Nieuwsbrief
u i t g a v e : Ve r e n i g i n g K o n s t a n t i n P a u s t o v s k i j
Redactioneel bij Nieuwsbrief #25, december 2018

In deze laatste Nieuwsbrief van 2018 bieden we u het volgende aan:
Het is de gewoonte dat van onze reizen een verslag wordt gemaakt
door de leden. Sommigen nemen dit zo ter harte dat hun bijdrage een
heus artikel wordt en niet kan worden ingekort. Daarom besliste de
redactie deze artikels een plaats te geven in de Nieuwsbrief. (zie #21
en #22). Nu is het de beurt aan het verslag van Greet Vanhassel.
Ons lid Herwig Deweerdt ging op bezoek bij Koenraad Tinel.
In de nieuwe rubriek In de marge, brengt ons lid Jean Piret het verhaal
over de relatie van zijn familie en Taganrog. Graag lezen we ook uw
verhalen die van ver of dichtbij iets met de schrijver Paustovski te
maken hebben.
Leden vragen ons soms naar de stamboom van de familie van
Konstantin Paustovski. Ze komen zoveel namen tegen in zijn boeken
die ze proberen een plaats te geven. In Mir Paustovskogo #15-16; 2000
vonden we illustraties van deze stambomen.
De redactie wenst alle leden mooie eindejaarsfeesten !
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Reis naar het Noorden
dag 3 [03.09.2017]
bijdrage Greet Vanhassel

Faina en Svetlana
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Deze ochtend worden wij rondgeleid in Petrozavodsk door Faina Rodionovna
Makarova.  
Zij is geboren in Kondopoga[1] maar woont momenteel in Moskou. Zij is
filoloog, afgestudeerd aan de Staatsuniversiteit van Petrozavodsk. Thema
van haar doctoraat (кандидат наук): De Noordelijke cyclus in het werk van
Konstantin Paustovski. Doceerde aan haar eigen alma mater en aan de
Plechanov-universiteit te Moskou. Zij is actief bestuurslid van de Karelische
kring aldaar.
In 1994 publiceerde zij in Moskou het boek K. Paustovski en het Noorden
(К.Паустовский и Север) (zij zal later een exemplaar schenken aan onze
Vereniging).
Faina is in Karelië geboren en heeft er haar kindertijd en jeugd doorgebracht.
Ze heeft er nog steeds heel wat vrienden en haar ouders rusten in de
Karelische aarde. Rondreizen door haar geliefde “kleine vaderland”, zoals
ze het zelf noemt, was van jongs af aan haar passie. Ze verkende groeiende
steden en verlaten dorpjes, autowegen en bospaden, natuurgebieden en
meren. Geraakte ze er niet met de lijnbus, de trein, de auto of boot, dan was
er altijd wel een motorsloep, een fiets of een brommer – of desnoods ging
ze maar te voet. Gefascineerd door “haar Karelië” – de natuur en de mensen,
de oude architectuur en de verzen van de Kalevaala, de taal, de melodieën,
de cultuur, las ze voor het eerst de pagina’s die Konstantin Paustovski aan
het Noorden had gewijd. Nooit had ze een meer schilderachtige, poëtische
beschrijving van de streek gelezen. Ontmoetingen met mensen die de
schrijver van nabij hadden gekend en de verdere kennismaking met zijn werk
riepen een steeds grotere belangstelling op voor de persoonlijkheid van de
schrijver. Zo ontstond het idee om alles op te zoeken en samen te brengen
wat Paustovski ooit over Karelië had geschreven en te achterhalen wanneer
en waarom hij over het Noorden begon te schrijven. Het was een werk van
jaren – gelukkige jaren van interessante reizen, merkwaardige ontmoetingen
en onverwachte ontdekkingen. Faina werkte in 20 verschillende archieven,
bibliotheken en musea in Moskou, Leningrad, Petrozavodsk, Moermansk,
Taroesa.
Faina neemt ons ‘s ochtends eerst mee naar enkele plaatsen in Petrozavodsk
waar Paustovski zonder twijfel moet zijn geweest. Maar veel van die plaatsen
hebben nu een heel ander uitzicht verworven:
• de Petrovski/Aleksander-fabriek is bijna helemaal gesloopt om plaats te
maken voor moderne woonblokken. Enkel het alleroudste bakstenen gebouw,
dat zou dateren van de tijd van Peter de Grote, staat er nog. Maar onze gids
vreest dat het ook zal worden gesloopt omdat historische waarde geen geld
opbrengt.
• Op de plaats van het oude “Duitse kerkhof”, waar destijds alle buitenlanders
werden begraven, en waar Paustovski het graf van Lonceville zou hebben
gezien, staat nu ook een woonblok. Aan de overkant van de straat is wel een
Russisch kerkhof bewaard gebleven.
• We kunnen ons een beeld vormen van de straten waar Paustovski moet
hebben gelopen. Het is echter niet meer te achterhalen waar hij precies
logeerde en ook het huis van de familie Leskov, met wie Paustovski bevriend
was, is niet bewaard. De Tweede Wereldoorlog en de bouwwoede van
opeenvolgende generaties hebben hun werk gedaan.

• De oude gouverneurswoning waar Gavriil Derzjavin woonde, werd ook
al vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het huidige gebouw is wel
een gedenkplaat bevestigd. De dichter werd op bevel van Katharina II de
eerste gouverneur van de Olonets-krai. Hij bleef er van september 1784 tot
oktober 1785. Derzjavin nam zijn taak zeer ter harte. Onder zijn bewind
verwierf de stad haar structuur: er kwamen administratieve gebouwen,
een staatsziekenhuis en een officiële school. De basis van de financiële,
administratieve en rechterlijke macht werd gelegd. Derzjavin was een zeer
plichtsbewust man, veeleisend voor zichzelf en voor zijn ondergeschikten.
Dat leidde tot conflicten met zijn overste en onenigheid met de plaatselijke
ambtenaren. Hij werd daarom na een jaar al overgeplaatst naar Tambov.
Derzjavin wijdde ook enkele gedichten aan Karelië, o.m. aan de Kivatsjwaterval, die we later zouden bezoeken. http://pishi-stihi.ru/vodopadderzhavin.html
Na onze stadstoer bezochten we de zalen van het Nationaal Museum van
Karelië.
http://nmrk.karelia.ru/site/?lang=eng
Het museum werd gesticht in 1871. Tot op de dag van vandaag is het
gehuisvest in de voormalige gouverneursresidentie en administratieve
gebouwen aan het Ronde plein of Leninplein. Het mooie classicistische
gebouw is van de tweede helft van de 17e, van de beroemde architect Vasili
Bazhenov.
We vonden hier een boeiend overzicht van de archeologie, de geschiedenis,
de cultuur en (volks)kunst van Karelië. Ook de zalen gewijd aan de natuur
loonden de moeite.
Na een typisch Karelische lunch (met bessen en paddenstoelen) werden we
verwacht in een van de zalen van het Nationaal Museum voor een lezing
van Faina. Eerst werden wij begroet door Natalia Laitunen, voorzitter van de
Karelische kring van Moskou, waarna Faina het woord nam:

