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

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

•	 Karel	van	het	Reve	vertaalde	als	eerste	werk	van	Paustovski	naar	
het Nederlands, zij het uit het Duits. De baai van Kara Boegas in 1935 en 
Kolchis in 1937. In zijn Verzameld werk staan heel wat verwijzingen naar 
Paustovski, soms droog, boeiend, ontroerend en/of grappig. De citaten 
zijn het waard om onder de aandacht van de Paustovski-lezer te worden 
gebracht. 

•	 Op	19	december	2019	overleed	documentairemaker	Hans	Keller	in	
zijn 83ste levensjaar. Weinigen weten dat Hans Keller mede aan de wieg 
stond van het ontstaan van onze vereniging. Hij maakte de documentaire 
De sprong naar het Zuiden [1991] waarin hij de schrijver en journalist  
Konstantin Paustovski portretteerde naar een scenario van Wim Hartog.

•	 Noteer	alvast	mét	stip	zaterdag 30 mei in uw agenda voor onze 
ledenbijeenkomst in Antwerpen. Prof.em. Emmanuel Waegemans zal ons 
onderhouden met de presentatie van Karamzins Brieven van een Russische 
reiziger. Hilde Uitterlinden leest uit het werk van Paustovski, Poesjkin, 
Majakovski. Adviezen: Greet Vanhassel.

•	 Kijkt	u	regelmatig	op	onze	website?	Zeker	de	moeite	waard	om	het	
eerste deel van het reisverslag Paustovski in de Altai, 2019 te lezen.  
https://www.paustovski.org/reizen/  
Daarin zal u ontdekken dat we een YouTube-kanaal hebben opgezet.  
https://www.youtube.com/channel/UCgAajbQssGE569bFrcigODg

De redactie wenst u veel leesplezier!
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Vier lessen van Paustovski …	

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

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

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

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

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

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

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

“Op	de	hellingen	van	de	Etna	staan	rookfonteinen.	Sinaasappeltuinen.	
Onwaarschijnlijk	blauwe	hemel,	steile	oever	vol	klimop,	burchten	vol	met	
gaten, oud, hun fundering in het water. Dolfijnen.”

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

INLEIDING

Paustovski op Capri, 1956

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

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

[…]

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

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

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

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

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

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

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

LES 1 • ATHENE

Paustovski op de Acropolis, 1956

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES 2 • PRACTICAL JOKE

Foto: uit het archief van Yana Kozlova, 
St. Petersburg
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Fragment 4 
[blz. 8, Третий урок состоялся в Париже, в Лувре.]

De	derde	les	vond	plaats	in	Parijs,	in	het	Louvre.	Op	zijn	ontmoeting	met	 
Parijs had Paustovski vele jaren gewacht. Misschien al sinds zijn jeugd. 
Parijs	moest	en	zou	hij	zien.	In	de	trein	van	Le	Havre	naar	Parijs	zei	hij:	 
“Stel je voor dat ik zou sterven zonder Parijs te hebben gezien!” Van alle  
westerse steden heeft Parijs om een of andere reden de meeste 
aantrekkingskracht	op	een	Rus.	Drie	jaar	na	onze	reis	beschreef	Paustovski	
zijn kennismaking met Parijs in zijn essay Vluchtig Parijs[9]. Destijds vond 
ik die schets mooi. Tegenwoordig laat hij zich echter slecht lezen. Sommige 
zaken komen nu wat banaal over, of al te wollig. Boeken worden ook ouder, 
net als mensen, zij worden breedsprakiger, herhalen dingen die algemeen 
bekend zijn, ze gebruiken bovendien een belerende toon. Niettemin zijn er  
enkele pagina’s van de schets die door de opwinding en ontroering van de  
schrijver destijds de lezer nu nog raken. Sentimentaliteit is vaak naief, 
mierzoet, maar een mens heeft ze soms nodig. Bij eerste lezing al was ik  
getroffen door Paustovski’s geheugen, hoe veel hij had gezien en onthouden, 
terwijl ik zelf toen ook daar was, hetzelfde had gezien, maar niets had 
opgeslagen. Bijvoorbeeld zijn hele verhaal over de jonge liftbediende, de 
details	over	onze	kennismaking	met	Lydia	Nikolajevna	Delektorskaja	en	
haar zus[10], en onze reis naar hen toe, naar haar flat, en de beschrijving 
van de flat zelf, volgehangen met schilderijen van Matisse, en hoe we naar 
de	markt	van	Les	Halles	gingen	en	hoe	het	daar	was.	Het	is	verbluffend	
interessant, als een ander iets beschrijft wat je samen hebt gezien, gedaan, 
doorgemaakt. Soms irriteert dat ook: dát was anders, en dát. Bij Paustovski 
was het ook anders, maar niet omdat het anders was, maar omdat hij meer 
zag en daarover nadacht. Wat hij zag was voor hem nog maar het begin. 
Het begin van een voorstelling. In ons kleine hotel in Parijs maakte hij van 
het hele personeel voormalige circusartiesten; de stoelen in het restaurant 
vielen uit elkaar omdat de administrateur, een voormalig acrobaat, daarop 
allerlei hoogstandjes had gemaakt. In werkelijkheid was dat helemaal 
niet zo. Maar misschien had het het wel gekund, omdat onze gastvrouw 
circusartieste was geweest. Alleen zij, maar dat was genoeg.

