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De wereld van 
Konstantin Paustovski 
Bulletin #29
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

Inhoud # 29
•	 Het huis van Aleksey Kirilenko in Moskou [2]  
•	 Paustovski in het Verzameld werk van Karel van het Reve   [7]
•	 Groste nood bewerking door Ben Vranken [10]
•	 Ingezonden     [12]
•	 Colofon       [15]

Redactioneel bij #29, oktober 2020

Beste leden,

Na het bericht van onze secretaris Jean Alen, dat we helaas genoodzaakt 
waren om de ledenbijeenkomst in Ede uit te stellen naar risicolozere tijden 
mochten we op veel begrip van iedereen rekenen, waarvoor dank.  
Het bestuur en de redactie doen er alles aan om met onze leden in contact te 
blijven en Paustovski onder de aandacht te houden. Geen eenvoudige taak 
in dit zorgwekkend jaar.

In dit bulletin bieden we u graag de volgende teksten aan:

•	Uit	mailcorrespondentie	tussen	Aleksey	Kirilenko	en	Ria	Verbergt	
distilleerden we een boeiend artikel Het huis. Er bleken meer raakvlakken 
met onze vereniging aan de oppervlakte te komen. 

•	Karel	van	het	Reve	vertaalde	als	eerste	werk	van	Paustovski	naar	het	
Nederlands, zij het uit het Duits. In zijn Verzameld werk staan heel wat 
verwijzingen naar Paustovski, soms droog, boeiend, ontroerend en/of 
grappig. De citaten verdienen de aandacht van de Paustovski-lezer.  
Deel 3 en deel 4.

•	Groste nood	bereikte	de	redactie	via	VKP-lid	Gijs	Geertzen.	Uitgelezen	
moment om Zwarte netten van onder het stof te halen. 

•	Ingezonden bevat weer een interessante leeslijst, nuttige informatie en 
een peiling voor de opstart van een virtuele leesclub door VKP-lid Carin 
Cuypers.

De redactie wenst u veel leesplezier!
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t e k s t 	 u i t 	 c o r r e s p o n d e n t i e 	 t u s s e n	
A l e k s e j 	 K i r i l e n k o 	 e n 	 R i a 	 V e r b e r g t

b e m i d d e l i n g 	 e n 	 v e r t a l i n g 	 d o o r 	 o n z e 
m a n  i n  M o s k o u 	 D a n i ë l 	 H o r e m a n s

a a n v u l l i n g e n 	 u i t 	 M i r 	 P a u s t o v s k o g o	
# 9 - 1 0 , 	 1 9 9 6 , 	 v e r t a a l d 	 d o o r	 	
G r e e t 	 V a n h a s s e l

Het huis van Aleksej Kirilenko.	
[Moskou]

Leden die met de vereniging in 2009 naar Moskou reisden, herinneren zich 
vast de minzame directeur van het Literair Museum Centrum K.G. Paustovski, 
Aleksej Kirilenko.

In 2007 maakte hij het schilderij Mijn huis dat in hoge mate verbonden is 
met een moment in het leven van Konstantin Paustovski.

Ik ben geboren in 1937. Mijn belangstelling voor Paustovski begon in 
het midden van de jaren 50, tegelijk met mijn belangstelling voor Saint-
Exupéry. Sindsdien is Paustovski voor mij uitgegroeid tot iemand groter 
dan een schrijver, meer een leermeester, een leidsman, een voorbode van 
een waardigere toekomst, van een betere relatie t.o.v. mensen, natuur,
cultuur van het land en van de hele wereld. Een relatie in 
overeenstemming met de geest [ziel] van mijn gezin en mijn omgeving. 
Anders	dan	de	realiteit	van	toen	in	ons	Rusland.

Nadat ik in 1961 was afgestudeerd aan het Hoger Instituut voor 
Bouwkunst, begon ik te werken in mijn domein. Aangezien ik ook in 
schilderkunst geïnteresseerd was, heb ik een brief aan Konstantin 
Paustovski geschreven waarin ik niet alleen mijn grote bewondering voor 
zijn werk uitdrukte maar hem ook om raad vroeg naar welke plaatsen 
ik,	volgens	zijn	mening,	best	van	al	zou	gaan	om	de	oude	Russische	
architectuur te schilderen. Tot mijn grote vreugde ontving ik na verloop 
van tijd een antwoord met specifiek advies van Paustovski.

Die raad kon ik pas in 1981 opvolgen. Over die brief van Paustovski staat 
een notitie met illustraties in het tijdschrift Mir Paustovskogo, [De Wereld 
van Paustovski] Nr. 9-10, 1996.
      25 oktober 1961.

  Gegroet Ljosja!