De muze van het reizen was steeds aanwezig in het leven van Konstantin
Paustovski. Zijn reizen in het Zuiden inspireerden hem tot zijn jeugdroman
De Romantici. Ook de verhalen Schitterende wolken, Kara Boegaz en Kolchis
spelen zich af in het Zuiden.
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Paustovski bereisde ook het Noorden.
De eerste reis van de schrijver naar het Noorden dateert van 1924; hij kwam
toen naar Leningrad als verslaggever van de Morjak om het vertrek bij te
wonen van het schoolschip de Tovaristsj op een wereldreis.
In 1932, 1935 en 1937 bezocht Paustovski Karelië, de regio Olonets.
In 1931 had Maksim Gorki het idee opgevat om een reeks werken uit te
geven over de geschiedenis van de fabrieken en bedrijven van Rusland. Vele
schrijvers werden uitgenodigd om mee te werken, ook Paustovski.

Hij koos de Onega-fabriek in Petrozavodsk. Zo onstond het verhaal Het
noodlot van Charles Lonceville. Het historisch materiaal over de fabriek is door
Paustovski opgebouwd rond de figuur van deze Franse artillerie-ingenieur uit
het leger van Napoleon, gestorven in krijgsgevangenschap in Rusland, van
wie hij het graf zou hebben gezien in Petrozavodsk.
Over dat graf van Lonceville bestaan een aantal versies. Dat het graf wel
degelijk heeft bestaan, is door spreker bewezen.
Paustovski was in Petrozavodsk bevriend geraakt met de familie Leskov.
De vader was député bij het stadsbestuur. Zijn echtgenote Maria vertelde
hoe op een dag Paustovski helemaal ontredderd afscheid kwam nemen; hij
had besloten diezelfde avond nog te vertrekken uit Petrozavodsk omdat
hij het door Gorki bestelde boek over de fabriek niet voor elkaar kreeg. De
Leskovs raadden hem aan om nog een wandeling te maken in het park. De
grafmonumenten van Charles Gascoigne en andere historische figuren waren
toen nog bewaard. Paustovski zag daar ook het graf van een Franse officier.
De familienaam van de Fransman was anders, zijn geboorteplaats ook, maar
het zien van het graf van een Franse officier en krijgsgevangene was voor de
schrijver voldoende als creatieve impuls, verdere details had hij niet nodig.
Het was de schakel die het werk “ineen liet klikken”.
Toen Faina aan haar doctoraat begon, was bekend dat het Noorden een rol
speelde in de volgende werken:
• Verhaal van het Noorden
• Het noodlot van Charles Lonceville
• De Gouden Roos (Witte nachten)
• Boek der omzwervingen (VII Afscheid van een schoolschip en XX De Onegafabriek).

• 4

Drie jaar later zou het geluk haar toelachen: zij zou dit lijstje aan kunnen
vullen.
Voor haar doctoraat werkte zij in verschillende archieven in Leningrad,
Moskou, Moermansk, Taroesa. In Moskou vernam zij echter dat de weduwe
van de schrijver, Tatjana Alekseevna Paustovskaja, haar persoonlijk archief
nog niet had ingeleverd (volgens de wet mag zo’n archief tot 15 jaar lang
thuis worden bewaard).
Faina kon in Taroesa contact leggen met Tatjana Alekseevna. Verder vertelt zij
het volgende:
In de herfst kwam een brief uit Moskou: Tatjana Alekseevna, de weduwe van
de schrijver, nodigde mij uit om een week in het persoonlijk archief van de
schrijver te komen werken. Mijn droom werd vervuld! Ik trok meteen naar
Moskou.(…)
In de kleine eenkamerflat aan de Krasno-armejskajastraat stonden alle
ramen wijd open: het waren de warme septemberdagen van 1972. Kwam je
de zitkamer binnen, dan keek vanaf de muur tegenover de deur Konstantin
Paustovski je aan met een bedachtzame blik, als het ware onthecht, vanuit de
verte. – Zijn meest geslaagde portret, Halsman heeft hem gefotografeerd, hij
kwam naar ons toe vanuit Amerika – zo vertelde Tatjana Alekseevna. Het was
een wonderlijk portret: Paustovski was ongezien, maar tastbaar aanwezig in
het huis. Altijd.
Tien gelukkige dagen bracht ik door in het gezin Paustovski… Het archief
was zeer goed in orde en streng gesystematiseerd. Manuscripten. Vondsten.
Verrukking, creatieve inspiratie. En daarbij gesprekken over de dingen des
levens bij de onmisbare thee in de keuken (die trouwens heel mooi en gezellig
was). Nooit zal ik dat feest voor de geest vergeten.
Aljosja, de jongste zoon van de schrijver, kwam bijna dagelijks. Hij haalde
de nette mappen van het archief van zijn vader voor mij uit de rekken. Er
was ontzettend veel boeiend materiaal, maar ik moest mezelf beperken tot het
thema van mijn doctoraat en ik had bovendien maar tien dagen (de elfde dag
zou ik naar het moederhuis gaan). Tatjana Alekseevna was heel bezorgd om

