Kleine 
Russische Bibliotheek. Bevat twee niet eerder verschenen 
verhalen.

• Erika Fatland - De grens.  
Een reis door alle buurlanden van Rusland.
Vertaling Maud Jenje, uitgeverij De Geus, 2019, paperback, 
720 blz., € 32,50 ISBN 9789044540871
Wat betekent het om Rusland als buurland te hebben?  
Erika Fatland reist door veertien landen aan de andere kant 
van de langste grens ter wereld. Ze ontmoet allerlei volkeren 
die veel van elkaar verschillen, maar de onontkoombare 
invloed van die ene machtige buur gemeen hebben. 

•	Maria Stepanova - Voorbij het geheugen.  
Een familiegeschiedenis.  
Vertaling Jan Robert Braat, uitgeverij De Bezige Bij,  
hardcover, 458 blz., € 29,99 ISBN 9789403150307 Zoektocht 
naar de geschiedenis van haar joods-Russische familie.

•	Nicolaas Karamzin - Brieven van een russische reiziger.  
Vertaling Emmanuel Waegemans, uitgeverij Benerus,  
hardcover, 600 p., € 35,00 ISBN 9789081673891 
Een jonge rus vertrekt op Bildungsreis naar het Westen. Ti-
jdens zijn Grand Tour breekt in Frankrijk de Revolutie uit  
waar hij ongewild getuige van wordt.

Te koop op de volgende ledenbijeenkomst op 15 november 
2020.

• Andrej Platonov - Verhalen.  
Vertaling Aai Prins, uitgeverij Van Oorschot in de  
De Russische bibliotheek, hardcover, 838 blz., € 50  
ISBN 9789028290181 
Met gevoel voor absurdisme geeft Platonov de strubbelingen 
van de realiteit in de Sovjet-Unie weer en stelt grote thema’s 
aan de orde.
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•	Leonid Andrejev - De zeven gehangenen.  
Vertaling Jan Robert Braat, uitgever Thomas Rap, 2019, 
hardcover, 128 blz., €19,99 ISBN 9789400405097 
Andrejev beschrijft de laatste dagen van zeven gehangenen 
in het tsaristische Rusland die de doodstraf hebben gekregen. 
Deze nog altijd levensechte novelle door haar duistere 
schoonheid en onverbiddelijkheid onder de huid gaat zitten is 
al in 1909 bekend in Nederland als feuilleton in Het volk. Het 
verhaal is nu hertaald door Jan Robert Braat.

•	Laura Starink - Post uit Rusland.  
Uitgeverij Atlas Contact, 2019, paperback, 304 blz., € 22,99 
ISBN 9789045039381 
Slaviste Laura Starink maakt in Post uit Rusland de balans 
op van een halve eeuw betrokkenheid bij de Sovjet-Unie 
en Rusland. Post uit Rusland beschrijft Starinks bijzondere 
ontmoetingen in alle uithoeken van het land, maar is bovenal 
een lofzang op de eenlingen die het systeem weerstaan.

	

•	Serhi Zjadan - Vorosjylovhrad: terug naar de woeste velden 
van Oost-Oekraïne.  
Vertaling Tobias Wals uitgeverij De Geus, Amsterdam, 2018, 
paperback, 372 blz. € 20,99 ISBN 9789044539844 
Wanneer zijn broer opeens verdwijnt, keert de 33-jarige 
Herman terug naar zijn geboortestad. Een kort bezoek denkt 
hij, maar wie eenmaal terugkeert naar het Wilde Oosten van 
Oekraïne, gaat er niet snel meer vandaan.

•	Nino Harratischwili – De kat en de generaal.  
Vertaling Elly Schippers, Jantje Post, Uitgevers Meridiaan, 
Amersfoort, 2019, hardcover, 704 blz., € 34,99. ISBN 
9789025453329 
In de vierde roman van deze auteur staat de Russische 
vastgoed-oligarch Alexander Orlow centraal. Hij wordt 
verteerd door schuldgevoel vanwege een in de Eerste 
Tsjetsjeense oorlog in 1995 gepleegde moord op een jonge 
Tsjetsjeense vrouw.

•	Jelle Brandt Corstius – Bam. Een reis van niets naar niets.  
Uitgeverij Dag Mag., paperback, 130 blz., € 17,99 ISBN 
9789493168046 
Schrijver Brandt Corstius reist over de Bam door een ijskoud 
Rusland.

• Word snel beter! Russische doktersverhalen.  
Uitgeverij Van Oorschot, paperbeck, 140 blz., €12,50.  
ISBN 9789028292161 
Russische doktersverhalen met daarin opgenomen twee 
verhalen van Paustovski.
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•	Wil van den Bercken en Arthur Langeveld (red.) -  
Van Leningrad naar Sint-Petersburg.  
Pegasus, paperback, 2019, 166 blz., € 18,50.  
Nederlandse herinneringen aan een wonderlijke stad.  
Acht Nederlanders die ooit in Leningrad of Sint-Petersburg 
studeerden doen verslag van hun vaak vermakelijke 
belevenissen van weleer.

L i n k s

• Vanaf vandaag kunt u op de website van Benerus de Bibliografie van  
Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-2019 vinden.  
http://www.benerus.be/cms/emmanuel-waegemans-cees-willemsen-
huub-severiens-bibliografie-van-russische-literatuur-in-nederlandse-
vertaling-1789-2019
De gegevens zijn gratis te raadplegen en te gebruiken, verwijzing naar de 
bron wordt op prijs gesteld.

• https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dit-is-unieke-literatuur-de-
russische-monty-python-uit-de-negentiende-eeuw-vier-sterren~b8416c02/

• https://www.tzum.info/2019/12/recensie-word-snel-beter-russische-
doktersverhalen/

• Twee documentaires over Agafja Lykova (°1944).  
Zij is de laatste overlevende van een familie oudgelovigen die zich terugtrok 
in Siberië om te ontsnappen aan repressies. Ze probeerde het eerst in Biejsk, 
maar trok daarna verder de onherbergzame taiga in, waar ze sinds de jaren 
1930 in volledig isolement leefde.
De familie werd in 1978 toevallig “ontdekt” door geologen op expediditie. 
De rest wordt verteld in de films.
Paustovski zou waarschijnlijk erg geboeid zijn geweest door dit verhaal...

Russische TV-docu met Engelse ondertitels:
https://www.youtube.com/watch?v=BFK3DJ7Kn6s
Amerikaanse docu, in het Engels:
https://www.youtube.com/watch?v=tt2AYafET68

De redactionele nieuwsbrief
• De wereld van Konstantin Paustovski is een uitgave van en voor leden van 
de Vereniging Konstantin Paustovski. De vereniging stelt zich o.m. ten doel 
het werk van Paustovki breed onder de aandacht te brengen.  
Deze nieuwsbrief verschijnt pas na anderhalf jaar op de website.

De algemene nieuwsbrief
• Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar vrienden en sympathisanten en 
verschijnt onmiddellijk op de website.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel
Redactie-adres 
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovski.org
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