    Eerst en vooral wil ik U danken voor Uw welwillendheid voor 
mijn boeken, voor het vertrouwen. 
 Helaas kan ik U geen boswachter aanbevelen. Op de plekken die 
U interesseren heb ik geen goede contacten. 
 Ik raad u aan een reis te overwegen naar de streek van 
Archangelsk, naar Kargopol en omstreken. Daar zal U ondoordringbare 
bossen vinden, interessante architectuur, een overdaad aan kleuren in 
de natuur en er zijn genoeg oude monumenten. 
 Het zal mij verheugen als wat ik U heb aangeraden aan Uw 
noden beantwoordt. 
 Ik wens U succes.

      K. Paustovski 

Kirilenko over zichzelf:
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In november 1987 hoorde ik toevallig over het bestaan van een museum 
van de schrijver in Moskou, opgericht door liefhebbers. Ik ging erheen en 
sindsdien werkte ik er, eerst als vrijwilliger, en sinds 1995 op professionele 
basis. Ik werd adjunct-directeur van Ilja Ilytch Komarov, een opmerkelijk 
en enthousiast kenner van Paustovski en zijn werk. Hij was het die de 
aanzet heeft gegeven tot een brede publieke weerklank van de schrijver 
en zijn œuvre. Ik zou lang en uitgebreid kunnen schrijven over Paustovski 
als persoon, over hoe we hem gedenken en bestuderen in het museum en 
ook over het tijdschrift Mir Paustovskogo, waarvan reeds 30 nummers 
zijn uitgegeven. In het museum worden ook enkele van mijn kunstwerken 
bewaard die ik in 1981 en later maakte en die op de een of andere manier 
met de schrijver Paustovski zijn verbonden.

In augustus 2008, toen Ilya Komarov ernstig ziek werd, was ik verplicht de 
rol van directeur op mij te nemen. Ik bleef in die functie tot eind 2010. 
Het was ook een moeilijke tijd voor het museum. Er waren in die periode 
[ongeveer tot 2011] ernstige pogingen om het museum te sluiten en 
daarenboven werd er toen een strenge organisatorische hervorming van 
het museumwezen in Moskou doorgevoerd.

Na de dood van Ilja in mei 2009 nam ik in zijn plaats deel aan de 
presentatie van het boek Paoustovsky, L’homme du dégel. [Een man 
van de dooi.] over de banden van Paustovski met Frankrijk. Het boek is 
geschreven door professor-slaviste Sophie Ollivier, vriend van het museum 
en van mij persoonlijk. Sindsdien en tot vandaag onderhoud ik met haar 
een levendige correspondentie via email. De laatste weken echter, na de 
dood van haar echtgenoot, beantwoordt zij mijn oproepen niet, en dit 
verontrust mij. Het is mogelijk dat zij haar huis in het zuiden verlaten 
heeft en naar Parijs is verhuisd. Indien u iets over haar weet - Amsterdam 
en Brussel liggen immers dichter bij Parijs - verzoek ik u het ook aan mij 
te laten weten. [1]

Welnu, dit is een korte historiek van mijn relatie met de schrijver en zijn 
museum, die een belangrijke en misschien wel de beste periode van mijn 
leven in beslag nam.

Ik wens u het allerbeste, ook voor uw verbazingwekkende Vereniging, die, 
ik zou zeggen, bijna niet meer van deze tijd is. Volgens mij kan uw 
onderzoek wellicht bijdragen tot een beter begrip en grotere kennis 
van Paustovski als schrijver en als mens en ook van de humanistische 
beweging in Europa en de wereld. Dit brengt mij op de gedachte dat 
Konstantin Georgiëvitsj Paustovski niet enkel Een man van de dooi was 
maar ook een man en een schrijver van de wereld door zijn interesse in en 
het begrijpen van gewone mensen.

Ik	wens	U	het	allerbeste,
	 	 	 	 Uw	Aleksej	Kirilenko

Beste Mevrouw Verbergt, beste Daniël,

Eerst en vooral wil ik u van harte bedanken voor de informatie over 
Madame Sophie, voor haar foto en voor het feit dat u mijn groeten heeft 
doorgegeven!	Dit	alles	heeft	mij	toch	enigszins	gerustgesteld.	U	bent	zeer	
attent en vriendelijk.

Op de foto die u heeft opgestuurd sta ik inderdaad afgebeeld. 
Indien u nog iets nodig heeft, laat het mij weten en ik ben bereid u alle 
informatie te geven die mij bekend is.