mijn werkschema en dieet. Aljosja vroeg telkens bij zijn aankomst al van op
de drempel of er iets nieuws was.
Nieuwe vondsten waren er bijna dagelijks. Over mijn thema vond ik meer dan
in de andere archieven waar ik vroeger al had gewerkt. Hier zag ik het getypte
manuscript van de Noordelijke schetsen met correcties van de auteur en de
aantekeningen die Paustovski dagelijks maakte toen hij in de lente van 1932
voor het eerst naar Karelië kwam. In dat dagboek noteerde de schrijver waar
hij was geweest, wie hij had ontmoet, waar het gesprek over ging, wat hij had
gezien en deelde hij zijn indrukken mee over zijn contact met de natuur en
kunst van deze Noordelijke streek. Zo ontdekte ik in het persoonlijk archief
van Paustovski in Taroesa zijn Karelisch dagboek en de manuscripten van zijn
werken over het Noorden.
(…)
Het archief bevatte een massa documenten uit de jaren 1930, evenals het
manuscript van Het moerasven van Ilinsk.
Een nieuwe verrassing vond Faina in een andere map: het manuscript van het
onbekende verhaal De theorie van kapitein Gernet, dat zij daarna kon laten
publiceren in het tijdschrift Sever [Het Noorden] nr. 9 met een voorwoord van
haar hand en van L. Reznikov, en dat later ook werd vertaald in verschillende
talen.
Wie was die Jevgeni Gernet, door wie Paustovski werd geïnspireerd?
Hij werd geboren in in Kronstadt in 1882 in een oude adellijke familie,
studeerde aan de marine-academie en voer als adjudant-onderofficier op
de Stille Oceaan, nam deel aan de Russisch-Japanse oorlog en was in PortArthur. Toen de blokkade van Port Arthur werd opgeheven, bleek Gernet plots
verdwenen. Hij was als officier aan boord van m.s. Carlyle, een Engels schip
dat in Port Arthur was bevracht met goederen voor Rusland. De scheepsmotor
had het echter midden op zee laten afweten en het schip dobberde drie
maanden stuurloos rond voor het aankwam op de Filippijnen. Gernet reisde
van daar terug naar Rusland via China en Mongolië; toen hij weer in Rusland
aankwam, was de Russisch-Japanse oorlog al voorbij. Hij nam daarna deel
aan expedities naar Groenland, waar hij de gletsjers bestudeerde.
De Sovjetregering stuurde hem ook naar Japan. In 1930 publiceerde hij in
Japan de in het Russisch geschreven brochure Korstmossen van ijs (Ледяные
лишаи), waarin hij zijn theorie over het ontstaan en de ontwikkeling van
het poolijs uit elkaar zette. Hij formuleerde voor het eerst de hypothese dat
ijskappen in de geschiedenis van de aarde niet de oorzaak, maar wel het
gevolg zijn geweest van de afkoeling van het klimaat. Gernet veronderstelde
dat de mens het klimaat aan de zuidkust van de Noordelijke IJszee zou
kunnen wijzigen door de Groenlandse ijskap te vernietigen.
In 1938 werd Gernet gearresteerd en als “vijand van het volk” verbannen naar
Kazachstan. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog diende hij een verzoek
Gernet in Kazachstan in de kolchos Spartak, in om weer met de marine naar het front te worden gestuurd. Het verzoek
in het gelijknamige dorp, oblast Pavlodarsk, werd ingewilligd, maar Gernet overleed in 1943 op de dag van zijn vrijlating
raion Aktogai.
aan een hartaanval. Van hem zijn de woorden: Ik heb er nooit spijt van gehad
Hij is volledig gerehabiliteerd in 1956.
dat ik mezelf achter de Roden schaarde; een andere keuze was niet mogelijk.
Indien ik mijn leven over zou doen, zou ik weer de kant van het opstandige
volk kiezen.
Paustovski heeft op verschillende plaatsen over hem geschreven: in het
verhaal De theorie van kapitein Gernet; in de Gouden Roos; en ook in het
verhaal Sorang komt een opa Gernet voor.
Een ander literair prototype was voor Paustovski de Russische marine-officier
Eduard Pantserzjanski (1887-1937). Hij diende bij de marine in de Oostzee. In
1918 kwam hij naar Karelië om in Petrozavodsk de reorganisatie van de vloot
op het Onegameer op zich te nemen. Hij slaagde erin om een sterke vloot uit
te bouwen, die in de burgeroorlog drie zeeslagen won. Maar hij behoorde
ook tot de intelligentsia, schreef poëzie en proza en acteerde. Hij stichtte een
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matrozentheater. De discipline en het gedrag van de marine werden in zijn
tijd een voorbeeld voor allen. Bij Paustovski verenigt de figuur van kapitein
Trener eigenschappen van Eduard Pantserzjanski en Jevgeni Gernet.
Faina ondernam met haar studenten jaarlijkse expedities om de folklore van
Karelië te verzamelen en te bestuderen. Zij kon ons iets vertellen over de
klaagvrouwen, die we bij Paustovski ontmoeten bij de dood van Lonceville en
ook bij de afvaart van de Svir voor de dode rivierloods. De klaagvrouw zegt
bij Paustovski: Als het vaderland mij vol weemoed roept, dan ga ik zingen.
Klaagvrouwen worden gehaald na een overlijden; onderweg naar het huis
Enveloppe met poststempel 13 09 1994,
gericht aan Faina Makarova1. ul
van de overledene wordt er gepraat over de overledene, zodat de klaagvrouw
Mashinostroenia 2/7 korpus 2 te Moskou; voldoende weet om te rouwen om deze concrete dode. Faina zelf hoorde
afzender is Gernet (de dochter van de
liederen over een vader die aan het front sneuvelde, over een dochter die
kapitein, Galina Jevgeniëvna, kandidaat
stierf tijdens de oorlog.
in de fysische en mathematische
wetenschappen, docent aan het Instituut
voor Communicatie-Ingenieurs genoemd
naar M.A. Bontsj-Broejevitsj te Leningrad),
197343 Petersburg, ul. Omskaja 2.
De enveloppe bevatte een dankbrief voor
de publicatie van het verhaal De theorie
van kapitein Gernet van Paustovski en een
biografie van haar vader.

Paustovski schreef ook nog twee minder bekende verhalen met personages uit
het Noorden: Noorderlingen en Kantwerkster Nastja (later een toneelstuk), en
verder nog drie schetsen: Moermansk, De Onega-fabriek en De Za-Onezje.
Het noodlot van Charles Lonceville werd in 1987 geïllustreerd door de
kunstenaar Oleg Tsjoemak. Die uitgave kwam op de lijst van de tien beste
boeken van de USSR.
Aan het einde van de lezing kunnen we verschillende uitgaven bekijken van
het werk van Paustovski en ook de werken waar Faina zonet over sprak.
Onze voorzitter bedankt Faina voor haar boeiende uiteenzetting.
Na de lezing blijken de toehoorders toe aan vrije tijd. Het dagprogramma
wordt afgesloten en onze groep zwermt uit over de stad.