Over	het	Louvre	stond	in	die	schets	niets.	Ook	in	het	Europees dagboek zijn  
er slechts twee korte zinnen aan gewijd. Het meest gekoesterde, het 
allerpersoonlijkste verzweeg hij. Dat hield hij voor zichzelf. Niet alles is 
geschikt	voor	publicatie.	Vóór	onze	tocht	naar	het	Louvre	had	Paustovski	
ons	drieën,	Rachmanov,	Orlov	en	mij,	voorgesteld	om	ons	te	beperken	tot	
het minimum. Niet met een groep onder leiding van een gids van zaal tot 
zaal rennen, zelfs niet proberen om alleen het beste te bekijken. Konstantin 
Georgiëvitsj beschreef ons levendig en in detail: er zijn duizenden 
schilderijen,	allemaal	beroemd	-	Rembrandt	en	Velazquez,	scholen	door	de	 
eeuwen heen, vleugels, etages, overlopen, verdiepingen, stemmen van 
gidsen in vele talen ...

Maar wij bekijken alleen de Nikè van Samothrake, de Venus van Milo en de 
Mona	Lisa.	Bij	elk	blijven	we	een	half	uur	en	dan	gaan	we	weer	weg.

We hadden inmiddels al wel een beetje onze buik vol van de musea in 
Griekenland en Italië, en van de marmeren beelden, fresco’s, schilderijen, 
gravures, muurschilderingen. Het was allemaal samengesmolten tot een  
grijze klomp. Daarom sprak Paustovski’s plan ons aan door zijn 
besluitvaardigheid en eenvoud.

Nikè, zonder hoofd, zonder handen, was niet te bevatten. Mijn fantasie was 
ontoereikend om haar in zijn geheel voor te kunnen stellen. De schoonheid 
van haar lichaam, die door de stenen plooien van haar doorzichtige tuniek 
scheen, maakte geen indruk op mij, zonder haar hoofd en gezicht.  

Les Halles, 1956

Lumières de la Ville, cronologie des Halles 
de Paris

Stilleven met schelp, 1940, Henri Matisse

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

LES 3 • PARIJS
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De schoonheid van het lichaam alleen bleek gering. De sculptuur drukte 
wel de beweeglijkheid van het lichaam uit en de luchtigheid van het textiel, 
zo meesterlijk, dat kan men tegenwoordig niet meer. Als je kijkt naar wat 
men in de oudheid al vermocht, kun je dan wel spreken van vooruitgang 
in	de	kunst?	Beweegt	de	kunst	wel	in	een	bepaalde	richting?	Op	een	
galeischip of op een zeilschip, goed, daar past een beeld als dit wel, maar 
voor interplanetair verkeer is het niet geschikt, daarvoor moet iets nieuws 
bedacht worden. Dat was wat me zo door het hoofd ging, terwijl ik naar Nikè  
keek. Het gevoel van verbazing en belangstelling hield niet heel lang aan, 
andere gedachten drongen zich op. Wij stonden nog steeds voor haar. Ik 
keek	schuin	op	mijn	horloge.	Vijftien	minuten	waren	al	verstreken.	Zo	
gemakkelijk	is	het	niet	om	een	half	uur	te	besteden	aan	één	ding.	Ik	had	dat	
nog nooit eerder gedaan. Kijken, maar wat is er aan haar nog te zien, alles is 
al	duidelijk.	Onderzoeken?	Ja,	maar	wat	dan?	Als	ik	nou	een	kunsthistoricus	
was. Ik begon me zorgen te maken, zo lang, dat gaat helemaal niet. Dat 
blijkt bepaald niet zo eenvoudig. Kan ik niet beter ergens anders naar toe, 
langs verschillende schilderijen lopen, door het museum wandelen, blijven 
staan bij een of andere historische scène, genieten van mooie vrouwen, of  
van landschappen. En als je het onderschrift “Titiaan” leest - aha, dat 
betekent nog een keer goed kijken, en vaststellen ja, werkelijk geniaal.

Nadat we nog een tijdje hadden gestaan, bewogen we richting Venus.

Daar zag ik dan óók wat iedereen gezien moet hebben, dit kunstwerk. Ik 
stond op dat moment voor een authentiek werk. Ik wist, dat ik opgewonden 
moest zijn. Wie had er niet allemaal al op deze plaats gestaan, voor dit 
volmaakte marmer! Groten, beroemden, feitelijk alle ontwikkelde mensen 
die in Parijs woonden, en diegenen die naar Parijs waren gekomen, alle 
Russische	intellectuelen,	alle	Europese	kunstenaars,	dichters,	geleerden,	
bestuurders, allen hadden het nodig gevonden hier naar toe te komen, naar 
deze vrouw. En nu was ook mij deze eer te beurt gevallen. Ik mag nu ook 
zeggen, dat ik de Venus van Milo heb gezien. Dat voelt als het bereiken van 
de top voor een alpinist, een moment voor huldiging. Vóór mij bevond zich 
de meest kernachtige uitdrukking van vrouwelijkheid, de algemeen erkende 
maat van schoonheid, harmonie, door de eeuwen heen zo ervaren. Ik moest 
denken aan het verhaal van Gleb Uspenski Vyprjamila[11]. Want als je eens 
zou optellen hoe veel mensen in deze schoonheid steun hebben gevonden, 
hoevelen daardoor hun rust hebben teruggevonden, en energie gekregen, 
levensvreugde,	bewondering	voor	de	mens?	Venus,	kortom,	die	heb	ik	wel	
begrepen. Nu nog la Gioconda...