Deelnemers aan de internationale conferentie 
in het museum, 1992 
Van links naar rechts: 
Monica Gerber (Duitsland), Valentina 
Jarmolova, directeur van het Schoolmu-
seum van Konstantin Paustovski in Piliptsja 
(Oekraiene), Ilja Komarov, Sophie Ollivier

Uit Mir Paustovskogo #9-10, blz. 105
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En	ten	tweede	stuur	ik	U	hierbij	ook	een	foto	van	mijn	appartement	dat	
met Konstantin Paustovski verbonden is.
Op dit schilderij, dat gemaakt is aan de hand van oude foto’s, staat het 
plein «Nikitskië Vorota» afgebeeld, ergens op een lentedag in het begin van 
de jaren 50 van de vorige eeuw. Op die foto staat links het 2-verdiepingen 
tellend en inmiddels afgebroken huis waarin Paustovski samen met zijn 
echtgenote Jekaterina Stepanovna enkele dagen in oktober 1917 gewoond 
heeft en van waaruit zij getuigen waren van de Oktoberrevolutie. Op het 
plein rond het huis werd Paustovski bijna doodgeschoten door de 
zogenaamde	Rode	Garde.	Volgens	zijn	eigen	getuigenis	in	zijn	boek	
Verhaal van een leven[2] keken de ramen van zijn kamer uit op de Tverskoj 
boelvar, waar de gebeurtenissen plaatsvonden en waar een huis van 3 
verdiepingen[3] stond dat erg geleek op het huis dat men in het midden van 
dit schilderij ziet op de plaats van het geschilderde monument van de 
academicus Timiryazev. Zulke huizen werden in het begin van de 19de 
eeuw in Moskou aan het einde van de boulevards gebouwd en werden als 
hotels gebruikt. Toen was het nog een huis van 2 verdiepingen. Bijna alle 
andere huizen - behalve het verschrikkelijke 5 verdiepingen tellende huis 
in constructivistische stijl - zijn afgebeeld zoals Paustovski ze in 1917 
gezien heeft. De versiering van het balkon met geraniums is een idee van 
de schilder.
Vijf jaar na de gebeurtenissen die Paustovski beschreef heeft mijn vader 
zich gevestigd in het huis dat in het midden van dit schilderij staat 
afgebeeld en dat toen nog hotel Nice genoemd werd. Als pasgeborene werd 
ik ook naar dit huis gebracht. De eerste 18 jaar van mijn leven heb ik in 
dit huis gewoond. Het is een speling van het lot dat ik geboren ben op de 
plaats die niet ver is van de geboorteplaats van Paustovski in Granatny 
Pereoelok en die diagonaal tegenover het huis ligt waar hij de grote schok 
van zijn leven heeft meegemaakt. Daar ben ik vanzelfsprekend pas veel 
later achter gekomen.

Nogmaals:	HARTELIJK	dank	voor	uw	aandacht	!	
Aleksej K. 

Aleksej Kirilenko, 2007
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[1] Contact over Sophie Ollivier lag aan de basis van de correspondentie 
tussen	Aleksej	Kirilenko	en	Ria	Verbergt,	2015.	
[2] Begin van een onbekend tijdperk, verhaal 2, Blauwe fakkels. 
PD blz 26v, VO blz 27v
[3]	vertaler	Daniël:	in	het	Russisch	rekent	men	het	gelijkvloers	als	de	
eerste verdieping. Een huis met 3 verdiepingen is dus een huis met 
gelijkvloerse en 2 bovenverdiepingen. Ik heb de originele benaming 
behouden omdat je op het schilderij inderdaad huizen ziet met het aantal 
verdiepingen dat Aleksej aangeeft. Ik vond het te omslachtig om de huizen 
te beschrijven als «een huis met een gelijkvloerse verdieping en nog 2 
bovenverdiepingen». 

In dat verre jaar 1961 werd waarschijnlijk het begin gelegd van het 
moeilijke, af en toe steile, af en toe plots ingestorte pad, dat vele jaren 
later Aleksej Aleksandrovitsj Kirilenko naar het Museumcentrum 
Konstantin Paustovski zou leiden, en dan nog wel in de drukke en 
verantwoordelijke functie van adjunct-directeur.

De jonge, pas aan het Hoger Instituut voor Bouwkunst afgestudeerde 
Aleksej Kirilenko had zich ondergedompeld in het œuvre van Paustovski 
en werd al lang gekweld door de behoefte om de schrijver te danken voor 
de wereld die hij hem had laten ontdekken, een wereld vol frisse en 
heldere kleuren en gevoelens, meer bijzonder voor de “machtige 
aantrekkingskracht van het Noorden”, dat de jongeman onweerstaanbaar 
wenkte met zijn mysterieuze en strenge karakter. De geïnspireerde 
liefdesverklaring van de schrijver aan het Noorden beroerde hem:
Wellicht kan geen enkele schilder de mysterieuze stilte weergeven van een 
vochtige noordelijke nacht, wanneer elke dauwdruppel en de weerschijn 
van een kampvuur in een vennetje in een weide zo’n plotse, vurige, zo’n 
schuchtere en diepe liefde voor Rusland oproepen dat je hart er een doffe 
steek van voelt. Ik zou honderden jaren willen leven om te kijken naar die 
noordse schoonheid, bleek als kamillebloesem.