Kinderzondag bij de Openbare Diensten

Petrozavodsk, begin 20ste eeuw
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Zelf brachten wij een bezoek aan het orthodoxe Zaretskoje-kerkhof aan
de Kerk van de Oprichting van het Kruis. Dat ligt aan de overkant van
de straat tegenover de plek waar zich vroeger het “Duitse” (dus eigenlijk
“buitenlanders-”) kerkhof bevond, die ons eerder door Faina werd
aangewezen, en waar Paustovski dus het graf van de Franse officier had
gezien.
Bij de hoofdingang van het kerkhof staat een groot kruis, opgericht in 1725,
ter herinnering aan het laatste bezoek van Peter de Grote aan de Olonetsfabriek.
De kerk dateert van 1852 en was de bisschoppelijke zetel, waardoor ze de
rang van sobor (kathedraal) verwierf. Op het eind van de jaren 1930 werden
de geestelijken van de sobor gearresteerd, maar de dienst bleef enkele jaren
verzekerd door burgers. De sobor werd officieel gesloten in de zomer van
1941, maar tijdens de bezetting van Petrozavodsk (1941-44) werden de missen
hernomen. Na de bevrijding van de stad is de kerk open gebleven. Van 1990
tot 2000 was ze de zetel van bisschop Manuïl van Olonets en Petrozavodsk.
Momenteel staat Konstantin, metropoliet van Petrozavodsk en Karelië, aan het
hoofd. De voornaamste curiositeit is het graf van de heilige Eliseus van Soem.
Iconen, iconostase van de 19de eeuw. Graven van aartsbisschop Venedict van
Olonets en Petrozavodsk en van de Russische geograaf K.I.Arseniëv. Het (vrij
grote) Zaretskoje-kerkhof is een van de oudste van Petrozavodsk. Er wordt
nu niet meer begraven, de natuur neemt het weer in bezit. Er zijn heel wat
graven van het einde van de jaren ‘30. Sommige graven hebben kruisen van
de Oudgelovigen (met een extra, schuin dwarsplaatje onderaan).
Op het einde van het kerkhof ligt een massagraf en monument voor de
gesneuvelde soldaten van 1939- 40, 1941- 45 en voor de slachtoffers van
politieke repressie.

We lopen terug naar het hotel door een oude stadswijk met houten huizen,
sommige gerestaureerd, andere in vrij belabberde toestand. We stellen ons
voor dat Paustovski het zo heeft gezien...

[1]
Op dag 5 van onze reis nam Faina ons mee naar het prachtige achttiendeeeuwse houten kerkje van het Ontslapen van de Moeder Gods in Kondopoga,
dat door Paustovski werd geroemd.

Op 10 augustus 2018  ging het kerkje volledig verloren in een brand; één
enkele icoon werd gered doordat het zich momenteel in een restuaratieatelier bevindt. Volledige restauratie van het kerkje is onmogelijk. De brand
zou zijn aangestoken door een 15-jarige jongen die met vakantie was bij zijn
grootmoeder in Kondopoga. Hij is volgens de laatste berichten voor 30 dagen
in een detentiecentrum voor minderjarige delinquenten geplaatst en wordt
aan een psychiatrische expertise onderworpen.
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https://www.youtube.com/watch?v=uOt6ig_vywk

Ontmoeting met Koenraad Tinel
bijdrage Herwig Deweerdt
Lieve leden van het Paustovski Genootschap
Beste toevallige lezer
Laat mij beginnen met een Zuid-Nederlandse zegswijze aan te halen die hier
in de buurt van het mooie stadje Geraardsbergen vaak wordt gebruikt.
Het vocabularium van de Denderzonen blinkt niet altijd uit door subtiliteit,
maar in al hun eenvoud debiteren die mattentaartenvreters in hun sappig
dialect af en toe een waarheid als een koe.
Zo luidt één hunner uitspraken:
‘Als ze’t in eure kop ee, ee ze’t nie in eur gat’.
In meer beschaafde termen zou je kunnen zeggen: ’t is een doordrijvertje, ’t
is iemand die weet wat ze wil en ze kan het altijd zo aan boord leggen dat
geschiedt wat ze vooraf heeft bedacht. Daarenboven vindt ze altijd wel een
aap van dienst die voor haar de kastanjes uit het vuur haalt en de klus klaart.
Wel zo iemand is niemand minder dan ons geliefd bestuurslid Ria Verbergt.
Een woelwater, een duvel in een doosje, geen kat om zonder handschoenen
aan te pakken, maar ook een talentrijke inspirerende en bevlogen tante. Zo
eentje van het soort waar er helaas te weinig van rondlopen, in deze tijden
van geneut, gewortel en gezanik, in een wereld vol zeventenen, azijnpissers,
zwartkijkers, betweters en sceptici.
Goed, to the point.
Zo geschiedde dat mevrouw Verbergt mij op een mooie lentedag een
onschuldig mailtje verstuurde:
Lieve Herwig, ik weet dat beeldend kunstenaar Koenraad Tinel ook een
bewonderaar is van het werk van Paustovski. Hij woont in Galmaarden, dat
is niet ver van Geraardsbergen. Zou jij voor ons tijdschrift niet eens tot daar
kunnen rijden en een gesprek voeren met die geweldige man en daar dan voor
ons een artikeltje over schrijven ?
Het is niet echt dringend maar ik zou toch ook niet te lang wachten want de
kunstenaar is drukbezet en van uitstel komt meestal afstel. Je mag hem gerust
contacteren met mijn groeten. Er is een lieve dame, luisterend naar de naam
Elisabeth, die voor hem de praktische zaken regelt (management is zo een
lelijk woord). Contacteer haar maar en hou me op de hoogte.
Ja, wie zou daarop ‘neen’ durven antwoorden.
Daarenboven ken ik het werk van Tinel. Nog niet zolang geleden was er in
onze stad Geraardsbergen een prachtige tentoonstelling met impressionante
beelden van de kunstenaar.
Tekening Koenraad Tinel
Zolang hij niet zichzelve kent.
Muziektheater LOD
[Zie Ingezonden, blz. 18]
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Ik was dus al een groot bewonderaar.
Als bij toeval had ook mijn zus een afspraak gehad met Koenraad. Zij werkt
voor het muziektheater LOD, een gezelschap dat producties maakt met o.m.
de Josse De Pauw, een reus in het Vlaamse theaterlandschap en vriend van
jawel, Koenraad Tinel. Zij was in de wolken van de man, zijn entourage en de
biotoop waarin hij woont en werkt.