Ik wil liever niet vertellen over mijn eerste gevoel van teleurstelling bij het 
zien	van	de	Mona	Lisa,	maar	het	moet.	Over	het	schilderij	ben	ik	niet	van	
plan iets te schrijven en over mijn gedachten ook niet. Er was iets in het 
begin, dat daarna weg was. Ik had helemaal geen gedachten, maar ik was, 
zonder maar iets te merken, ineens helemaal opgegaan in het schilderij. 
En het schilderij in mij. Iets vergelijkbaars heb je wel als je lang bij de zee 
staat.	Of	naar	de	hemel	ligt	te	kijken.	Na	een	kwart	eeuw	is	dat	gevoel	al	
lang uitgewist, wat overgebleven is, is de herinnering hoe ik daar stond, 
zonder gedachten, zonder gevoel van tijd. Enkele jaren later, toen ik weer 
eens	in	het	Louvre	was,	ben	ik	niet	naar	Mona	Lisa	gegaan	en	ik	zal	dat	ook	
in de toekomst niet meer doen. Toen ik weer bij mijn positieven kwam, zag 
ik dat Paustovski huilde, en dat leek mij heel natuurlijk. Wij verlieten het 
Louvre,	zonder	verder	nog	naar	iets	te	kijken.	We	waren	moe.	Gingen	op	een	
bankje zitten en zaten daar nog een hele tijd zwijgend naast elkaar.

Het	was	me	duidelijk	geworden,	dat	één	schilderij	meer	kan	geven	dan	een	
heel	museum,	als	je	dat	schilderij	echt	hebt	beleefd.	Je	kunt	dus	bij	één	
schilderij	gemakkelijk	een	half	uur	staan,	zelfs	langer.	Eén	schilderij,	één	
boek	..	Misschien	niet	één,	maar	dan	in	elk	geval	weinig.

[...]
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Fragment 5 
[blz. 14, «Гаага… Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. ...».]

[Door	Granin	geciteerde	aantekening	van	Paustovski,	noot	RH]

“Den Haag ... eenvormige huisjes, bloemboeketten, struik met doornen. Met 
Akimov op schemerige straat. Fietsers met honden in manden. De honden 
blaffen naar tegenliggers.”

Zo	makkelijk	kan	dat,	zonder	commentaar,	beschrijven	wat	je	ziet.	Zonder	
je	er	mee	in	te	laten.	Je	onthouden	van	een	oordeel.	“Lange	rij	van	
chique	auto’s.	Gouden	restaurant.	Uit	Hemingway.	Lakeien	in	prachtige	
slipkostuums,	net	als	Oscar	Wilde.	Avondeten	zonder	brood.	Een	verzoek	
om	brood	veroorzaakte	onrust.”	Overbodig	is	hier	“Uit	Hemingway”.	Te	meer	
daar	Hemingway	chique	restaurants	niet	kon	uitstaan.	De	rest	van	de	tekst	
is onberispelijk. Dit zouden wij allemaal wel kunnen, ieder op zijn manier 
natuurlijk, maar toch.

“Granin heeft een porseleinen molen gekocht, die het deuntje Ach, mein 
lieber Augustin! speelt. Hij baalt ervan.”

Hoezo	zou	ik	gebaald	hebben?	En	ook	verder	klopt	dit	niet.	De	molen	was	
van hout. Het was een prachtige molen, binnenin brandde een lampje, de 
wieken draaiden, hij was precies als de molen in Delft, te midden van de 
purperrode en gouden velden met violieren, tulpen en rozen. Hij was best 
duur, die molen. Toch werd over mijn nieuwe aankoop weer de schouders 
opgehaald door anderen. Trouwens, niemand was tevreden met wat hij had 
gekocht: truitjes zaten slecht, de kleur was niet je dat, schoenen knelden. En 
wat Paustovski betreft, die kwam zelfs in een hele toestand terecht.

In Amsterdam waren we in een warenhuis afgezet. Voor 45 minuten. Het 
was een enorm warenhuis. De centrale hal, net als in een theater, hoog, 
met gelaagde galerijen. Ik ben er niet aan toe gekomen om naar boven te 
gaan, want ik bleef hangen bij de afdeling voor speelgoed, soevenirs, en 
ander vermaak voor kinderen en volwassenen. Niet ver van mij vandaan, op 
dezelfde	afdeling,	snuffelden	Elena	Katerli	en	Paustovski.	Zoals	gewoonlijk	
trok Paustovski naar de stadswapens en de vlaggen. Katerli was al, zo bleek, 
in staat geweest iets te bemachtigen, vrouwen zijn daar heel handig in, zij  
oriënteren zich in wat voor winkel ook heel snel. Paustovski zat nog 
ondergedompeld in automatische geweren, pijl- en bogen, zeilboten en 
boemerangs.

Wat mij aansprak in de molen was dat dit speelgoed was, geschikt voor 
zowel kinderen als volwassenen. Ik kocht hem zonder enige aarzeling. De 
verkoopster toonde Paustovski een helicopter. Geel-groen van kleur. Het 
opwindmechanisme werkte lang, bijna vijf minuten. De helicopter was erg 
mooi. Paustovski besloot hem te kopen. Voor Aljosja of voor Galja. Maar 
waarschijnlijker voor hemzelf. Wij zijn altijd geneigd speelgoed uit te kiezen 
waar we zelf mee zouden willen spelen. Ik keek op mijn horloge, het was 
tijd om ons naar de bus te begeven. Katerli probeerde intussen Paustovski 
te overtuigen om de helikopter niet te kopen, omdat hij zo duur was. “En 
wat	heb	jij	gekocht,	Danila?”	vroeg	Paustovski	aan	mij.	Ik	liet	hem	de	molen	
zien.	We	haalden	hem	uit	de	doos	en	meteen	speelde	de	melodie.	“Zie	je	
wel?”,	zei	Paustovski	plechtig	tegen	Katerli,	en	hij	betaalde	aan	de	kassa.	 
De verkoopster wilde de helicopter inpakken, maar op het laatste moment 
wilde Paustovski de helicopter nog even uitproberen. Wij namen wat 
afstand, wonden het mechanisme op, de schroef draaide terug, de motor 
kwam op toeren, en Paustovski gooide het speeltuig de lucht in. Heel 
langzaam	ging	de	machine	omhoog.	Zoemend	kwam	hij	hoger	en	hoger,	
rakelings langs onze hoofden, wij volgden gefascineerd het geelgroene 
vogeltje. Wij hadden nog geen vermoeden van wat er zou gebeuren.  