Toen hij nog op school zat had Ljosja Kirilenko in zijn huis bij de 
Nikitski-poort, vlakbij de Granaatsteeg waar de schrijver is geboren, 
drie met potlood getekende portretten opgehangen boven zijn bureau: 
Majakovski, Saint-Exupéry en Paustovski. Hij had ze zelf overgetekend 
uit verschillende publicaties. Hij had ook andere tekeningen: oude 
monumenten, landschappen, stillevens. 
Blijkbaar was zijn passie voor het tekenen sterker dan zijn verlegenheid. 
Aleksej overwon zijn zenuwen en schreef toch een brief aan Paustovski. 
Hij drukte zijn dankbaarheid uit en een verzoek om hem de meest 
schilderachtige hoekjes aan te raden in de oblast Archangelsk, waar hij 
heen zou kunnen gaan om te tekenen. 
Het antwoord van Paustovski kwam snel. Maar Aleksej Kirilenko kreeg pas 
twintig jaar later de kans om Paustovski’s raad op te volgen. 

Paustovskireis 2013, 5 september

Wandeling in de hevige regen, onder leiding 
van Angelika Dormidontova: 
We staan op het plein waar de Oktober-
gevechten plaatsvonden. Angelika toont 
ons enkele archieffoto’s. 

Voorgeschiedenis Van een 
handteKening
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We publiceren hierbij een foto van een tekening van zijn hand, gemaakt 
tijdens een reis naar Kargopol in 1981.
Paustovski heeft dit en andere werken niet meer kunnen zien. Maar af en 
toe kijkt de schrijver naar een van Kirilenko’s studies van die tijd, Het 
Onegameer, en een goedkeurende glimlach verschijnt op zijn gelaat. Omdat 
die studie recht tegenover het beeld van Paustovski [van de beeldhouwer 
Niss-Goldman] hangt, dat elke bezoeker van het museum gastvrij 
verwelkomt.

Tekst en tekening uit Mir Paustovskogo #9-10, 1996, blz. 108-109
vertaling Greet Vanhassel. 
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Paustovski in het werk van
Karel	van	het	Reve	
C i t a t e n  o p g e z o c h t  d o o r	
M a r i a n n e 	 v a n 	 d e 	 G r a a f

deel 3   1969-1972
In dit deel:

•	Het	geloof	der	kameraden

•	Marius	wil	niet	in	Joegoslavië	wonen

•	Met	twee	potten	pindakaas	naar	Moskou

•	Lenin	heeft	echt	bestaan

•	Ongebundeld	werk	1969	-	1972

‘Toen de legers van Adolf Hitler’ Fragmenten in Ongebundeld werk

‘Timoer	Lenk,	Alexander	de	Grote	en	Napoleon	staan	op	het	Rode	Plein	de	
novemberparade gade te slaan, dat wil zeggen Napoleon kijkt nauwelijks, 
maar staat de Pravda te lezen. Als ik die tanks had gehad, zegt Timoer 
Lenk, dan had ik heel Europa veroverd. Als ik die raketten had gehad, zegt 
Alexander, zou ik China en Japan veroverd hebben. Napoleon kijkt even op 
en zegt: als ik zo’n krant had gehad, zou niemand ooit van Waterloo hebben 
gehoord.

Een vriend van Paustovski vertelde, dat hij in de Stalintijd een keer de 
volgende droom aan Paustovski verteld had. Hij droomde dat alle leden van  
de schrijversbond ergens in de buurt van het Kremlin aan moesten treden, 
net als alle leden van de componistenbond, de architectenbond, de 
journalistenbond etc. Zij moesten zich in rijen opstellen, en iedere tiende 
man zou worden doodgeschoten. Hij beschreef aan Paustovski de situatie 
die in die droom ontstond: iedereen vroeg zich af of hij zo’n tiende man zou 
zijn of niet, en of er niet zo gemanœuvreerd kon worden dat je zeker bij die 
negen zou behoren. Paustovski zuchtte en zei ‘dromen zijn bedrog’. Aan een 
weldenkende Nederlandse intellectueel moet je die anekdote uitleggen: in 
werkelijkheid was het aantal slachtoffers van Stalin in die bonden veel meer 
dan een op tien.                                                      

VerZaMeLd WerK

Pag. 601 en 602   

•	Citaten	uit	Karel	van	het	Reve	/	Verzameld	werk	

•	Uitgeverij	G.A.	van	Oorschot,	Amsterdam

•	2008
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Letterlijk zei Paustovski: ‘Ach, als dromen werkelijkheid konden zijn….’’

Geplaatst in Hollands Maandblad, januari 1969. 

In Ten geleide op Pag. 996 verwijzing naar Paustovski

‘Zo kun je doorgaan. Met enige overdrijving kun je zeggen dat menige 
Slavische literatuur niet zou zijn ontstaan zonder de Duitse romantiek.