Hetgeen Ria me aanbood was dus eigenlijk niet min of niet meer dan een
cadeau.
Mooi weer, dus namen mijn vriendin en ik de fiets en door een betoverend
landschap reden we via Bosberg en Congoberg naar het hoofdkwartier van
de kunstenaar.
Op die Congoberg staat overigens een fantastisch beeld van Koenraad Tinel:
Europa ontvoerd door Zeus.
Als u om wat voor reden ook in de dichte of verre omgeving bent, een absolute
aanrader: GA KIJKEN !
Als we het hoofdkwartier van de kunstenaar, prachtig verscholen in het
landschap, bereiken, begroet hij ons vanachter een kruiwagen vol netels en
ander onkruid.
‘Vandaag een dag zonder atelier’, zegt hij, ‘in afwachting van jullie komst heb
ik wat in de tuin gewerkt’. ‘Tuin’ is eigenlijk een te bescheiden woord voor het
park dat rondom het huis en naast de binnenkoer floreert.
We nemen plaats aan de ruime buitentafel en genieten van mattentaart en
lekkere witte wijn. Wat later komt ook Elisabeth aanschuiven.
‘Ja ik heb Paustovski gelezen’, steekt Koenraad van wal, ‘en ik vond het
prachtig. Ook de film De Baai van Kara-Bogaz heb ik gezien. Sterk. Dat is
even straf als de films van Tarkovski (de legendarische Russische cineast die
in 1986 in verdachte omstandigheden stierf in Parijs, maker van filmparels
als Andrei Rublev, Solaris, Mirror, Stalker… n.v.d.r.). Ik heb Paustovski leren
kennen nadat ik gefascineerd werd door de Russisch-Oekraïense auteur Isaac
Babel. Babel is trouwens een groot voorbeeld geweest voor Paustovski. Op
basis van zijn verhalenbundel De Rode Ruiterij speelde ik een voorstelling
voor jullie vereniging in Antwerpen.
Ik teken live en vertel, Oleg Lysenko speelt op de bayan en zingt.
Ik was eigenlijk voorbestemd om muzikant te worden. Ik kreeg als klein
manneke privéles piano bij ons thuis in Gent. Ook moeder was muzikante.
Maar ik zat voortdurend te tekenen zodat mijn vader mij dan toch naar de
academie heeft gestuurd.
Eerst Sint-Lucas in Gent, maar dat was te braaf, te schools voor mij. Daarna
in La Cambre (Ecole nationale supérieure des arts visuels) in Brussel. Later
ben ik zelf jarenlang titularis geweest van het atelier beeldhouwen in SintLucas Brussel. (LUCA School of Arts) Maar ik ben in de eerste plaats een ‘doe
mens’, nen doener. Altijd met mijn handen gewerkt. Jarenlang een smidse
gehad. Zelf brons gegoten. Schilderen en kappen ligt me niet zo. Kappen in
steen of hout is materie weghalen. Ik moet kunnen opbouwen, metaal lassen,
modelleren met gips. Als ik schilder is het meestal met Oostindische inkt en
bister.
Maar, we zouden het over Paustovski hebben.
Ik lees graag, maar dan moet ik mij daarvoor installeren. Het boek op een
pupiter voor mij leggen, een goede stoel zoeken en mij in de juiste concentratie
brengen.
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Als ik een hele dag gewerkt heb in mijn atelier en ik drink ’s avonds een paar
glazen wijn dan word ik slaperig en lukt het niet meer om lang te lezen. Maar
toen ik bijvoorbeeld onlangs naar Canada reisde om mijn zus te bezoeken die
daar woont, dan las ik non stop in het vliegtuig.

Ik werk ook graag samen met schrijvers. Met Josse De Pauw, met wie ik
samen het podium heb gedeeld, ondermeer in de prachtige productie Larf,
en binnenkort opnieuw in de nieuwe LOD productie Zolang hij niet zichzelve
kent. Ook met David Van Reybrouck, Stefaan Hertmans en Stefan Brijs heb ik
samengewerkt.
Maar, we zouden het over Paustovski hebben.
Een boek dat een enorme indruk op mij heeft nagelaten is De welwillenden van
Jonathan Littell. Die gast is geboren in 1967 maar heeft op een wonderbaarlijke
manier geschreven over de tweede wereldoorlog. Oorlog, het woord is eruit.
Koenraad Tinel werd geboren in 1934 en vader Tinel (ook beeldhouwer)
collaboreerde met de Duitsers. De oudste broer deed vier jaar Oostfront,
de andere broer was bij de Gestapo en was mede verantwoordelijk voor de
deportatie van joden.
Na de landing van de geallieerden in Normandië vluchtte het gezin naar
Duitsland en de kleine Koen beleefde de ene verschrikking na de andere. Hij
zag de ellende die de oorlog ook in Duitsland aanrichtte, zag de verwoeste
dorpen en steden, zag de verminkte en totaal uitgeputte soldaten terugkeren
naar hun land. Als kleine jongen kon hij niet begrijpen wie tot ‘de goeden’
behoorden, wie bij de vijand, de fascisten en nazi’s. De getekende herinneringen
aan de oorlog heeft Tinel bijeengebracht in de Graphic Novel Scheisseimer.
Daarin tekent hij de tocht vol ontbering door een wereld in puin. Terwijl zijn
vader en broers zich nooit voor hun oorlogsdaden hebben verontschuldigd en
nooit hun overtuiging hebben afgezworen heeft Koenraad dat wel gedaan. Hij
maakte  samen met de Joodse advocaat en jazzpianist Simon Gronowski, die
als kind wist te ontsnappen uit een transport richting Auschwitz, de productie
Oorlogskinderen, een Canvas documentaire van Marianne Soetewey.
Gronowski is ondertussen een goede vriend geworden. Hoewel hem zelf geen
enkele schuld treft heeft Koenraad zich tegenover Simon verontschuldigd
voor de gruwelen die zijn familie het Joodse volk heeft aangedaan. ‘Mijn
zus leeft nog’, zegt Koen, ‘Simon heeft zijn zus na de oorlog nooit meer
teruggezien. Ze is net als mijn Joodse pianolerares omgekomen in Auschwitz.
Niet te geloven de horror die mensen elkaar aandoen. En niet te begrijpen dat
we zo weinig leren uit het verleden.’
Maar, we zouden het over Paustovski hebben.
De uren zijn voorbij gevlogen. Naast een fascinerende kunstenaar is Koenraad
ook een begenadigd verteller. Hij neemt ons mee in zijn prachtige hoeve.
In de kelder staat een selectie beelden die onder de eeuwenoude gewelven
prachtig tot hun recht komen. Vaak allegorische figuren, verwijzend naar
oude mythen, een versmelting ook van mensengedaantes en dierenfiguren.
Boven onder de pannen hangt grafisch werk en staan prachtige kleinere
beelden. Er is ook een vleugelpiano waarop Koenraad een stukje Bach speelt.
Volgend jaar wordt de kunstenaar 85 en zullen er in Gent op verschillende
locaties tentoonstellingen georganiseerd worden. Een mooie reden om de
Arteveldestad nog eens te bezoeken.
Maar, zouden we het niet over Paustovski hebben ?
We willen afscheid nemen.
Elisabeth, die heel de tijd mee aan tafel heeft gezeten en soms bijsprong als
we niet op een naam konden komen of naar een titel van een werk zochten,
vraagt Koen of hij toch niet wil vertellen over ‘de Russen’.
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Het valt me op dat het wat moeite kost om die herinnering op te halen. ‘We
waren al een hele tijd op de vlucht in Duitsland’, zucht Koen. Op een moment
komen we aan in Fulda, deelstaat Hessen. Daar maakten we de vreselijke
massale luchtaanvallen en bombardementen mee. De hele stad brandde. Ik
heb daar vreselijke herinneringen aan. We vluchtten verder naar het Thüringer