LES 4 • AMSTERDAM

K.G. Paustovski voor een etalage in Amster-
dam, 
1956

Foto: Literair Museum Center K.G. Paustovski 
in Moskou 
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Uit de verte riep onze groepsleider dat er op ons werd gewacht.  
De helicopter zweefde rustig ergens ter hoogte van de tweede verdieping, 
waarna hij even zo rustig uit het zicht begon te raken in de diepte van de 
galerij. “Turbulentie” zei Paustovski verbaasd en zwaaide het ding na. Ik 
wilde naar boven rennen om naar de helicopter te zoeken, maar Paustovski 
nam me bij de arm en trok me mee naar de bus. De verkoopster riep ons 
nog iets na. Misschien wilde ze dat we nog even wachtten, maar misschien 
wilde ze ook wel de manager bellen, zij wist niet dat we moesten vertrekken. 
Paustovski zwaaide terug naar haar.

In de bus zat Paustovski zwijgend, met zijn blik ergens boven onze hoofden 
gericht, met een dromerige glimlach die niet van zijn gezicht ging. Katerli 
en ik moesten vreselijk lachen. Eigenlijk was er niemand van ons die treurde  
om	het	verlies	of	die	meevoelde.	Op	de	een	of	andere	manier	sloeg	
Paustovski’s stemming op ons over en werd de uitkomst van de gebeurtenis 
tot een sprookjesachtig, vrolijk tafereel. Dat vloog als het ware boven ons 
mee tot aan de Noordzee, waar klokken luidden op bakens ...

Dit	was	ook	een	les,	een	van	de	allermoeilijkste.	Ze	bevatte	een	geheim,	dat	
ik	nog	steeds	niet	helemaal	heb	ontrafeld.	Ja,	het	stemt	me	droevig,	dat	ik	
bepaalde dingen verlies, waardoor mij bepaalde mogelijkheden uit handen 
genomen worden, ze vliegen weg en ik neem mezelf kwalijk dat ik daarin 
niet het toverspel van het lot zie.

De molen is er nog steeds. Mijn dochter, en daarna mijn kleinzoon, hebben 
hem ontzien. Het lampje brandt weliswaar niet meer, de sleutel is kwijt, 
opwinden kun je hem niet meer en de kleur is verdwenen, maar als je met je 
vinger aan de wieken draait, dan is, zij het met horten en stoten, te horen: 
Ach, mein lieber Augustin.  
Overigens	is	er	buiten	mij	niemand	die	de	melodie	herkent.

1982
[1] Dagboek	van	een	ander	is	in	2014	verschenen	in	St.	Petersburg	onder	de	titel:	
Чужой дневник, Очерки и Эссе. NB: alle voetnoten bij dit stuk zijn van de vertaler.

[2]	Russisch:	Смена = aflossing, wissel

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

[4] De reis werd gemaakt in 1956

[5] Paustovski’s stiefdochter

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

[7]	Russische	hazewindhond

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

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

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

[11] In	het	Russisch:	Выпрямила,	=	Ze	heeft	haar	rug	gerecht
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Ruud Hilgers is lid van onze vereniging. Hij is werkzaam als parketsecretaris 
bij	het	Openbaar	ministerie	in	Arnhem.	Hij	is	al	op	jonge	leeftijd	begonnen	
Russisch	te	leren	via	cursussen,	in	Nederland	en	in	Rusland.	Vanuit	zijn	werk	 
heeft hij deelgenomen aan een meerjarig samenwerkingsproject met de 
Russische	Prokuratura	op	het	gebied	van	opleiding.	

Hij is samensteller van een woordenboek strafrecht Russisch-Nederlands / 
Nederlands-Russisch,	dat	in	2006	bij	Uitgeverij	Pegasus	is	uitgegeven.	Thans	
werkt	hij	aan	een	fraseologisch	woordenboek	Russisch-Nederlands.	

Larissa Hilgers-Kounitsyna	is	geboren	bij	Leningrad.	Zij	heeft	bedrijfskunde	 
gestudeerd in Moskou en werkt als financieel medewerker bij het Erasmus 
Medisch	Centrum	in	Rotterdam.	

Ruud	en	Larissa	wonen	in	Ede,	Gelderland.	

Leden van de Vereniging Konstantin Paustovski in Parijs, oktober 2019 tijdens de prospectie voor: Paustovski, passant 
in Parijs. Van links naar rechts: Greet Vanhassel, Ria Verbergt, Svetlana Miroschnichenko en  Werner E. De Bondt.   
Courtesy Ria Verbergt, Antwerpen

Wil je onze bulletins in de toekomst blijven ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe  
projecten en activiteiten?

Maak dan je lidmaatschapsbijdrage van €25  
voor 2020 vandaag nog over!

