Woensdag 29 mei
Op de Transib • Rusland

Steef Vooren
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Kaart uit The Times, Atlas of the World met
aanduiding van de route die Trein #001 nam.

Op vele bucketlijsten wordt een item afgevinkt, bij enkelen gaat een levensdroom in vervulling. In
Novosibirsk stappen we op de befaamde Trans Siberië Express en reizen 2811 kilometer westwaarts
dwars door diverse tijdszones naar Moskou, via Omsk, Tjoemen, Jekaterinenburg, Nizjni Tagil, Perm,
Kirov, Nizjni Novgorod en Vladimir en steken onderweg o.a. de indrukwekkende Kama en de Wolga
over. Een reis heet in het Russisch niet voor niets поездка [pojezdka] want de trein [поезд] is de
koningin van de vervoermiddelen in dit onmetelijke land, dat alleen maar groter lijkt te worden
naarmate je er langer doorheen reist. We zijn gisterenavond vertrokken even over achten en rijden
gestaag met zo’n 115 km p/u om pas 42 uur later op het Jaroslavski-station in hartje Moskou te
arriveren aan het befaamde Komsomolskajaplein.

Nachtelijke onderhoudsactiviteiten op het perron

Het voorbijrazende landschap is allesbehalve eentonig: van de glooiende zwart Siberische
akkervelden naar eeuwig lijkend berkenbos, door Biesboschachtige wetlands, moerassige weiden en
vlakke graslanden met eenzame boerderijen en verspreide dorpjes, naar een van de spaarzame grote
steden, waar 20 tot 35 minuten lang gelegenheid is de benen te strekken op verder oninteressante
perrons, waar vroeger marketentsters en treinparlevinkers verse etens- drinkwaren aan de man
brachten, maar tegenwoordig enkel nog een schamel kioskje oprijst met voorverpakte waren,
plaatselijke prullaria en ijsjes [want de Rus houdt van ijsjes, ook midden in de winter].
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Op onze eerste stop in Barabinsk staan in de late avondschemering mensen enorme gerookte vissen
te verkopen, maar ze worden weggestuurd. Gerookte vis in de coupé is beperkt houdbaar schijnt me
toe, maar dat er geen handel meer is op de perrons is een gemis.
Ondertussen worden we in onze wagon prima verzorgd door onze проводница of wel wagondame
Nadjezjda [Hoop] die de scepter zwaait, thee zet en bedden- en overig goed verzorgt [je krijgt een
paar sloffen, een tandenborstel en een schoenlepel!].
De voortdurende cadans van de Express nodigt uit tot contemplatie en ik maak een ronde langs de
coupés om in alle rust met mijn genoten te bespreken waar we tot nu toe het meest van hebben
genoten. Algemeen wordt de ontspannen sfeer tussen de reisgenoten en dus van de reis als geheel
geroemd en genoemd, ondanks de grootte van de groep.
Ook wordt de organisatie geprezen alsmede het geluk van het mooie weer dat ons treft.
De top vijf van hoogtepunten bijna unaniem gedeeld in willekeurige volgorde luidt:
• De tocht in de regen langs de rivier in Bjelkoerichka naar de dam, met de thee en de vlagzalm
• De warmte van de ontvangst in de bibliotheek te Barnaoel met de kindermuziekvoorstelling en de
tentoonstelling
• De kabelbaantocht naar de Tserkovka -bergtop in Bjelokoericha met de aansluitende wandeling
• De picknick aan het Big Almaty Lake in de bergen boven Almaty
• De oude dichter Konstantin Keshin tijdens de conferentie in Almaty
Andere memorabele momenten komen ook meermaals terug, zoals de oude mevrouw Lidia
Moeravinskaja in Biejsk, de Medeo-schaatsbaan in Almaty, de ontvangst in het huis van Auezov.
Onverwachte herinneringen: een koekoek te Biejsk, een kikkerconcert in een poel, de boekjes van
Eisenstein die je zomaar mocht aanraken, Victoria onze gids in Almaty, het zonlicht tussen de
berkenbomen, de groenheid van Almaty, de standbeelden van Visotski, de straatmuzikant Sergej,
Roerich en gele tulpjes in de bergen.

De Kama bij Perm

Mijn dag van het verslag wordt zo een aanvullend hoogtepunt voor mij om met iedereen de vele
herinneringen terug te halen en ik ontkom er niet aan [in de beslotenheid van de coupé] mijn eigen
favoriete moment prijs te geven: toen de deuren van de concertzaal van de Filharmonie te Almaty
zich openden en het door professor Nesipbaev bespeelde concertorgel losbarstte, was het voor mij
als of de hemelpoorten opengingen.
Ook de volgende dag komen medereizigers nog langs met herinneringen.
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Woensdag 29 mei
Op de Transib • Rusland
Mieke Jansen
Het was avond geweest in Novosibirsk en morgen geworden voorbij Omsk. De nieuwe treindag,
woensdag 29 mei, begint met regen, maar nog voor Tjoemen klaart het op. Midden op de dag komt
de trein aan in Jekaterinenburg, aan de oostflank van de Oeral - nog net Azië. Na zes uur volgt een
zonnig Perm. De laatste stop van de dag is op station Balezino.