Wald, de streek van Johann Sebastian Bach. Daar werden we samen met
andere vluchtelingen ondergebracht in het dorpje Zeidingstadt, niet ver van
de Tsjechische grens. Ik moet 11 jaar zijn geweest. Ik herinner me nog dat ik
een blokfluit had gekregen voor mijn verjaardag. De oorlog leek daar veraf.
Op een dag zien we aan de rand van het bos Amerikaanse tanks verschijnen.
Een paar Duitse soldaten, uitgeput, afgemat, moegestreden en zelf op de
vlucht schoten er naar met hun Pantzerfaust. Daarop schoten de Amerikaanse
tanks het dorp in brand.
De volgende dag verschenen Amerikanen in hun jeeps.
Arrogant, druk heen en weer rijdend, sigaretten weggevend, de pretentie van
de overwinnaar.
De Amerikanen verdwenen weer.
Het werd weer stil in de omgeving.
Tot we op een avond vanuit de verte een prachtig gezang hoorden. Het geluid
kwam dichterbij en uit de stofwolken zagen we ze komen: de Russen.
Ze waren te voet, velen te paard. En ze zongen.
En zoals ze daar kwamen, moe en haveloos, te voet, te paard, zo vele jaren
en een oorlog later, leken het wel dezelfde soldaten die Konstantin Paustovski
en Isaac Babel beschrijven in hun verhalen, de ene als ziekenbroeder die de
gewonde soldaten verzorgt in de hospitaaltreinen, de ander als journalist bij
het Rode Leger.
’s Avonds trok de patrouille al zingend door het dorp.
Ik herinner me de melodie nog. Het ging zo.
Koenraad begint te zingen. Hij geraakt zichtbaar geëmotioneerd.
We zouden het toch over Paustovski hebben ?
Het verhaal dat Koenraad brengt is zo aangrijpend en prachtig verteld dat we
ons midden in een boek van Konstantin Paustovski wanen.
Dank u Ria voor deze prachtige opdracht.
Dank u Koen en Elisabeth voor de schitterende namiddag.
Dank u lieve mensen om dit relaas tot u te nemen.
Herwig Deweerdt
Juni 2018

Vrijdag 26 oktober 2018 werd het stalen kunstwerk Embrace ingehuldigd in Ganshoren, in de
schaduw van de Basiliek van Koekelberg, aan het begin van de Van Overbekelaan. Het werk is
een vertaling van de opmerkelijke vriendschap tussen kunstenaar Koenraad Tinel en advocaat
Simon Gronowski, die beiden een zwaar oorlogsverleden met zich meedragen.
Een kleurrijk gezelschap, van alle leeftijden en standen, de betekeninsvolle en persoonlijke
toespraken van David Van Reybrouck en Herman Van Rompuy, maakten van deze inhuldiging
een intens, onvergetelijk en sterk moment.
Ria Verbergt en Werner De Bondt vertegenwoordigden onze vereniging.

• 11

IN DE MARGE
Taganrog,
aan de zee van Azov
bijdrage Jean Piret
Rond de eeuwwisseling pendelde ik dagelijks per trein naar mijn werk.
Op het perron trof ik vaak Henk Vink, die toen boekverkoper bij ‘Donner’
was, de boekhandel in Rotterdam. Met hem besprak ik onze laatst gelezen
boeken dan wel de vogeltrek, zijn hobby.
Ik vertelde hem een ochtend over mijn recente reis naar Taganrog aan de
zee van Azov.
‘Taganrog? Heb je Paustovski dan al gelezen?’ vroeg mijn reisgezel.  
‘Gedeeltelijk’, ik moest bekennen dat ik nog niet verder gekomen was dan de
twee delen over het begin van de Revolutie (delen drie en vier). Henk drukte
me op het hart vooral deel twee te lezen.
‘Achterin staat De kunst leemhutten te wittelen,[*] lees het, het gaat over die
stad’.
Diezelfde avond stortte ik me op het bewuste deel, ik heb het met rode
oortjes gelezen. Immers mijn vader, -die toen een jongetje van zes was- en
mijn grootouders[1] woonden in dezelfde tijd in die stad. Ik fantaseerde over
de mogelijkheid dat hun wegen elkaar gekruist konden hebben.
Dit deel van zijn memoires, Onrustige Jeugd geheten, opent in 1914 en bevat
helemaal aan het begin een ode aan het dappere België.
In de zomer liep iedereen warm voor België, het kleine land dat de eerste
schok van de Duitse legers had opgevangen. Overal werd het lied van de
verdedigers van het belegerde Luik gezongen. België was in twee, drie
dagen volledig onder de voet gelopen. Het straalde het aureool uit van het
martelaarschap. Het gotisch kantwerk van zijn raadhuizen en kathedralen
was verbrijzeld en onder de laarzen van de Duitse soldaten en de met ijzer
beslagen wielen van de kanonnen verpulverd.[**]
Aan het einde van het boek vertelt Paustovski over de zomer van 1916. De
jonge Konstantin die in de oorlog zijn twee broers verloor was toen 24. Hij
deed in Taganrog een soort dienstplicht en werkte er in een fabriek die hij in
zijn boek ‘Neuf-Wilde’ noemt maar die officieel ‘Albert Nève, Wilde et Co’[2]
heette, een lichte verbastering. Nu draagt het bedrijf de mooie naam ‘de
Rode Ketelfabriek’, ’Krasnij Kotelschik’. Een ding is duidelijk: hij werkte er
met grote tegenzin.
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Weer schrijft hij over Belgen maar de toon is nu heel anders:
Toen ik (in Taganrog JP) aankwam werd net de enige hydraulische pers voor
de fabricage van granaathulzen gemonteerd. In de lichte lege fabriekshallen
liepen de Belgische ingenieurs met panamahoeden en bontgekleurde bretels
rond. Zij gedroegen zich tegenover ons, Russische arbeiders, vanuit de hoogte
en wantrouwend. Zij trokken in ieder geval vrijwel constant een zure grimas.
In de fabriek heerste in wezen aldoor een staking op z’n Italiaans. Er werd
zo langzaam, met zo veel tegenzin en zo slap gewerkt dat in twee maanden
net het voetstuk voor de pers klaarkwam.
In de stad heerste al voedselschaarste, er was niet lang altijd voldoende
brood. De prijzen stegen en ons voedsel bestond voornamelijk uit
mineraalwater en scheepsbeschuit. Deze gezouten scheepsbeschuit bezorgden
we ons in ‘t zwart met kisten tegelijk in de depots van de intendances en
werd eerlijk onder de arbeiders van onze werkplaats verdeeld.[***]