NL03 RABO 0356 5303 88

www.paustovski.org/over-vkp/

TIP van onze penningmeester: 

maak een doorlopende betalingsopdracht aan!
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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 1   1932-1958
In dit deel:

•	Autobiografische verhalen

•	Sovjet-annexatie der klassieken

•	Ongebundeld werk 1932-1958

• Robert van Amerongen

De sovjetliteratuur in Nederland in Ongebundeld werk

‘Genoemde uitgeverij [de Boekengemeenschap van de Vereniging van 
Vrienden der Sovjet-Unie] bracht bovendien Tsapajev van Foermanov, 
een	boek	dat	op	het	ogenblik	in	Rusland	herdrukt	wordt	in	een	reeks	van	
honderd boeken, die ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de 
Revolutie	in	de	loop	van	dit	jaar	en	de	volgende	jaren	zullen	verschijnen,	
en twee boeken van Paustovski, die in zijn vaderland nog steeds veel lezers 
trekt.’

Geplaatst in De Vrije Katheder, 7 november 1947

Letterkunde Rusland 1953 in Ongebundeld werk

‘Een ander teken dat daarop wees was een nieuw verhaal van Vera Panova, 
De jaargetijden, een van de zeer schaarse boeken waarin het persoonlijk 
leven van sovjetburgers der laatste decennia enig reliëf krijgt. Kazakevitsj 
publiceerde een nieuwe roman Het vriendenhart, spelend in Wereldoorlog II; 
de romantisch-optimistische verteller Paustovski het verhaal De geboorte 
der zee. Marietta Sjaginjan, een oudere schrijfster, bekend met het westerse 
culturele leven, publiceerde een uitvoerig reisverslag [Dagboek van een 
schrijver, 1950-’52].’ 

Geplaatst in Winkler Prins Boek van het Jaar, 1954

VERZAMELD WERK

Pag. 362   

Pag. 564   

•	Citaten	uit	Karel	van	het	Reve	/	Verzameld	werk	

•	Uitgeverij	G.A.	van	Oorschot,	Amsterdam

•	2008
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Letterkunde Sovjet-Unie 1955 in Ongebundeld werk

‘Het	jaar	1955	schonk	de	Russische	literatuur	een	nieuw	verhaal	van	Vera	
Panova: Serjozja. Het werd door sommige critici aangevallen omdat het 
erin beschreven jongetje te weinig ‘typisch’ voor de sovjetjeugd was; de 
andere beoordelaars echter verdedigden het verhaal. Paustovski publiceerde 
een roman Rusteloze jeugd, en de toneelschrijver Pogodin deed veel stof 
opwaaien met een stuk over drie jonge mensen, die, gehoor gevend aan de  
oproep van de overheid, hun woonplaats verlaten om in Centraal-Azië nieuwe  
landbouwgebieden te gaan ontginnen.’

Geplaatst in Winkler Prins Boek van het Jaar, 1956

Biografische schets, Karel	van	het	Reve	19	mei	1921	-	4	maart	1999 
in Robert van Amerongen

‘Initiatieven tot vriendschap gingen, voor zover bekend, goeddeels van de 
anderen uit. Karel was geen ‘opzoeker’ van vrienden, ook later niet. Hij 
ontving ze bij voorkeur, gastvrij en onderhoudend.  
Hij werd hoofdredacteur van de officiële schoolkrant, Vulpes [Latijn	voor	
vos],	en	schrijft	ook	met	enige	frequentie	in	de	‘illegale’	schoolkrant,	
De Ventilator. Als scholier vertaalt hij al twee boeken van Konstantin 
Paustovski [De baai van Kara Boegas, 1935; Kolchis, 1937], maar dan wel 
uit het Duits, dat hij toen naar eigen zeggen onvolledig beheerste.

deel 2   1959-1968 

In dit deel:

•	Twee minuten stilte

•	Nacht op de kale berg

•	Rusland voor beginners

•	Siberisch dagboek

•	Ongebundeld werk 1959-1968

De goede verstaander in Rusland voor beginners

‘Hier	moet	ik	de	leergierige	lezer	wijzen	op	een	interessant	Russisch	
verschijnsel. De twee bekendste medewerkers aan dit bundeltje door de 
Izvestia uitgegeven opstellen tegen taalbederf waren Kornej Tsjoekovski 
en Konstantin Paustovski, twee figuren die bekend staan om hun 
onafhankelijkheid - oude mannen die het niets meer schelen kan en daarom  
geen blad voor de mond nemen. Tsjoekovski heeft er geen been in gezien de  
begrafenis van Pasternak bij te wonen, waar zoveel vakbroeders ontbraken, 
en van Paustovski wordt in Moskou verteld dat hij in 1961 bijna uit de  
schrijversbond gegooid is om een voor collega’s gehouden causerie over een  
reis	die	hij	met	een	gezelschap	Russische	toeristen	naar	West-Europa	gemaakt	 
had. Wat hem op die reis het meest getroffen had was niet het kapitalistische 
Westen, maar het gedrag van de meereizende hoogwaardigheidsbekleders, 
ministers met name. Hoe komen deze vertegenwoordigers van een 
arbeidsstaat	aan	de	bekaktheid	en	onbeschoftheid	die	hen	kenmerkt?	Had	hij	 
zich afgevraagd. Wie wel eens meegemaakt heeft hoe de sovjetburger door  
de man achter het loket behandeld wordt, kan Paustovski’s uitlating 
begrijpen. Er is haast geen onbeschaafder volk dan gezagsdragers in een 
staat waar de ambtenaren geen public servants zijn, maar mensen die van 
het publiek bijna niets en van wie het publiek bijna alles te vrezen heeft. 
Dat men figuren als Tsjoekovski en Paustovski laat opdraven als het erom 
gaat iets te propageren waarvan men weet dat ook fatsoenlijke mensen 
ermee sympathiseren is begrijpelijk.’