Maar: deze tentoonstelling is, met enkele uitzonderingen [Mickiewicz b.v.) 
gewijd aan de twintigste eeuw, en bevat in principe alleen boeken, die op dit 
ogenblik in de Bondsrepubliek Duitsland in de boekhandel verkrijgbaar zijn. 
De meeste hier tentoongestelde boeken zijn de laatste paar jaren verschenen. 
Des te meer wordt men getroffen door de grote rijkdom aan vertalingen van 
Oosteuropese schrijvers, die het Westduitse publiek in zijn boekhandels kan 
vinden.	Wie	bijvoorbeeld	een	eerste	klas	bibliotheek	van	moderne	Russische	
schrijvers	wil	hebben	kan	niet	beter	doen	dan	alle	125	Russische	boeken	
van deze tentoonstelling ontvreemden, of, als hij daar tegen opziet, kopen. 
Men vindt er alles: de ‘officiële’ literatuur: Sjocholov, Simonov, Gorki, 
A.N.Tolstoj,; de sovjetliteratuur van de jaren twintig, die Nederland destijds 
vooral via Duitse vertalingen bereikte: Ehrenburg, Ilf en Petrov, Katajev, 
Leonov, Jesenin, Majakovski, Oljesja, Sjklovski, Zosjtsjenko: de onder Stalin 
geheel of gedeeltelijk verbodenen of verdoemden: Achmatova, Mandelstam, 
Platonov, Tsvetajeva, Boelgakov, Babel, Pilnjak, Tynjanov, Eichenbaum; 
de ‘culturele oppositie’ van na Stalins dood: Pasternak, Paustovski, 
Solzjenitsyn, Avzjak, Terts, Aksjonov, Grekova. Zelfs enkele emigranten treft 
men aan: Zamjatin, Tarsis.

Mutatis mutandis geldt dit ook voor de andere Oosteuropese boeken die hier 
tentoongesteld zijn. Het is opmerkelijk dat ondanks de enorme groei van de 
Engelstalige boekenwereld na 1945, en het in die boekenwereld relatief en 
absoluut gegroeide aandeel van Oost-Europa, men toch telkens weer bij de 
Duitse vertalingen terechtkomt als men iemand die de betreffende taal niet 
machtig is wil doen kennismaken met een modern boek uit Oost-Europa. 
Dit alles ondanks Hitler, ondanks Stalin, ondanks de NATO, ondanks het 
Warschaupact, ondanks muren en ijzeren gordijnen: het boek kruipt waar 
het niet gaan kan.’

deel 4   1973-1980 

In dit deel:

•	Uren	met	Henk	Broekhuis

•	Een	dag	uit	het	leven	van	de	reuzenkoeskoes

•	Ongebundeld werk 1973-1980

Voorwoord bij Mijn land en de wereld in Ongebundeld werk

‘De burgerlijke, kapitalistische wetenschap der erfelijkheidsleer of genetica 
komt, op grond van proeven en zonder raadpleging van de werken van Marx, 
Engels, Lenin, Stalin en Mao, tot andere conclusies. Dit was voor Lysenko 
aanleiding om onder Stalins bewind de beoefenaars van de genetica van de  
Russische	universiteiten	en	instituten	te	verdrijven,	hen	te	doen	arresteren	
en	ter	dood	brengen,	waardoor	het	beoefenen	der	genetica	in	Rusland	
jarenlang onmogelijk werd. Door openlijk te ageren tegen het lid worden 
van de Academie van een aanhanger van Lysenko was Sacharov een van de  
eerste sovjetgeleerden die openlijk de strijd aanbonden tegen de onderdrukking 
van de vrije wetenschapsbeoefening op politieke, wereldbeschouwelijke 
gronden. 

Pag. 994   

Pag. 669   

VerZaMeLd WerK
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Het was ondermeer dit optreden, dat hem in contact bracht met andere 
‘dissidenten’:	de	gebroeders	Zjores	en	Roj	Medvedev	bijvoorbeeld.	Hij	begon	
deel te nemen aan oppositionele acties: een brief van een aantal bekende 
intellectuelen [de kernfysici Tamm en Kapitsa, de schrijvers Paustovski en 
Nekrasov,	de	cineast	Romm	en	de	diplomaat	Majski)	tegen	de	pogingen	van	
de overheid om Stalin te rehabiliteren; protesten tegen het nieuwe artikel 
190-1	van	het	Russische	wetboek	van	strafrecht,	waardoor	het	uiten	van	
een afwijkende mening als ‘laster’ bestraft kan worden. Ook protesteerde hij 
tegen de arrestatie van Aleksandr Ginzburg en Joeri Galanskov in 1967.’ 