Ik heb de passage herhaaldelijk gelezen en vroeg me af wie deze Belgische
ingenieurs geweest konden zijn. Uiteindelijk waren er in die tijd, de
oorlogsjaren 14-18, niet zo heel veel Belgen meer werkzaam in het bedrijf,
hoogstens zo’n tien, vijftien man. Ik ben ervan overtuigd dat een van de
ingenieurs die Paustovski bedoelde Fernand Gustin was (1874-1952), de
directeur van het bedrijf. Hij was heel jong (32) bedrijfsleider geworden
van het constructiebedrijf als opvolger van Albert Nève. Hij was iemand
die daarvoor al vele jaren in Rusland gewerkt had, vloeiend Russisch sprak
en tot een groep behoorde die heel Russisch gezind was, een halve Rus
eigenlijk. Dit in tegenstelling tot veel Belgen die er alleen heen gingen om
zich in korte tijd te verrijken.
Deze man was zeer bevriend met mijn grootouders, ze waren van ongeveer
dezelfde leeftijd en hadden beide jonge kinderen. In 1916 was Fernand
Gustin 42 jaar. Ik beschik over een foto waarop je hem ziet, een energieke
forse man, samen met zijn jonge vrouw Julia Godfrind[3] en hun dochter.
Naast hen zitten mijn grootouders. Het was tijdens een gezamenlijke
vakantie in de zomer van 1915 of 1916 in Anapa, een badplaats aan de
Zwarte Zee.
Tijdens het diner van de Paustovskijvereniging in Ede zat ik tegenover
Angelika Igorevna Dormidontova, de zeer Russische directeur van het
Paustovski Museum in Moskou. Ik vertelde haar dat ik dacht te weten wie de
Belgische ingenieurs waren die Paustovski op het oog had. Ik beloofde haar
de foto toe te sturen met een portret van deze man.
Op foto’s uit die tijd is te zien dat bijna alle mannen bretels droegen.
De elegante strooien Panamahoed was de normale zomerse outfit van de
Belgen.
Ik haalde thuis de eerder genoemde vakantiefoto in Anapa weer tevoorschijn
en zag dat Gustin, de heer rechts in beeld, een zomers wit colbert droeg en
gekleed was met stropdas en pochette maar geen bretels. Als hij ze al droeg;
ze zijn in ieder geval niet zichtbaar en een hoed droeg je binnenshuis niet.
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Met of zonder een zure grimas, het is geen geringe eer in een boek van
Paustovski vermeld te worden. Ik koester de gedachte dat mijn grootouders
een vriend hadden die deze eer te beurt viel.

Aan mijn linkerzijde zat die avond Emmanuel Waegemans die ons die
middag begeesterd verteld had over zijn reis naar Petersburg.
‘Vond je deze beschrijving geen gênante situatie?’ vroeg hij mij
belangstellend.
‘Nee, waarom?’, antwoordde ik.
Deze Belgen deden naar mijn idee gewoon hun vaderlandse plicht. Ze waren
in 1914 in Taganrog gebleven op aandringen van zowel de Russische
overheid als de Belgische regering: sommigen waren zelfs speciaal
teruggekeerd naar Rusland. België was bezet door de Duitsers, Rusland was
samen met de Fransen en de Engelsen een bondgenoot van de Belgen.
Rusland was geïsoleerd, afgesloten van de Middellandse Zee; de blokkade
van de Dardanellen door Duitsland en Turkije was heel effectief.
De Belgische industrie in Rusland was een onmisbaar onderdeel van de
oorlogsproductie in Rusland.
Dat de ingenieurs hautain overkwamen verbaast me niet, dat ze
wantrouwend waren nog minder: het was toch een vreemde situatie. De
langzaamaan actie die gevoerd werd, je mag het zo noemen, deed de Belgen
twijfelen aan de gezindheid van het Russische personeel. De productie
traineren was een vorm van sabotage.
Onder de oppervlakte lag hier al het conflict dat een jaar later tot de
revolutie en vooral de burgeroorlog zou leiden. De tekst van Paustovski[4]
die geschreven werd over een tijd dat Russen en Belgen nog bondgenoten
waren getuigt van zijn vroegtijdige revolutionaire visie. Het kan geen kwaad
om de tekst van Paustovski met enige afstand te lezen.
Ik liet aan tafel de gelegenheid voorbij gaan om met mevrouw
Dormidontova over de ‘tweekantigheid’ van de situatie te praten. Ik had de
passage op dat moment ook niet meer scherp voor ogen. Jammer want het
is een onderwerp dat je blijft boeien maar die naar mijn ervaring zelden tot
verhelderende gesprekken leidt.  
Delft, augustus 2018
Noten
[1] Mijn grootvader werkte (tussen 1903 en 1919) bij de naastgelegen Usine
Métallurgique de Taganrog, een groot hoogovenbedrijf.
[2] Volledig: Ateliers de construction  et Chaudronneries “Albert Neve, Wilde
et Co”
[3] Deze dame verzamelde briefkaarten, had een zeer grote collectie die ze
met verzamelaars in heel Europa ruilde. Sporen van haar hand zijn daardoor
nu nog dagelijks op Internet te vinden op de sites van Ebay en Delcampe.
[4] Deel II van zijn memoires dateert van 1956.
* Onrustige jeugd, De kunst leemhutten te wittelen, blz 257 in de reeks PD,
blz.295 bij VO, vertaling Wim Hartog
** Een ongewone herfst, citaat blz. 16 in de reeks PD, blz. 351 bij VO,
vertaling Wim Hartog
*** Over aantekeningenboekjes en het geheugen, blz 246 in de reeks PD,
blz.584 bij VO, vertaling Wim Hartog
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De bijeenkomst in Ede waar Jean Piret naar verwijst was de jubileumviering
op 19 november 2017. [red.]

Stamboom
aan moeders zijde
vertaling Greet Vanhassel

De Vysotsjanski’s

Petrasjevskaja
Vitsenta [Vikentia]
Ivanovna
? - 1914

Vysotjanski
Grigori Moisejevitsj
? - 1901

Vikentia Ivanovna en Grigori Moisejevitsj
Grootmoeder en grootvader van
K.G. Paustovski
Alle foto’s uit het archief van de familie
Vysotjanski

Aleksej
1856 [?] - 1928
+
Goelj
Jelena Karpovna

Nadezhda

tante Nadia

1876 - 1900 [?]
Jefrosinja
1858 [?] - 1905 [?]

Nikolaia

oom Kolja

1874 - 1929
+

Josif

Tennova Maria Ivanovka

oom Joezja

1859 [?] - 1906 [?]

Jelena
1872 - 1918
Nikolai Grigoriëvitsj
en Aleksei Grigoriëvitsj Vysotjanski

Maria

moeder van K.G. Paustovski

Maria Grigoriëvna
Paustovskaja [Vysotjanskaja]
moeder van K.G. Paustovski

Valerija
Leroesja

1900 - 1930

1869 - 1934
+
Paustovski
Georgi Maksimovitsj

Paustovski
Galina
1886 - 1936
Boris
1889 - 1915
Vadim
1890 - 1915
Konstantin 1892 - 1968

Vera [1]
1870 - ?
+

Proskoera
Vasili Fjodorovitsj

Proskoera
Nadezhda ? - 1924
Maria
?-?
Andrej
? - 1920
Olga
?-?