Pag. 690  

Pag. 412

VERZAMELD WERK

Pag. 632   
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Nuttige kunst in Ongebundeld werk

‘Er zijn mindere goden die niettemin in het Westen een uitstekend figuur 
zouden slaan en soms trouwens ook geslagen hebben: Ehrenburg, Sjolochov, 
Fedin [wiens in 1943-44 geschreven roman Eerste vreugden m.i. pas door 
Dokter Zjivago	werd	overtroffen],	Leonov,	Paustovski.’

Moskou probeert schrijvers in toom te houden in Ongebundeld werk

‘Er	is	een	half	jaar	verstreken	sinds	de	oproep	van	Larisa	Daniel	en	Pavel	
Litvinov	het	sein	gaf	voor	een	stroom	van	protesten	tegen	de	veroordeling	
van Ginzburg en Galanskov. De reacties van de overheid op die protesten 
zijn	nu	te	overzien,	evenals	die	protesten	zelf,	waar	meer	dan	700	mensen	
bij betrokken waren, variërend van beroemde schrijvers als Paustovski, 
Kaverin, Aksjonov, Nekrasov, en bekende geleerden als Kolmogorov, tot 
chauffeur, arbeider, studenten en scholieren. 
Kenmerkend voor deze hele protestactie was, dat zij zeer grote bekendheid 
kreeg bij een publiek, dat voor zijn nieuwsvoorziening in belangrijke mate 
is aangewezen op buitenlandse radiostations en die stations dan ook ijverig 
beluistert. Mede hierdoor kreeg de actie een voor sovjetverhoudingen zo 
grote omvang.’

Geplaatst in Het Parool, 13 juni 1968.

Konstantin Paustovski: schrijver die geluk had in Ongebundeld werk

Voor	een	in	1892	geboren	Russische	schrijver	heeft	Konstantin	Paustovski	- 
die vandaag begraven werd - geluk gehad. Hoewel van een lichting die 
in de Eerste Wereldoorlog gedecimeerd is, bleef hij wegens bijziendheid 
buiten schot. Hoewel uit de ‘middenstand’ afkomstig, of als men wil uit 
de ‘intelligentsia’ [zijn vader was ambtenaar bij de spoorwegen] werd zijn 
familie	niet	door	de	revolutie	vernietigd	of	in	de	emigratie	geworpen.	Zijn	
vader stierf toen hij nog op school was, en hij moest op jeugdige leeftijd 
voor zichzelf zorgen. Hij was onder meer tramconducteur in Moskou, 
verpleger, arbeider en journalist.

Hoewel hij een schrijver was, heeft de Stalintijd hem noch het leven, noch 
zijn eer gekost: hij is niet omgebracht zoals Babel, Pilnjak en honderden 
andere schrijvers. Hij is ook niet tot volledig zwijgen gedwongen 
geweest zoals Pasternak. Evenmin is hij onder de druk der afschuwelijke 
omstandigheden geëvolueerd tot een gehoorzame leverancier van smaakloze 
en smakeloze overheidsprodukten, zoals zovele anderen [in het beste geval 
van	Fedin,	Katajev,	Sjklovski,	Oljesja,	in	het	slechtste	geval	Kotsjetov,	
Babajevski en talloze andere Stalinprijsdragers].

Behalve het toeval dat in zulke gevallen een enorme rol speelt [Ehrenburg 
zegt in zijn memoires niet ten onrechte dat het tijdens de terreur gewoon 
een loterij was of je eraan ging of niet], heeft Paustovski zijn geluk enerzijds 
te danken aan een ingeboren gevoel voor maat en fatsoen [hij stond op voor 
vrouwen in de tram, deed niet mee aan hetzes tegen collega’s], anderzijds 
aan de aard van zijn schrijverstalent. 

Paustovski wordt wel een ‘romanticus’ genoemd. Hij hield van het 
buitenleven, was een wandelaar, een reiziger met hang naar het 
avontuurlijke.	Zijn	specialiteit	zijn	vergeelde	documenten,	handschriften	
in flessen gevonden, die de avonturen van een vorige generatie met 
Pautovski’s tijdgenoten verbinden, wouden, woestijnen, rivieren, afgelegen 
huizen waar vroeger interessante mensen gewoond hebben, van wie de 
sporen door een achterneef worden gevonden.

Toen in het begin van de jaren dertig de duimschroeven werden aangedraaid 
en er positieve boeken moesten komen over de industrialisatie, lukte het 

Pag. 840

Pag. 840-845

Pag. 561



•	 14

Paustovski om twee romans te maken, die nochtans aan de eisen des tijds  
voldeden. Het waren boeken die elementen bevatten van de avonturenroman, 
de historische roman, het historische relaas, en de industriële reportage. Het 
ene, Kara-Boegaz,	ging	over	de	gelijknamige	Kaspische-Zee-arm,	waarbij	
revolutie, ontdekkingsreizen en de winning van glauberzout uit zeewater tot 
een geheel gecombineerd werden. Het andere, Kolchis, speelt in de Kaukasus 
en bezingt de drooglegging van moerassen in het gebied van Het Gulden 
Vlies. Van beide boeken bestaat een gebrekkige Nederlandse vertaling. [*]

Na de oorlog, en vooral na Stalins dood, werkte Paustovski aan een serie 
autobiografische boeken die lopen tot ongeveer 1923[opm.] en waarvan de 
voortzetting door zijn dood onderbroken is. Dit is zijn beste werk: licht-
romantisch, licht-gemaniëreerd, geschreven in een ouderwetse stijl die 
aansluit bij Boenin, na censurering aanvaardbaar voor de overheid, en 
niettemin leesbaar.