Perron in Jekaterinenburg

Perron in Perm

Hoe brengen de Altaireizigers die dag door? Ze rusten uit, slapen bij, reflecteren, werken aan hun
dagboeken, puzzelen, keuvelen, gaan buurten, ook met de moeder en kinderen die al drie dagen in
de trein zitten, en nemen de wereldpolitiek door.
Soms strekken ze de benen op een station bij wat langere stops. Ze drinken thee en koffie met
heet water uit de samowar van die aardige treinopzichteres, en wodka op zijn tijd, ze eten in de
restauratiewagon of in de treincoupé.

De meesten kijken veel uit het raam - treinreizen is afstand beleven, landschappen, vegetatie,
mensen en bebouwing observeren, alles langzaamaan zien veranderen.
En natuurlijk wordt er gelezen. Soms boeken op e-readers, of kranten online, maar evengoed waren
er veel papieren boeken mee, zelfs de zware band van Goudzand. Russische schrijvers zijn natuurlijk
ruim vertegenwoordigd.
Een lijstje van meegereisde boeken gaat hierbij ter inspiratie.
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• De liefde van een vrachtrijder
Tsingiz Ajtmatov, [Amsterdam
1992], vertaling Monse Weijer

• Kinderjaren Maxim Gorki,
[Utrecht/Antwerpen 1981],
vertaling Maarten Tengbergen

• Het einde van de rode mens. Leven
op de puinhopen van de Sovjet-Unie
Svetlana Alexijevitsj, [Amsterdam
2015], vertaling Jan Robert Braat

• De schandpaal Alexander Grin,
[Amsterdam 1990], vertaling
Gerard Cruys

• Kuzbas. Autonome Industriële
Kolonie Siberië Jan Baas [samenst.]
[Antwerpen 2019]

• Het achtste leven [voor Brilka]
Nino Haratischwili, [Amsterdam
2018], vertaling Elly Schippers,
Jantsje Post

• Je wordt bedankt! Russische
pensioenverhalen Isaak Babel, Ivan
Boenin e.a. [Amsterdam 2017],
verschillende vertalers
• Moedertje lief. Russische
moederverhalen
Michail Boelgakov, Anton Tsjechov,
Konstantin Paustovski e.a.
[Amsterdam 2019], verschillende
vertalers

• Mijn moeders strijd Murat Isik,
[Amsterdam 2019]
• De goden hebben honger
– Siberische reisverhalen
Gerard Jacobs, [Amsterdam, 2003]
• In de ban van de tegenstander
Hans Keilson, [Amsterdam 2009],
vertaling M.G. Schenk, Frank
Schuitemaker

• Verzamelde werken 4. Brieven
Boenin, Ivan Alexejevitsj
[Amsterdam 2002], vertaling
Michael Berg, Marja Wiebes

• Alles voor het moederland. De
Stalinterreur ten tijde van Isaak
Babel en Vasili Grossman Michel
Krielaars, [Amsterdam 2017]

• Onderdrukt door de verlosser. Een
zoektocht naar Stalins erfenis in het
Rusland van nu Hester den Boer,
[Amsterdam 2019]

• Een onbekende vriend. Het
mooiste uit de Russische Bibliotheek
Michel Krielaars, samenst.
[Amsterdam 2018]

• Verloren wereld. Een Bosnische
familiegeschiedenis. Alfred van
Cleef, [Amsterdam 2014]

• Discorsi. Gedachten over staat
en politiek Niccolò Machiavelli,
[Amsterdam 2007], vertaling Paul
van Heck

• De faculteit van de onnodige
kennis Joeri Dombrovski,
[Amsterdam 2002], vertaling Aai
Prins, Gerard Rasch – NB speelt in
Alma-Ata!
• Liefde is heel het leven niet
Elsbeth Etty, Henriette Roland Holst
1869-1952. [Amsterdam 2000]
• Boek over het leven van Lev
Goemiljov, [zoon van Nikolaj
Goemiljov en Anna Achmatova] en
over Doctor Zhivago en literatuur
van Boris Pasternak Tatiana
Frolovskaya, [Russische uitgave,
Almaty, 2015] NB: we ontmoetten
de auteur, dichter, vrouw van
Eduard Kesjin; zij gaf dit boek aan
Svetlana.

• Duitsland. Biografie van een natie
Neil MacGregor, [Amsterdam 2015],
vertaling Pon Ruiter
• De Egyptische postzegel Osip
Mandelstam, [Amsterdam 1978],
vertaling Tom Eekman
• Suite Française Irène Nèmirovsky
[Paris 2004]; als Storm in juni
verschenen in vertaling van Manik
Sarkar
• De vermoorde droom. Drie
Nederlandse idealisten in SovjetRusland Hans Olink, [Amsterdam
1993]
• Mijn vriend Vladimir Ivanovitsj.
Reizen door Rusland Hans Olink,
[Baarn 2017]