Gergey
Dmitri
Maria

Neven en nichten van
K.G. Paustovski

[1]
Tante Vera bij wie oma gaat inwonen in Kiëv en bij wie Konstantin ook inwoont als student.
Noot van Greet
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1900 - 1982
1902 - ?
1908 - 1990

Stamboom
aan vaders zijde
vertaling Greet Vanhassel

De Paustovski’s

Sagaidatsjni
Konasjevitsj - Sagaidatsjni
Pjotr Konasjevitsj
? - 1622

Wapen van P. Sagaidatsjni

[1]

Loebok (houtsnede)
Pjotr Konasjevitsj Sagaidatsjni
[Gravure van K. Sakovitsj. 1622]

Paustovski - Sagaidatsjni
Grigori
?-?

Feodosia

tante Dozja

Georgi
1854 - 1912 [?]

Ilja

oom Ilko

1855 - 1932 [37] ?

+

+

Vysotsjanskaja Maria Grigoriëvna

Vdavyka Jevdokia Ivanovna
? - 1956

moeder van K.G. Paustovski

Vasili
? - 1914
Pavel
? - 1916
Pjotr
? - 1930
Alexander 1889 - 1949
Dochter
?-?
Dochter
?-?

[2]
[3]

[3]

1857 - 1927

vader van K.G. Paustovski

[1]

Honorata
?-?

Paustovski - Sagaidatsjni
Maksim Grigoriëvitsj
?-?

Konstantin Georgievitsj Paustovski
Kiev, 1912

Danila
? - 1916
+
Roebljovskaja Mariana
?-?

[2]

Galina
Boris
Vadim
Konstantin

1886 - 1936
1889 - 1915
1890 - 1915
1892 - 1968

Konstantin

1922 - ?

Aangenomen zoon van Ilja Paustovski

Hetman van de geregistreerde Kozakken van Oekraïne
In de niet-erfelijke adel verheven onder Katharina II [mogelijk in 1775]
Turkse vrouw, Fatma uit Kazanyk, Christen gedoopt met de naam Honorata

De stambomen zijn opgenomen in Mir Paustovskogo #15-16; 2000.
Vertaling: Greet Vanhassel
Lay-out vertaling: Ria Verbergt
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Wie de documenten wil ontvangen op A4 formaat kan een mail sturen naar
redactie@paustovskij.org

In Memoriam

Dana Constandse

*
*

In Cherkas

Aan de Ros in Gorodisjtsje

*
In hotel Londonskaya in Odessa,
waar de poging tot oprichting van
de vereniging werd verstoord door
een luidruchtig huwelijksfeest.

Dana Constandse en haar man Aad Burger waren medereizigers tijdens de
Paustovskij-reis in 1997 en leden van het eerste uur.
Dana was een aangename reisgenote met een groot gevoel voor humor én
ernst.
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Ze heeft enkele onuitwisbare herinneringen nagelaten. Na drie tellingen in
de bus bleek één persoon te ontbreken. Toen kwam het moment dat Dana
uit het water van de Zwarte Zee bij Maly Fontan opdook en zich in haar
transparant nat badpak richting bus waadde. Werner zei: Nu begrijp ik waar
het naakt in het schilderij Le déjeuner sur l’herbe vandaan komt!

Ingezonden
Boeken

• Anton Botev: De kat van Schrödinger. Dit boek speelt in
Karelië.
Vertaling: Arie van der Ent, Uitgeverij Douane. Alleen via
de website te bestellen. € 17,50
http://uitgeverijdouane.nl/boeken/niet-gecategoriseerd/dekat-van-schrodinger/

• Witold Szablowski: Dansende beren. Heimwee naar
het communisme? Vertaling: Goverdien Hauth-Gruben,
Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2018, 240 blz, paperback
€ 19,90

• Michel Krielaers: Een onbekende vriend. De mooiste
verhalen uit de Russische literatuur, Uitgeverij
Van Oorschot, 2018, 480 blz, paperback, € 22,50

• Bij mij op de maan. Russische kindergedichten.
Vertaling: Robbert-Jan Henkes, herziene uitgave, Uitgeverij
Van Oorschot, 2018, 575 blz, hardcover, € 24,99

Voorstellingen

• In het spoor van de Russische ziel. Samen duiken Oleg Lysenko
en Peter D’Hamecourt een avond lang in het spoor van de Russische
ziel, een fenomeen dat door veel Russen wordt gekoesterd als veilige
schuilplaats tegen een buitenwereld die ‘ons maar niet wil begrijpen’.
11 januari 2019, Theater De Roode Bioscoop, Amsterdam
info: https://www.oleglysenko.nl/11-januari-2019-amsterdam/
https://www.roodebioscoop.nl/Eendagsgasten/789-Oleg-Lysenko-enPeter-d-Hamecourt
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• Zolang hij niet zichzelve kent. Koenraad Tinel tekent levend en wel
het verhaal van Narcissus. De tekeningen ontstaan -geprojecteerd
op een groot scherm- voor de ogen van het publiek, begeleid en
gekaderd door de nieuwe muziek die Frederik Neyrinck componeerde
bij deze voorstelling, uitgevoerd door SPECTRA. Josse De Pauw
vertelt het verhaal van Narcissus op het ritme van Tinels penseel en
gedragen door de muziek. Voor speeldata:
https://www.lod.be/nl/producties/zolang-hij-niet-zichzelve-kent

Tentoonstelling

In de gerestaureerde tabaksfabriek, Tabacalera, buiten het centrum
van Málaga bevindt zich het Museo Ruso, of Colleción del Museo
Ruso, een filiaal van het Russisch staatmuseum van Sint-Petersburg in
Spanje. Op dit ogenblik lopen er twee interessante tentoonstellingen
tot 3 februari 2019.
https://www.coleccionmuseoruso.es/exposiciones/
• Radiante porvenir. El arte del realismo socialista
• Kazimir Malévich

Kostuums uit de futuristische opera De overwinning op de zon
Muziek van Michaïl Matjoesjin / Tekst Aleksej Kriutsjonych
Eerste opvoering in 1913 in St.Petersburg

Na de veldloop, 1934-1935
Aleksandr Samoivalov
143 x 64 cm

Ook uw gewaardeerde mededelingen zijn welkom via
redactie@paustovskij.org
Vergeet niet af en toe in de SPAM van je mailbox te kijken.
Sommige leden melden ons dat er berichten van onze vereniging
  in terecht komen.

Colofon
• De nieuwsbrief is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Konstantin
Paustovskij. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het werk van Paustovki breed
onder de aandacht te brengen.
Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel
Vertaling uit het Russisch
Greet Vanhassel
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