Geplaatst in Andrej Sacharov, Mijn land en de wereld. Amsterdam/Brussel, 
Elsevier 1975

Dankwoord bij de uitreiking van de Nijhoff-prijs, 8 december 1979 in 
Ongebundeld werk

‘Gaarne maak ik van de mij geboden gelegenheid gebruik om mijn dank uit 
te spreken aan de Stichting die mij deze prijs heeft toegekend en aan de jury 
die	mij	voor	deze	prijs	heeft	voorgedragen.	Wat	het	vertalen	van	Russische	
auteurs	betreft	is	mijn	pad	niet	over	rozen	gegaan.	Het	eerste	Russische	
boek dat ik vertaalde was Kara-boegaz van Paustovski. Ik vertaalde het uit 
het	Duits.	In	1935	was	het	vertalen	van	Russische	boeken	uit	een	andere	taal	
dan die waarin zij geschreven waren niet ongebruikelijk. Trouwens, die  
gewoonte	komt	er	weer	in:	Johan	Polak	laat	de	Russische	boeken	van	
Nabokov uit het Engels vertalen. Toch is er verschil tussen toen en nu: de 
vertalers van Johan Polak kennen Engels, terwijl ik in 1935 geen Duits 
kende. Ook is, naar ik ernstig wil hopen, de betaling tegenwoordig beter: 
ik kreeg voor het hele boek dertig gulden, die bovendien geheel in de 
huishoudkas van mijn moeder verdwenen. Dat was mijn debuut. Een kleine 
tien jaar later, tijdens de oorlog, vertaalde ik Poesjkin.’

Pag. 815

De	familie	Van	het	Reve	in	1947	op	de	
Magere Brug in Amsterdam, met Gerard 
tweede van links Karel en zijn vrouw Jozina 
en dochter [ook Jozina geheten] en vader en 
moeder	Van	het	Reve.

Foto:	Annelie	Romein/MAI	 
[in Trouw, 18dec 2008] 
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In 1994 verscheen bij de Stichting Kunstuitleen Middelburg in de Slibreeks 
het verhaal Zwarte Netten van Konstantin Paustovski. Het was vertaald en 
ingeleid door Jan Paul Hinrichs.

Ruim	20	jaar	later	is	een	bewerking	in	stripvorm	van	Zwarte Netten in 
de bundel Dode Varkens door Ben Vranken onder de titel Groste Nood 
opgenomen. 

Ben Vranken schreef erover:

“Konstantin Paustovski, een van mijn favoriete schrijvers, schreef ooit een  
verhaal over de Nederlandse stad Vlissingen. Omdat Sovjetburgers in 
die tijd niet vrij konden reizen, was hij zelf nooit in die plaats geweest. 
Waarschijnlijk had hij Vlissingen in de verte zien liggen toen hij als 
journalist	met	een	Russisch	schip	onderweg	was	van	Antwerpen	naar	Groot-
Brittannië[NR]. Het verhaal zoog hij volkomen uit de duim en heet Zwarte 
Netten.”

Ter illustratie drukken wij een pagina van het uit 7 pagina’s bestaande 
stripverhaal hierbij af. [blz. 166-172]

Het boek Dode Varkens [2017] is te bestellen bij Leni van den Berge 
deroofprintpers@planet.nl	•	Kostprijs	20	+	€ 7,50 verzendkosten.  
In de boekhandel verkrijgbaar voor € 34,95.

De opbrengst van het boek wordt gedoneerd aan Support Casper/ Stichting 
Overleven met Alvleesklierkanker die onderzoek doet naar alvleesklierkanker, 
de ziekte waaraan de striptekenaar is overleden.

Groste nood!
[Zwarte netten,1929]

N e t t y 	 V A N 	 R O T T E R D A M

[NR]Noot van de redactie:

Deze informatie niet helemaal correct.  
Paustovski schreef het verhaal reeds in 1929.
Zie volgende bladzijde. 
Voor zover we konden nagaan voer Paustovski 
slechts éénmaal in zijn leven voorbij 
Vlissingen	in	1956.	Met	het	schip	Pobeda 
van Le Havre naar Rotterdam.  

 

ISBN 9789490759919
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Ingezonden
V r a g e n  d o o r  e n  v o o r  o n z e  l e d e n

Op de vraag die wij ontvingen van Pieter Slim kwamen twee reacties binnen:
Hebben of hadden we in het Nederlandse taalgebied een schrijver die in literair 
opzicht overeenkomsten heeft met onze geliefde KP? Met empathie voor de 
medemens, een humanistische levensvisie en grote kennis en begrip voor 
landschap en natuur?

• Bij de vraag van Pieter Slim dacht ik onmiddellijk aan Nescio en zijn 
Natuurdagboek. Als we in ons land een schrijver hebben die over de natuur 
kan schrijven is het m.i. Nescio. [Netty	van	Rotterdam]

•	Ik	las	net	de	vraag	van	Pieter	Slim	en	het	grappige	is	dat	ik	onlangs	toen	
ik weer een paar verhalen van Jan Wolkers las in een nieuw uitgekomen 
bundel heel erg aan Paustovski moest denken! 
De titel is: Winterbloei, over zijn liefde voor de natuur. Samengesteld en 
ingeleid door Onno Blom. Uitgegeven in 2019.