• Jean-Jacques Rousseau en
Konstantin Paustovski: zangers
van de natuur en de vrijheid
Sophie Ollivier, [Antwerpen, 2019],
vertaling Greet Vanhassel
Konstantin Paustovski,
in vertaling van Wim Hartog:
• Afscheid van de zomer
[Amsterdam, 1993 [hierin De
Iljinski-kolk, p. 190-200]
• De sprong naar het Zuiden
[Amsterdam, 1983]
• De Zwarte Zee [Amsterdam,
2004]
• Goudzand [Amsterdam, 2016]
• Onrustige jeugd. Prelude op de
Russische revolutie [Amsterdam,
1976]
• Pisma 1915-1968, 1986 Moskva,
Chudozjestvennaja literatura
[Verzameld werk, deel 9, Brieven,
bezorgd door Lev Levitski, Russische
uitgave] [Moskou 1986]
• Volken zonder vaderland.
Centraal- en Oost-Europa Freddy de
Pauw, [Leuven 1992]
• Malva Hagar Peters, [Amsterdam
2015]
• Het naakte jaar Boris Pilnjak,
[Amsterdam 2004], vertaling Arthur
Langeveld [over het jaar 1919]
• Geschiedenis van de Russische
literatuur. Van Vladimir de Heilige
tot Anton Tsjechov Karel van het
Reve, [Amsterdam 1985]
• De geschiedenis van een stad
Michail Saltykov-Sjtsjedrin,
[Amsterdam 2018], vertaling
Willem G. Weststeijn
• De avant-gardisten
Sjeng Scheijen, [Amsterdam 2019]
• Public library and other stories
Ali Smith, [London 2015]
• Ingenieurs van de ziel
Frank Westerman, [Amsterdam
2002]
• Wij Jevgeni Zamjatin,
[Amsterdam 2011], vertaling Dick
Peet
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Donderdag 30 mei
Taroesa • Rusland

Jack Rothuizen

Achtereenvolgende gebeurtenissen.
In realistische stijl zou de dag als volgt kunnen worden samengevat.
Nachtrust in Trans-Siberië Expres, ontbijt, praten, benenstrekken op station Nizjni Novgorod,
kletsen, benenstrekken op station Vladimir, middageten, kouten, aankomst Moskou, file, nog eens
file, Taroesa, installeren, diner, borrel aan de Oka.
Waar over spraken wij in de trein?
• De verhouding van groepsactiviteiten tot individuele vrijheid. Conclusie. Het kan niet allebei
tegelijk.
• We zouden het lezen van Paustovski bij een nieuw publiek kunnen bevorderen door op diverse
plekken een inleiding/lezing over Paustovski te organiseren. Wie zou een eenvoudige introductie
in Paustovski kunnen verzorgen? Is het verschijnen van Paustovski in pocketvorm niet een mooie
aangelegenheid?
• Wat boeit ons aan Rusland. Deze gesprekken in diverse coupés gevoerd zijn moeilijk kort weer te
geven. Ik heb ze trouwens ook niet genoteerd. Dus vlucht ik in een gedicht van Alexander Blok.
Geboren in jaren van lijden
Weten wij met onszelf geen raad.
Wij, kind van Ruslands donk’re tijden
zijn tot vergeten niet in staat.

Bijzonderheden?
Bij het instappen in de bus in Moskou bleef de koffer van Ad Nollen moederziel alleen achter
op het Moskouse trottoir. Dat krijg je ervan als je koffer de schutkleur heeft van een Russische
lantarenpaal. Gelukkig had Ad het tijdig en nog voor vertrek in de gaten en kon een kleine ramp
worden voorkomen. Hij ontnam ons echter wel een mooi dramatisch verhaal om thuis te vertellen.

Taroesa
Taroesa, de kunstenaarskolonie blijkt een klein paradijs. Gelegen in een bocht van de meanderende
rivier de Oka, imponeert het zicht op de rivier. Het in rust en stilte voortstromende water wordt
gesierd met vogelgezang.
De plaats nodigt ons meteen uit voor een kleine verkenning.
Ik trof in mijn boekenkast twee verhalen aan van Vasili Sjoeksjin.
• In Arthur Langeveld en Madeleine Mes. Moderne Russische verhalen.
Gewetenloos
• In Willem G. Weststeijn Veel Liefs uit Rusland, moderne Russische verhalen.
Een rare Kwibus.
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Uit het schetsboek van Annette Bos.

De Oka in avondlicht

De Oka in ochtendlicht

Vrijdag 31 mei [ochtend]
Taroesa • Rusland

Marianne van de Graaf

Een dag met een uitzonderlijk hoog Paustovski gehalte. Zijn geboortedag immers.
We starten de dag met een korte wandeling door het stadspark van Taroesa. Het standbeeld van
Paustovski, licht gebogen naar zijn hond Grozny, staat direct bij de entree. Vanaf dit standpunt is de
rivier de Oka te zien. Eerder die ochtend zijn we het beeld tijdens een vroege ochtendwandeling ook
gepasseerd en hingen druppels aan kin en neus, waardoor het een wat trieste indruk maakte. Dat is
niet meer het geval, want volop in de zon. We hoorden aan de oever van de Oka, vlakbij ons hostel,
de Noordse nachtegaal.
https://www.youtube.com/watch?v=b6ETf69w25Q
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Konstantin Paustovski en zijn hond Grozny