De laatste jaren was hij zo’n beetje de grand old man	van	de	Russische	
literatuur, op wie de overheid zuinig was, omdat er weinig schrijvers van 
betekenis waren overgebleven met wie men eer kon inleggen: Pasternak was 
dood en bovendien te rebels, Sjolochov en Fedin te zeer gecompromitteerd 
door een rol in de Stalintijd, Ehrenburg te oppervlakkig, te lastig en te  
actueel. Paustovski schreef rustig zijn memoires, werd vereerd door jonge  
schrijvers,	en	kreeg	verleden	jaar	een	Leninorde	die	een	hoge	
partijfunctionaris hem persoonlijk op zijn ziekbed kwam opspelden.

Helemaal koest hield hij zich overigens niet. Hij protesteerde tegen de 
veroordeling van Daniel en Sinjavski en tegen het proces-Ginzburg. Dit 
bracht de overheid in moeilijkheden, omdat zijn protest, dank zij de westerse 
radio, aan iedereen bekend werd. 

De overheid heeft de stroom van protesten van de eerste maanden van 1968  
beantwoord met een stroom van ontslagen en royementen uit de partij, toen  
in de Literatoernaja Gazeta een artikel verscheen waarin werd gezegd dat  
het ondertekenen van protestbrieven en het lidmaatschap van de 
schrijversbond onverenigbaar waren, heeft Paustovski, ziek als hij was, met 
enige anderen aan het bestuur van de schrijversbond doen weten dat hij 
onmiddellijk als lid zou bedanken zodra een van zijn collega’s zou worden 
geroyeerd. 

De verwachte royementen bleven uit - en nu Paustovski dood is, publiceren 
de kranten een verklaring van het bestuur van de schrijversbond die eindigt  
met de woorden: ‘de naam van Konstantin Georgievitsj Paustovski, de 
schrijver en de burger, zijn bijdrage tot de sovjetcultuur zullen een  
voorbeeld blijven van hoe men zijn volk dient’. De gebruikelijke 
nietszeggende formule die iedereen op zijn eigen manier kan uitleggen.
[*] Annotatie bij pag. 844 een gebrekkige Nederlandse vertaling: deze 
vertalingen	werden	vervaardigd	door	de	jonge	Karel	van	het	Reve,	uit	het	
Duits; ze verschenen respectievelijk in 1935 en 1937.’
[opm.] Het laatste deel, Boek der omzwervingen eindigt in de periode 1932-33.

Geplaatst in Het Parool, 17 juli 1968

Toost in Moskou op de rebellen in Praag in Ongebundeld werk

’Mijn derde gesprek was heel interessant. Het waren drie intellectuelen van 
een jaar of dertig, die ik niet naar hun mening vroeg over de ontwikkeling 
in Tsjechoslowakije, omdat ik wist dat ze die van harte toejuichten. Ik stelde 
hun de vraag die dezer dagen zoveel gesteld wordt: ‘Denken jullie dat “ze” 
militair	in	zullen	grijpen	zoals	destijds	in	Hongarije?’	Het	antwoord	van	
mijn	drie	vrienden	was	een	besliste	ontkenning.	Ze	dachten	niet	dat	er	iets	
zou	gebeuren.	Onze	overheid,	zeiden	zij,	wil	vooral	met	rust	gelaten	worden.	
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Zij	wil	natuurlijk	dat	iedereen	haar	gehoorzaamt	en	bij	ieder	teken	van	
ongehoorzaamheid treedt zij bestraffend op. Maar zij doet dat voorzichtig, 
zonder het tot grote uitbarstingen te laten komen, zonder terreur, zonder 
massa-arrestaties.

En in sommige gevallen doet zij helemaal niets, omdat zij dat te moeilijk 
en te weinig opportuun vindt. Denk maar aan Paustovski, die een van de 
voormannen van de oppositie was en niettemin een soort staatsbegrafenis 
kreeg. Natuurlijk vinden zij het erg vervelend wat die Tsjechen doen, ze 
zullen op allerlei manieren proberen de Tsjechen tegen te houden, maar op 
vechten zullen ze het niet laten aankomen: ze hebben eenvoudig niemand 
die daar het bevel toe kan geven.’

Geplaatst in Het Parool, 25 juli 1968

Van	het	Reve	en	zijn	vrouw	bij	de	benoeming	
als	Leids	hoogleraar	[1957]

Foto: Harry Pot-GaHetNa  
(Nationaal	Archief	NL)	909-0406

Karel	van	het	Reve	benoemd	tot	gewoon	
hoogleraar	Russische	taal-	en	letterkunde	aan	

de	Rijksuniversiteit	Leiden.	 
Zijn	oratie	vond	plaats	op	18	oktober	1957.	 

De rector magnificus, prof. dr. Samuel 
Elzevier	de	Jongh,	feliciteert	de	kersverse	

hoogleraar.	Rechts	op	foto	de	vrouw	van	de	
hoogleraar	Van	het	Reve,	J(ozien)	van	het	

Reve-Israel.	 



•	 16

In herinnering Hans Keller
[1937	-	2019]

M i e k e 	 J A N S E N

Op	19	december	2019	overleed	Hans	Keller,	bekend	van	invloedrijke	
documentaires en televisieprogramma’s als Het Gat van Nederland en 
Tegenlicht.	Keller	(*1937)	begon	zijn	carrière	als	journalist	bij	de	Volkskrant.	
In	1962	stapte	hij	over	naar	televisie;	hij	werkte	voor	AVRO,	KRO	en	vooral	
VPRO.	Hij	was	actief	als	journalist,	recensent,	scenarioschrijver,	producent,	
regisseur en documentairemaker.