In deze bundel staan een aantal zeer ontroerende verhalen waarin de natuur 
centraal staat en waaruit een enorme liefde voor de natuur spreekt. Ik geef 
een aantal voorbeelden: Egels zijn lief maar stekelig, Bloemen van vlees,  
De gulzige aarde’, ‘Wandelend slijm’, ‘Een tapijt van groen’ en nog meer.

In de inleiding van Onno Blom staat dat de natuur voor Wolkers de vrijheid 
vertegenwoordigde en dat hij de weilanden en bossen invluchtte om aan 
de benauwenis van het grote gereformeerde gezin waarin hij opgroeide, te 
ontkomen.

De analogie is dat voor Paustovski de natuur ook vrijheid betekende, maar 
voor hem was het natuurlijk een ontsnapping uit iets anders. Het was een 
ontsnapping aan de benauwde sfeer van de Sovjet Staat. Net als Paustovski 
was Wolkers dol op eenzaamheid in de natuur, op wandelen en observeren, 
en net als Paustovski heeft hij een groot deel van zijn leven buiten de stad 
doorgebracht. Er zijn ongetwijfeld nog wel meer overeenkomsten te vinden en 
ik hoop dat Pieter het met me eens is! [Eva van Santen]

Stuur je vragen naar redactie@paustovski.org

B o e k e n
• Natascha Wodin: Ze kwam uit Marieopol.  
Vertaling Anne Folkertsma, Atlas contact, 2018, hardcover, 
368 blz., € 24,99  ISBN 9789045035833

Speurtocht door de Duitse schrijfster naar de 
levensgeschiedenis van haar uit de Oekraïne afkomstige 
moeder die zelfmoord pleegde toen de schrijfster 10 jaar oud 
was.

•	Natascha	Wodin:	Ergens in dit duister [Irgendwo in diesem 
Dunkel]. Vertaling Anna Folkertsma, Atlas Contact, 2020,  
hardcover, 224 blz., € 22,99  ISBN 9789045038766

In Ergens in het duister gaat Natascha Wodin op zoek naar 
Russische	vader.
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•	Guzel	Jachina:	Wolgakinderen.  
Vertaling Arthur Langeveld, Querido, 2020, paperback,  
536 blz., € 24,99  ISBN 9 789021416120

In 2017 verscheen van Guzel Jachine haar internationaal 
geprezen debuut Zulajka opent haar ogen. Tegen de 
achtergrond van de geschiedenis van de opkomst en 
ondergang van de Wolga-Duitse Autonome Socialistische 
Sovjetrepublieik wordt het verhaal verteld hoe een kluizenaar 
met zijn aangenomen dochter aan de boze buitenwereld 
probeert te ontkomen.

•	Jacub	Melecki:	Roest.  
Vertaling Karol Lesman, Querido, 2020, paperback, 288 blz., 
€ 20  ISBN 9 789021418773

In zijn “plattelandsroman” laat deze jonge Pool zien hoe 
het verleden iemands leven kan verstoren, maar ook hoe je 
het van je af kunt werpen. De zevenjarige Szymek wordt 
na het overlijden van zijn ouders ten gevolge van een 
verkeersongeluk opgevoed door zijn grootmoeder.

•	László	Krasnahorkai:	Baron Wenckheim keert terug.  
Vertaling Mari Alföldy, Wereldbibliotheek, 2019, paperback, 
496 blz., € 29.99  ISBN 97 89028427433

Als het gerucht gaat dat een steenrijke baron terugkeert uit 
Argentinië, is een Hongaars stadje in rep en roer.

•	Aleksandr	Skorobogatov:	De wasbeer.  
Vertaling	Rosemie	Vermeulen,	De	Geus,	2020,	paperback,	 
542 blz., € 22.50  ISBN 9789044542974

Aan de hand van de doldwaze lotgevallen van een wasbeer 
brengt	deze	Vlaams-Russische	schrijver	een	ode	aan	de	kleine	
mens.

•	Ivan	Toergenjev:	Romans (Roedin, Het adelsnest, Aan de 
vooravond, Vaders en zonen, Rook).  
Vertaling en nawoord Froukje Slofstra, Van Oorschot, 2020, 
hardcover, 986 blz., € 50  ISBN 9789028210486

De romans van Toergenjev zijn een romantische afspiegeling 
van een lang vervlogen tijd, van een voorrevolutionair 
Rusland	dat	werd	gedragen	door	landarbeiders	en	edellieden.