Bella Achmadoelina

Marina Tsvetajeva

Taroesa heeft 8000 inwoners, klein dus, maar er wonen en werken nog steeds veel kunstenaars.
Vanaf 1959 heeft Paustovski hier veel tijd doorgebracht in zijn datsja. Aanvankelijk zou de tuin
gevuld zijn geweest met aardbeienplanten. Die zijn verdwenen en een bloementuin met fruitbomen
zijn ervoor in de plaats gekomen. Op zijn aandringen heeft Taroesa waterleiding en elektriciteit
gekregen.
De datsja van een beroemde pianist, Svjatoslav Richter [overleden in 1997], was twee uur varen
stroomafwaarts. Hij gaf concerten in Taroesa en om die reden worden in de maand juli nog steeds
veel concerten georganiseerd.
We lopen het park in en passeren het standbeeld van Bella Achmadoelina [1937-2010]. Dichteres
en essayiste. Volgens haar was poëzie er niet om mensen blij te maken, maar om te doen lijden. In
Stalins tijd een fout standpunt.
Marina Tsvetajeva wordt ook met een standbeeld geëerd [1892-1941]. Dichteres, die tijdens haar
jeugd met haar ouders al in Taroesa verbleef tijdens de zomers. Een turbulent leven, waar zij in 1941
zelf een eind aan maakte.
We gaan met de bus een stukje verder: passeren een kinderbibliotheek, gebouwd met de middelen
en op een stuk grond van de schrijver Nikolaj Bogdanov. We stoppen op de Verrijzenisheuvel, van
waar je een prachtig uitzicht op de Oka hebt. Op deze plek staat de Christus Verrijzeniskerk: ooit
had hier een mannenklooster gestaan, bij een bron waar ‘heilzaam water’ opborrelde.

Foto van Taroesa, gemaakt door Lydia Delektorskaja, in
de jaren zestig.
Uit Archief #58 van Hélène Adant, bewaard in de
fondsen van de Bibliotèque de l’Institut national
d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet [Parijs]

Verder richting begraafplaats waar om twaalf uur de herdenking plaatsvindt. De chauffeur moet ook
op deze rit weer achteruit, vanwege een vrachtwagen die de weg blokkeert en niet van plan lijkt
ruimte te maken.
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Precies op tijd, met bloemen, arriveren we bij de begraafplaats.

Vrijdag 31 mei [middag]
Taroesa • Rusland

Nelly Witte

BEZOEK AAN HET GRAF VAN PAUSTOVSKI
Na onze ietwat uitgelopen rondleiding door Taroesa vertrokken we in ijltempo naar de begraafplaats.
Onderweg stopten we even om een weelderig boeket te kopen: rode anjers, rode en witte rozen,
witte chrysanten, zodat elk van ons straks een bloem op het graf zou kunnen leggen. Aangekomen
op de begraafplaats wandelden we tussen de rijen graven door, deze waren bijna
zonder uitzondering voorzien van een portret van de overledene. Bij veel graven waren bloemen
gelegd, vaak heel eenvoudige.

Ook zagen we al een groot aantal mensen rondom het graf van Paustovski staan. Het was een
eenvoudig graf zoals dit bij hem paste. Wel bijzonder dat er ook een kruis op zijn graf stond, terwijl
hij niet gelovig was. Wij voegden ons bij de al aanwezigen.
Zelfs voor de doorgewinterde veteranen van onze Vereniging was het de eerste keer dat wij hier in
Taroesa, aan de laatste rustplaats van onze geliefde schrijver, samen met zijn Russische fans zijn
geboortedag mochten herdenken. Het was dus een een heel bijzonder moment. Al jaren wordt onze
Vereniging uitgenodigd de herdenkingsplechtigheid bij te wonen. Het reiscomité heeft de reis zo
gepland, dat we dit jaar aanwezig konden zijn.
Daar stonden we dan. De enorm hoge bomen vormden als het ware een tempel om ons heen. Overal
hoorden we vogels, de koekoek liet zich duidelijk horen.
Door het gebladerte kon je de Oka zien. Paustovski was pertinent aanwezig, zijn geest zweefde als
het ware boven ons.
In deze sfeervolle omgeving begon de plechtige herdenking. Na een korte aankondiging kwamen
de eerste sprekers, o.m. een vertegenwoordiger van het stadsbestuur van Taroesa. Hij sprak over
de bescherming van het erfgoed van Taroesa en zijn natuur, waar Paustovski erg mee was begaan.
Daarop volgden een aantal welkomstspeeches o.m. door een vertegenwoordiger van de raad van de
Kaloega Oblast.
Dan was het woord aan Angelika Dormidontova van het Paustovski-museum in Moskou, die ons
nogmaals verwelkomde en de bijdrage van onze Vereniging aan het onderzoek naar het leven van
Paustovski in de verf zette: Jullie zijn tot een echt onderzoekscentrum uitgegroeid, deden vondsten
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in de archieven, stimuleerden verder onderzoek. Paustovski’s oeuvre is verregaand onderzocht, maar
in zijn biografische gegevens zitten nog heel wat hiaten. Jullie hebben het onderzoek een impuls
gegeven voor de toekomst.
Namens onze vereniging sprak Netty, heel fris en recht uit het hart. Greet vertaalde naar het
Russisch. Een jong meisje draagt een fragment uit De gouden roos voor.