Binnen de Vereniging Konstantin Paustovski kennen we Hans Keller vooral 
van zijn documentaire over Paustovski uit 1991. Die documentaire heeft 
bijgedragen aan de populariteit van Paustovski en, indirect, geleid tot de 
oprichting van de Vereniging Konstantin Paustovski. 

Sinds de verschijning van Paustovski’s Verhaal van een leven, zes delen in 
de	reeks	Privé-Domein	(1967-1984),	ontstond	een	kring	van	liefhebbers,	die	
groeide	bij	de	verschijning	van	elk	volgend	deel.	Ook	Hans	Keller	raakte	
gefascineerd	en	toog	in	1990	naar	Rusland	om	sporen	van	leven	en	werk	
van Paustovski vast te leggen. Het resultaat was de documentaire De sprong 
naar het Zuiden, nu opgenomen in de collectie van het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid in Hilversum. 

Mede naar aanleiding van Keller’s documentaire werd in 1997 een 
literaire	reis	naar	Kiev	en	Odessa	georganiseerd	door	boekhandel	Pegasus	
en	Russia	Travel.	Onder	de	reizigers	waren	24	Nederlanders	en	twee	
Belgen. Paustovki’s zoon Vadim, ofwel Dima, reisde gedeeltelijk mee en 
gaf persoonlijke commentaren. Het reisgezelschap volgde van Kiev naar 
Odessa	de	voetsporen	van	Paustovski,	over	het	Oekraïense	platteland,	een	
legendarische tocht. Nog steeds worden herinneringen opgehaald aan de 
spontane ontmoetingen, gastvrijheid en spannende belevenissen. Bij gebrek 
aan hotel werd overnacht bij dorpsbewoners, op tafels in het dorpsschooltje 
of	in	een	oude	legertent,	aan	de	oever	van	de	rivier	de	Ros,	op	door	
dorpelingen aangevoerd hooi. En vooral: de reis leidde in 1997 tot de 
oprichting van de Vereniging Konstantin Paustovski.

In het voorwoord van het vijfde deel van zijn herinneringen schrijft 
Paustovski dat zijn boek De sprong naar het Zuiden een zekere ontspanning 
met zich meebrengt waarna het wetmatige einde volgt. Hans Keller heeft 
gelukkig nog veel moois en belangwekkends gemaakt na zijn Sprong naar 
het Zuiden. 

En waar Paustovski in Verre jaren beschrijft hoe het graf van zijn vader 
getooid is met pioenrozen van zijdepapier, leggen wij nu in gedachten 
Russische	papieren	rozen	neer	voor	Hans	Keller,	in	dankbare	herinnering.

09-02-2020

Foto:	VPRO
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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

De	redactie	heeft	een	interessante	vraag	ontvangen	van	één	van	onze	leden.
Als jullie een vraag hebben waarvan jullie denken dat die ook anderen zal 
bezighouden danwel wat anderen ervan denken, stuur die vraag dan naar de 
redactie. 
Je	vraag	wordt	sowieso	opgenomen	worden	in	de	volgende	nieuwsbrief.

De vraag die wij ontvingen van Pieter Slim luidt:
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?

Graag jullie antwoord en eventuele vragen sturen naar  
redactie@paustovski.org

B o e k e n

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

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

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

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

Te	koop	op	de	volgende	ledenbijeenkomst	op	30	mei	2020.
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•	Andrej Platonov - Verhalen.  
Vertaling	Aai	Prins,	uitgeverij	Van	Oorschot	in	de	 
De Russische bibliotheek, hardcover, 838 blz., € 50	 
ISBN	9789028290181 
Met gevoel voor absurdisme geeft Platonov de strubbelingen 
van de realiteit in de Sovjet-Unie weer en stelt grote thema’s 
aan de orde.

•	Leonid	Andrejev	-	De zeven gehangenen.  
Vertaling	Jan	Robert	Braat,	uitgever	Thomas	Rap,	2019,	
hardcover, 128 blz., €19,99	ISBN	9789400405097 
Andrejev beschrijft de laatste dagen van zeven gehangenen 
in	het	tsaristische	Rusland	die	de	doodstraf	hebben	gekregen.	
Deze nog altijd levensechte novelle door haar duistere 
schoonheid en onverbiddelijkheid onder de huid gaat zitten is 
al	in	1909	bekend	in	Nederland	als	feuilleton	in	Het volk. Het 
verhaal	is	nu	hertaald	door	Jan	Robert	Braat.

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

	

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

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

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

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.

•	Word snel beter! Russische doktersverhalen.  
Uitgeverij	Van	Oorschot,	paperbeck,	140	blz.,	€12,50.	 
ISBN	9789028292161 
Russische	doktersverhalen	met	daarin	opgenomen	twee	
verhalen van Paustovski.

•	Wil	van	den	Bercken	en	Arthur	Langeveld	(red.)	-	 
Van Leningrad naar Sint-Petersburg.  
Pegasus,	paperback,	2019,	166	blz.,	€	18,50.	 
Nederlandse herinneringen aan een wonderlijke stad.  
Acht	Nederlanders	die	ooit	in	Leningrad	of	Sint-Petersburg	
studeerden doen verslag van hun vaak vermakelijke 
belevenissen van weleer.

L i n k s

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

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

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

https://www.kuleuven.be/apps/mailtemplates/previews/19174-
5e4f9c47119d2.html