•	Jaan	Kross:	De gek van de tsaar.  
Vertaling	Ronald	Jonkers,	Prometheus,	2020,	hardcover, 
400 blz., € 24.99  ISBN 9789044644173

Een man die zijn belofte, de tsaar altijd de waarheid te 
vertellen gestand doet, wordt krankzinnig verklaard en tien 
jaar opgesloten. Speelt aan het begin van de negentiende 
eeuw.
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•	Orlando	Figes:	Europeanen. Het ontstaan van een 
gemeenschappelijke cultuur.  
Vertaling Toon Dohmen, Nieuw Amsterdam, 2019, hardcover, 
624 blz., € 42,99  ISBN 9789046825044

Rond	1900	werden	in	heel	Europa	dezelfde	boeken	gelezen,	
dezelfde opera’s opgevoerd en dezelfde muziekstukken 
gespeeld. Hoe heeft die culturele canon zich kunnen vormen?

•	Claudia	Heinermann:	Siberian Exiles part 1: Lithuania. 
Te bestellen via siberianexiles.com  € 85, oplage 1000 ex.  
ISBN 9789081408943 

Eerste deel van een vijfdelig werk dat de fotograaf wijdt aan  
de ballingen uit de Baltische staten onder dictator Stalin.  
In het tweede deel, dat vermoedelijk eind 2020 verschijnt, 
staat een Estlandse, naar Kazachstan gedeporteerde vrouw 
in het middelpunt, die als kind zag hoe de wolken aan de 
horizon plotseling begonnen te koken. Eind jaren tachtig 
ontdekte ze dat ze getuige moet zijn geweest van de 
ontploffing van een waterstofbom, waarmee in Kazachstan 
door de sovjets proeven werden gedaan.

C i t a t e n
•	In het Algemeen Dagblad van 17 mei 2020 in de rubriek Schrijver leest is 
sportjournalist	Marcel	Rözer	aan	het	woord:

Ik lees nu Verre jaren van Konstantin Paustovski. Meesterlijk hoe Paustovski 
het	landschap	en	de	sfeer	van	zijn	jeugd	aan	de	vooravond	van	de	Russische	
Revolutie	beschrijft.	Deze	maand	zou	ik	afreizen	naar	Kiev	en	Odessa,	
in	zijn	voetsporen	de	“Russische	ziel”achterna.	Nu	lees	ik	Verre jaren als 
virtuele reisgids. Zo voelt het wel: lees je dit, dan bèn je daar.

•	Een	lid	gaf	aan	haar	huisarts	de	6	delen	van	Verhaal van een leven cadeau: 
Beste mevrouw,

Bij mijn pensioen werd ik overladen met champagne en andere genotsmiddelen, 
maar van niets geniet ik zoveel als van de Paustovski’s, een auteur die mij 
totaal onbekend was, maar mij nu een openbaring is.

Ik wens u het allerbeste en nog veel succes met de vereniging.

Hartelijk,

Paul Putzeys

 L i n k s
•	https://ikobrin.ru/en/kobrin-paust.php
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Colofon
•	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.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel

Redactie-adres 
Desguinlei	64,	2018	Antwerpen	•	redactie@paustovski.org

Ook uw gewaardeerde mededelingen zijn welkom via 
redactie@paustovski.org

MIS NIETS: Vergeet niet af en toe in de SPAM	of	JUNK	van	uw	
mailbox te kijken. Sommige leden melden ons dat er vaak berichten 
van onze vereniging in terecht komen.

P e i l i n g  i n t e r e s s e  v i r t u e l e  l e e s c l u b .
De	leesclub	Rotterdam	en	Antwerpen	zijn	sinds	respectievelijk	maart	en	
februari niet meer bij elkaar geweest. Naast het bespreken van boeken is ook  
het samenzijn een belangrijke functie van de leesclub. We zijn altijd verheugd  
elkaar weer te zien en na het serieuze deel - het bespreken van een boek 
- volgt ook altijd een persoonlijke ontmoeting onder het genot van een 
drankje en een hapje. Het een kan niet zonder het ander kan. De leden van  
onze leesclubs waarderen die tweedeling zeer. Voor alleen een virtuele 
bijeenkomst krijgen we de handen binnen onze groepen niet op elkaar.

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat er in de gelederen van de Vereniging 
geen belangstelling zou bestaan voor een virtuele leesclub en VKP-lid Carine 
Cuypers peilt langs deze weg de belangstelling ervoor.

Mocht u geïnteresseerd zijn voor deelname aan deze virtuele leesclub, die via 
MS Teams [gratis te downloaden] zal plaatsvinden, stuur dan een mail naar 
Carin Cuijpers, ccuypers@web.de

 

https://www.trouw.nl/leven/het-werk-van-paustovski-bracht-hein-lef-
fring-1935-2020-ertoe-russisch-te-leren~bcfc28cb/

Op 12 oktober verscheen in het katern Verdieping in Trouw een 
warm portret over het belang van Konstantin Paustovski in het 
leven van onze onlangs overleden oud-voorzitter Hein Leffring.  
U leest het artikel via onderstaande link.