Hierna was het de beurt aan de aanwezige violist, die het stuk Cantabile van Paganini ten gehore
bracht. Het is een ontroerend moment: het getemperde zonlicht, de wind in de bomen, de vogels die
wel leken in te vallen bij het vioolspel… dichter bij Paustovski konden we niet komen.
https://www.youtube.com/watch?v=CruxvnbCxY0&feature=youtu.be
We legden allemaal bloemen op en om het graf, nog enkele sprekers volgden en dat was het einde
van een indrukwekkend hoogtepunt van onze reis. We waren zeer onder de indruk bij het verlaten
van deze wonderlijke plek.

Vervolgens bezochten we het huis waar Paustovski de laatste 15 jaar van zijn leven woonde en
werkte. Eerst bekeken we in een naastgelegen nieuw gebouwtje een fototentoonstelling, waarna
we de eigenlijke datsja binnen gingen. Het huis was geheel zoals het was geweest met veel foto’s
en andere aandenkens. Allemaal getuigen van het feit dat Paustovski hier door veel bekende
tijdgenoten werd bezocht. Het moet er heel fijn wonen zijn geweest, zeker met de prachtige tuin die
wij in volle glorie zagen vanwege de meest gunstige tijd van het jaar.
Prieeltje in de tuin waar Paustovski vaak schreef of las.
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Foto gemaakt door Lydia Delektorskaja,
in de jaren zestig.
Uit Archief #58 van Hélène Adant, bewaard in de
fondsen van de Bibliotèque de l’Institut national
d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet [Parijs]

Vrijdag 31 mei [namiddag]
Taroesa • Rusland

Greet Vanhassel

In de tuin van Paustovski’s huisje in Taroesa wacht ons niet enkel een weelde van bloemen, kleuren,
geuren, vogelzang, het herkenningsmoment van het bankje waar Paustovski vaak werd
gefotografeerd en zijn geliefde prieeltje waar veel van zijn meesterwerken ontstonden.
De grote verrassing is de ontvangst: een echte Russische theepartij onder de appelbomen rondom de
samovar. Angelika en de medewerkers van het Museum zijn onze gastvrouwen. We doen ons tegoed
aan hete thee, gevulde pirozhki, kriekentaart…
Steef zingt een grappig liedje over Taroesa en Maroesja. Hij doet er wat lacherig over, maar de tekst
blijkt wel van Zabolotski te zijn – een van de dichters die we in Almaty al tegen kwamen. Olga van
de Wolga moet er ook bij, en dan brengt Steef nog een ontroerend lied uit de Tweede Wereldoorlog
Tjomnaja notsj [De donkere nacht]. Vervolgens moet een aantal Rotterdamse liedjes er aan geloven!
Het is warm en zonnig en vochtig, een beetje broeierig en loom, zo in de tuin. Het is een heerlijk
Paustovski-moment, zo net op zijn geboortedag...
https://www.youtube.com/watch?v=-gBgzpTBvAQ
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https://www.youtube.com/watch?v=hCy_F-qhsEQ

De enige schaduw is wellicht dat de hoogbejaarde Galina Arboezova zich niet goed voelt en ons niet
te woord kan staan.
Maar er wacht ons nog een buitengewoon Paustovski-moment. Aleksandr Kalko, de journalist uit de
Krim, en zijn echtgenote nemen ons mee naar de Ilinski-kolk [Ilinski omoet], een brede plek in de
rivier de Taroeska in de buurt van het dorpje Ilinskoje. Paustovski schreef er een prachtig verhaal
over, een hoogtepunt van natuurbeleving [het verhaal Ilinski omoet en een artikel over Paustovski en
Rousseau van Sophie Ollivier vonden we in het reiscarnet, Ilinski omoet is door Wim Hartog vertaald
en als verhaal De Iljinski-kolk opgenomen in Afscheid van de zomer].

Aleksandr Kalko

Onze bus kon een heel stuk de landweg op rijden, zodat we meteen omgeven waren door groen,
vogels, glooiende verten, hoog gras en veldbloemen. Afgebroken enorme wilgen en het kabbelen en
ruisen van het water. Het zonlicht dat weerkaatste op het water. Kalko nodigde ons op een bepaald
moment uit om de rivier in te stappen, maar onze groep was daar toch niet voor te vinden.
Wel nam hij ons mee naar de plek waar Paustovski vaak ging vissen; we voelen intens aan waarom
onze geliefde schrijver zo verbonden was met de Ilinski omoet. Velen van ons stappen met tegenzin
weer in de bus…
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Wat was er te zien aan die overkant?

Tekening Aleksandr Kalko

Greet stelde de vraag aan Aleksandr zelf. Dit is de vertaling van zijn antwoord:
Op de andere oever van de Omoet ligt een zandweg, die heel makkelijk begaanbaar is. Op een kilometer
van het jullie bekende wad ontspringt een krachtige bron. Men zegt dat haar water zeer zuiver is en
geneeskrachtige eigenschappen bezit. Schuin daartegenover hebben natuurliefhebbers een weitje
uitgekozen voor groepen. Je vindt er een vuurplaats, een tafeltje, boomstammen en -stronken als zitjes.
Iets verder opent zich het begin van de Omoet. De plek lijkt op een rivierdelta.
Wij zijn samen naar het laagst gelegen deel van de Omoet gelopen. Het water is daar helemaal niet diep,
het komt tot je enkels, zeker nooit boven je knieën. Jammer dat mijn voorstel aan de dappersten van onze
lieve gasten om in het midden van de uitloop van de Omoet te gaan staan niet werd uitgevoerd. Daar
hadden jullie een pracht van een foto kunnen maken: de Omoet, de bomen aan weerskanten, de machtige
dennen aan de nabije heuvelachtige horizon. Op het voorplan, in het ondiepe water, zouden dan de
dapperste gasten hebben gestaan, dus u [zie mijn tekening].
Het water was warm, de bodem vlak, met door het water gepolijste kiezeltjes.
Maar ook zonder die ervaring bewaren mijn echtgenote en ik een zeer mooie herinnering aan 31 mei 2019.
We denken vaak terug aan de berken op het graf van Konstantin Paustovski, aan de theepartij in de tuin
van het Museum, aan Steef Voorens uitvoering van Tjomnaja notsj [De donkere nacht] [doe de groeten
aan hem en aan elk van jullie!], en natuurlijk ook aan de Omoet bij Ilinskoje.
We houden van jullie, zo is het!
Het allerbeste ,
Aleksandr Kalko
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In Taroesa neemt Svetlana ons nog mee naar de steen van Marina Tsvetajeva. Het was haar wens om
haar laatste rustplaats te vinden op die heuvel aan de oever van de Oka, op een oud kerkhof van
Chlysten – een geheime spirituele sekte die tot in de 20ste eeuw zwaar werd vervolgd door de
orthodoxe kerk [cf. de kettervervolging bij ons]. Maar de dichteres is begraven in Jelaboega aan
de Kama, waar ze geëvacueerd was tijdens de Tweede Wereldoorlog en in 1941 een einde maakte
aan haar leven. Het opschrift op de steen aan de Oka luidt: Hier wilde Marina Tsvetajeva begraven
worden.

Het paadje langs de Oka leidt ons verder naar het graf van de grote symbolistische schilder Viktor
Borisov-Moesatov, die hier in 1905 overleed aan een hartaanval. Op het graf ligt een beeld van een
slapende jongen, gemaakt door zijn volgeling Aleksandr Matvejev. Paustovski beschrijft dit graf in
zijn verhaal Spjastsji maltsjik [Het slapende jongetje].
Naast dit graf zien we ook dat van Borisov-Moesatovs zusje, die vaak zijn model was.

Nu volgt onze afscheidsavond. We dineren in het restaurant van ons hostel. Het afscheid van Kalko
is hartelijk; onze Vereniging biedt hem de Van Gogh Museum Gids aan, in het Russisch. Het blijkt een
schot in de roos te zijn. Svetlana ontvangt de catalogus van de tentoonstelling Hockney - Van Gogh:
Joy of Nature in het Van Gogh-museum te Amsterdam.
Steef slaagt erin om onze rijke ervaringen en gevoelens van de afgelopen twee weken onder
woorden te brengen en dankt Svetlana en het reiscomité – maar zoals onze Antwerpse bard het
zong: “Ne zanger is ne groep!”

Hostel Yakor
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Zaterdag 1 juni
Taroesa - Moskou • Rusland

Aleksandr Kalko en zijn
vrouw wuiven ons uit bij
het vertrek uit Taroesa

Greet Vanhassel

Chimki oorlogsmemoriaal, Moskou

Vandaag nemen we afscheid van het heerlijke Taroesa.
Onze bus vertrekt om 09.30u. Onderweg lees ik nog het verhaal Een bevel in de militaire school voor
dat Paustovski schreef in 1943.
De rit verloopt eerst vlot maar op de ring van Moskou beginnen de files. De grootste file staat in
tegenovergestelde richting: het is zaterdag, de Moskovieten vertrekken naar de datsja!
Uitgestrekte wijken met monsterlijk grote flatgebouwen volgen elkaar op – de stad heeft nu meer
dan 12 miljoen inwoners en strekt zich uit over meer dan 2500 km2.
Stalen egelversperringen bij Chimki geven aan waar in december 1941 de opmars van de nazilegers
werd gestopt door het Rode Leger.

Het Kremlin schittert onder een magnifieke wolkenlucht. We rijden over de rivier de Moskva, zien
links de Centrale Leninbibliotheek, rechts het Rode Plein en slaan dan de Tverskaja in, een van de
hoofdstraten van Moskou. Kort daarop begroeten wij het standbeeld van Poesjkin aan de Tverskoj
boelvar met op de achtergrond het gebouw van TASS [het nieuwsagentschap waar Paustovski ooit
voor werkte]. Even later zien we ook het beeld van Majakovski staan. Tegen 13u zitten we aan de
lunch met o.m. een echte Russische stjsi [щи]: groentesoep met zuring.
Dan rijdt de bus ons verder naar Koezminki. Weer valt op hoe uitgestrekt de stad is. Na enige
manoeuvres van onze chauffeur lopen we door het park naar het Paustovski-museum, dat we grijs
zien oplichten tussen het groen.
Paustovski heeft nooit zelf in dit huis gewoond; het is dus geen ‘huismuseum’ zoals het huisje in
Taroesa waar we eergisteren zo fijn werden ontvangen.
We worden verwelkomd door twee medewerksters [en een gestreept poezebeest op de trap].
[Angelika liet zich voor vandaag verontschuldigen, haar zoontje is jarig].
Bij de inkom staat een vitrine met Paustovski’s jas, vest, hoed en wandelstok [die hij ooit cadeau
kreeg van Viktor Sjklovski]. Net alsof de schrijver thuis is. Alles is hier klein en gezellig.
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We krijgen eerst [met muziek van Pjotr Tsjaikovski] oude opnamen te zien van Paustovski in Moskou,
Taroesa, Jalta en andere plaatsen, zodat hij nu helemaal in ons midden is.
Geschiedenis
Dan vertelt onze gids mevrouw Sjoevalova ons het volgende:
Het museum bestaat sinds 1975 en kwam er op initiatief van mevr. Zoja Kvitko, lerares Russische
literatuur in school nr. 456 te Moskou. Tot 1986 bevond de collectie zich in het cultuurcentrum
van een autobedrijf. In 1984 verwierf het Museum de eretitel van Volksmuseum. De oorspronkelijke
verzameling was samengesteld door leerlingen van school nr. 456 en door leden van de literaire
kring De gouden roos. Ze bereisden daartoe allerlei plaatsen die verband hielden met het leven en
het œuvre van Paustovski [Solottsja, Sebastopol, Odessa,Leningrad, Kiëv, Taroesa, Rjazan, Moskou,
de oblast Moskou]. Het museum organiseerde literaire avonden en jaarlijks vierden ze ook de
verjaardag [31mei] en sterfdag [14 juli] van de schrijver. Galina Arboezova, Vadim Paustovski, Boelat
Okoedzjava en vele anderen waren er graag geziene gasten.
In 1987 verhuisde het Museum naar dit houten gebouw van de 18de eeuw, de ‘grijze datsja’,
oorspronkelijk het ‘Tuinliedenhuis’ van het landgoed Vlachernskoje-Koezminki van de prinsen
Golitsin.
In 1991 verandert de status van het Museum: vanaf dan zal het Literair Museumcentrum
K.G.Paustovski heten.
En in november 1993 ging het Museum over naar het departement Cultuur van de Stad Moskou.
Het Museum geeft het tijdschrift Mir Paustovskogo uit [Мир Паустовского, De wereld van
Paustovski]. De medewerkers houden zich bezig met het aanvullen en het wetenschappelijk
systematiseren van de fondsen, ze doen onderzoek naar de biografie en de literaire erfenis van de
schrijver en organiseren wetenschappelijke conferenties in plaatsen die belangrijk zijn geweest in
het leven en werk van Paustovski [Sint-Petersburg, Rjazan, Piliptsja, Odessa]. Men wil de herinnering
aan de schrijver levend houden en zijn werk verspreiden in Rusland en in het buitenland. Het
Museum organiseert o.m. thematische rondleidingen, lezingen, literaire en muziekavonden voor jong
en oud.
Nieuwe scenografie
De huidige tentoonstelling werd ingehuldigd in 2013. Je bezoekt vijf kleine zalen, die elk een soort
decor vormen waar je jezelf in kan leven in een periode uit het leven van Paustovski.
[De documenten en manuscripten die worden getoond zijn facsimile’s; de originelen worden
zorgvuldig bewaard in de fondsen van het Museum. In elke zaal zijn ook persoonlijke bezittingen
van Paustovski te zien.]

1. de Stad. Zijn eerste levensjaren bracht Paustovski in de stad door. We zien foto’s van het Moskou
en Kiëv van die tijd, van de ouders en grootouders van de schrijver, het fotoalbum van de familie.
Maar zijn kindertijd is gauw voorbij; het gezin valt uit elkaar zodat Konstantin al vroeg op eigen
benen moest staan. Er komt een tijd van oorlog, revolutie, de oude wereld verdwijnt. De toekomstige
schrijver moet keuzes maken, zijn plek vinden, zijn koers in het leven bepalen. Hij publiceert zijn
eerste verhalen.
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2. de Zee baadt in een vrolijk blauw licht, er is veel lucht en zon, de zee ruist... We zien foto’s van
Jekaterina Zagorskaja en de kleine Vadim, zichten op Odessa... Op de muur wisselende lichtbeelden
van voorbijvarende schepen o.m. het zeilschip de Tovaristsj, dat Paustovski bezocht in Leningrad en
m.s. Pobeda, waarmee hij in 1956 met een groep schrijvers uit Leningrad een cruise maakte door
Europa. Het bulkschip m.s. Konstantin Paustovski vaart voorbij en we zien ook beelden van een
passagiersboot met dezelfde naam, thuishaven Jalta. Soms verschijnen donkere wolken en vergaan
bootjes in een storm. Er zijn voorwerpen die aan het Museum werden geschonken door zeelieden:
een reddingsboei van de Konstantin Paustovski, een scheepsklok, een roer, een sextant… Verder
brieven, documenten, manuscripten, pagina’s van de Morjak.

3. in het Bos komen we in een soort boomhut terecht. Vogels zingen, er zijn ‘boomstronkjes’ om
even te zitten. We voelen hier de Mestsjora. Ook Een mand met dennenappels [Paustovski’s verhaal
over Grieg] ontbreekt niet. Persoonlijke bezittingen: visgerei, een blauwe thermos, en veel foto’s –
het huisje in Solottsja en vrienden Frajerman en Gaidar; het manuscript van het verhaal
De rubberboot en een karikatuur van Paustovski de schrijver/visser.
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4. de Wereld. Paustovski is nu een beroemd schrijver. Creatief is hij op zijn hoogtepunt; hij
publiceert, geeft lezingen, neemt deel aan officiële plechtigheden, leidt jonge schrijvers op en gaat
in discussie met tegenstanders. Zijn boeken worden vertaald [momenteel is zijn werk vertaald in
120 talen]. Buitenlandse reizen: de cruise door Europa maar ook reizen naar Kara Boegaz, Tbilisi,
Londen, Parijs.

5. het Huis weerspiegelt de ideale wereld van de schrijver: evenwicht en rust in Taroesa aan
de Oka; hij vindt er inspiratie voor nieuwe werken en wordt er omringd door vele vrienden en
discipelen. Op tafel de laatste bewaarde brief: Deze aarde is onze woning, geef haar niet uit handen
aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. Wij, als erfgenamen van Poesjkin, zullen daar rekenschap
en verantwoording over moeten afleggen. [Goudzand, blz. 570]
De rondleiding wordt afgesloten met filmbeelden. Weer weerklinkt Tsjaikovski, we herkennen het
huisje in Taroesa. Tot afscheid horen we een fragment uit De gouden roos [De levensbron, blz. 178]:
Het huis is leeg. Ik ben alleen. Vlakbij strekt zich over honderden mijlen de zee uit. Achter de duinen
liggen uitgestrekte moerassen en lage bossen… Niemand in de buurt. Maar ik hoef mijn lamp maar
aan te steken, aan tafel te gaan zitten en met schrijven te beginnen, of het gevoel van eenzaamheid
verdwijnt al. Ik ben niet alleen. Vanuit deze kleine kamer kan ik praten met duizenden mensen, met
de hele wereld. Ik kan hun allerlei verhalen vertellen, hen doen lachen of treurig maken, hen tot
nadenken aanzetten of tot woede, hen als een blindengeleider bij de hand nemen en door het leven
voeren. Dat leven wordt hier geschapen, binnen deze vier muren maar het breidt zich tot in het
universum uit.
[vertaling Wim Hartog]
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We verlaten het museum rond 17.30u. Bij het afscheid krijgen we allen een badge cadeau met de
‘Mefistofeles-foto’ van onze geliefde schrijver.
Avondeten in het hotel. De nodige afspraken worden gemaakt om morgen onze vrije dag in Moskou
een zo goed mogelijke invulling te geven.

Zondag 2 juni
Moskou • Rusland

De groep zwermt uit over de stad

• Een deel van ons wil het Rode Plein bezoeken waar net de Dag van het Boek plaatsindt, de stad
verkennen, wat slenteren, langs momumenten wandelen of van een Russisch wijntje genieten!
• Anderen gaan naar de Ilja Repin-tentoonstelling in de Nieuwe Tretjakov Galerij aan de Krimski Val
of naar de vaste collectie in de Tretjakovgalerij in het centrum om Vroebel te ontdekken.
• Ook het Gorki Park en het Park van de Gevallen Monumenten worden bezocht.
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En zo is onze reis ten einde!
Rond 20:00 vertrekken we richting Amsterdam en Brussel vanop de luchthaven Sheremetyevo.

REIZIGERS
Jean Alen • Jan Baas • Werner De Bondt • Annette Bos • Lydia Brookman • Carin Cuypers •
Veerle Dientiens • Nelleke Fontein • Gijs Geertzen • Herman Goedhart • Marianne van de Graaf
• Mieke Jansen • Marijke Kapteijn • Jenny Ligterink • Joke Milatz • Henk Mulder • Ad Nollen •
Odette Ooms • Agnes Overkleeft • Peter Riemersma • Vincent Rombouts • Jack Rothuizen •
Netty van Rotterdam • Eva van Santen • Marijke Schellekens • Richard Schoots • Pieter Slim •
Jaap Tonkes • Greet Vanhassel • Ria Verbergt • Steef Vooren • Nelly Witte • Marion Zelders
Onze onvolprezen gids, Svetlana Miroshnichenko
Ons gewaardeerd reiscomité, Greet Vanhassel, Netty van Rotterdam en Ria Verbergt
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Redactie Netty van Rotterdam en Steef Vooren
Correcties Russisch Greet Vanhassel
Vormgeving en opmaak Ria Verbergt
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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 /
25.05 Pieter Slim, AN, RV / 26.05 Pieter Slim, Svetlana Miroshnichenko [SM], AN, RV / 27.05
Vincent Rombouts / 28.05 Peter Riemersma / 29.05 AN, VR, PS, RV / 30.05 Jack Rothuizen [JR],
AN / 31.05 AN, SM, VR, PS, RV / 01.06 AN, VR, RV / 02.06 AN, JR, PS, VR, RV
Filmpjes Marijke Kapteijn
8 april 2020 © Vereniging Konstantin Paustovski
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