Aanwezig
Een totaal van 57 deelnemers had zich aangemeld voor de ledenbijeenkomst.
Behalve 3 gasten die instonden voor een deel van het programma hadden zich
ook 6 introducés aangemeld die ons beter wilden leren kennen.
Onthaal
Vanaf 13u30 werden de deelnemers onthaald en na het ontvangen van hun
naamkaartje konden ze genieten van thee en koffie.
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DAGPROGRAMMA
14:00
Voorzitter Henk Mulder opent de vergadering en heet iedereen hartelijk
welkom.
Voor we aan het programma beginnen wil de voorzitter allereerst stil staan bij
de Oorlog in de Oekraïne:
Het weerzien met elkaar is niet alleen goed, maar kan ook bijzonder genoemd worden
in deze vreemde tijden. Dagelijks worden we geconfronteerd met een verwoestende
oorlog in Oekraïne, in de streken die Paustovski zo lief waren. We voelen ons boos,
machteloos en verdrietig. We hebben ons als vereniging altijd verre gehouden van de
politiek, maar in de huidige situatie is dat niet meer mogelijk. De oorlogsagressie van
Poetin is misdadig en dom. Zijn Blitzkrieg is volledig mislukt en desastreus voor
hemzelf, de Russen en het Oekraïense volk. Paustovksi geloofde altijd in vrede, en vond
oorlog, zo schrijft zijn zoon Vadim, niet alleen een misdaad maar ook een ziekte van
de mensheid. De enige dictatuur waarin hij geloofde was de dictatuur van de
menselijkheid. Als vereniging VKP zijn wij solidair met de mensen die lijden, vooral op
dit moment met het Oekraïense volk. Onze koers is in de lijn van Paustovski die sterk
geloofde in de kracht van verbinding door kunst en literatuur en pleitte voor inclusie
over de grenzen heen van mensen van goede wil. Als vereniging geloven wij ook dat
kunst de mensheid samen moet brengen rond universele waarden als vrede,
gerechtigheid en vrijheid. Onze reizen en activiteiten hebben altijd in dit teken van
vrede en vriendschap gestaan en wij gaan er van uit dat onze leden het eens zijn met
deze fundamentele beginselen, die ook in het werk van Paustovski voortdurende
worden uitgedragen.
De voorzitter kondigt daarna aan dat er enkele anti-oorlog/ humanistische
teksten van Paustovski gelezen zullen worden. De teksten, gekozen en gelezen
door Greet Vanhassel, Netty van Rotterdam en Annette Bos zijn uit Goudzand
en uit Begin van een Onbekend Tijdperk.
Greet leest BRIEF AAN S.N. VYSOTSJANSKI
November-december I9I5
Lieve Serjozja, oom Kolja heeft mij laten weten dat je van plan bent je als vrijwilliger
aan te melden omdat je graag ‘naar de oorlog wil’. Ik heb de oorlog drie maanden
meegemaakt en alle ontberingen aan den lijve ondervonden: beschietingen, cholera,
honger en een smadelijke terugtocht. Ik ben van het front weggegaan met het droevige
besef dat hij die de oorlog niet heeft hoeven zien zich een gelukkig mens mag achten
en zich geen enkele voorstelling kan maken van al de verschrikking en wanstaltigheid
daar. Oorlog, dat betekent zo’n gebrek aan voedsel dat de mensen vaak twee, drie
dagen achtereen alleen wat oude korsten brood hebben om op te knagen, oorlog
betekent eindeloze, slopende marsen bij nacht en ontij, in een modderbrij waar je bij
iedere stap in blijft steken, oorlog betekent dat alle waterputten, dorpen en
boerenhuizen door ziekte besmet zijn. Overal heerst cholera, vlektyfus, dysenterie, de
zwarte pokken. Iedereen is verbitterd. In de oorlog zal je nergens ook maar een
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normaal menselijk gesprek horen. Er wordt alom gevloekt en getierd en heel vaak laat
men de karwats het woord doen. Oorlog betekent eindeloze legerkonvooien en
tienduizenden vluchtelingen, die van de honger en aan cholera overlijden. Alle wegen
zien eruit als begraafplaatsen. Overal wordt gemoord, geplunderd en brandgesticht. En
hoe naïef toch, hoe kinderlijk, dat sommigen denken dat in de oorlog een speciaal soort
heldhaftige, verheven schoonheid schuilt. Ik heb gevechten van nabij gezien, en vaak
onder vuur gelegen. Vroeger dacht ik altijd dat dit alles ook iets meeslepends moest
hebben. Maar van dichtbij is het allemaal alleen maar absurd, onnodig en wreed.
Mensen hebben zich in de modderige, natte aarde ingegraven en worden op een
geleidelijke, berekenende, welhaast plagerige wijze doodgemaakt. Daar is helemaal
niets heldhaftigs aan. Maar het ergste van al is dat in de oorlog iedereen het gevoel
krijgt dat niets en niemand meer telt. Als je ziek wordt of er iets met je gebeurt,
verwacht dan van niemand hulp. ]e zult gewoon ergens in een vieze stal op de mest
worden gegooid en daar lig je dan langzaam dood te gaan. Als je eens wist met
hoeveel van zulke gevallen ik oog in oog ben komen te staan.
Een bijzonder walgelijke invloed heeft de oorlog op mannen die eigenlijk, net als jij,
nog jongeling zijn. Ik heb zulke jongemannen tot in de voorste gelederen aangetroffen.
De oorlog verderft hen voorgoed. Heel de grofheid, de kwaadaardigheid, de
wanstaltigheid van de oorlog steekt hen al snel aan. Alles wat jong en goed in je is,
sterft af. Je stompt af, en in je neigingen en je gedragingen begin je steeds minder op
een mens en steeds meer op een dier te lijken. Het menselijk bestaan, de mens als een
persoon die alles koestert wat de geschiedenis aan waardevols heeft voortgebracht, de
mens dus, die in wezen de wereld met heel zijn potentieel in zich bergt, heeft in de
oorlog geen waarde meer. Beledigen, slaan, doden, het lijkt iets bijkomstigs. En denk
niet dat alleen slechte of domme mensen door dit beestachtige gedrag worden
aangestoken.
Als je jong en sterk wilt blijven en echt naar een zinnig, geïnspireerd en mooi leven
streeft, dan moet je vooral niet naar de oorlog gaan. Deze maakt zo’n soort leven
alleen maar dood en daarna krijg je het nooit meer terug, hoe graag je het ook zou
willen. Ware heldhaftigheid is niet voor de oorlog bestemd, maar voor ons leven hier.
Het leven zal heel vaak in kleine en in grote dingen heldhaftigheid van jou eisen.
Heldhaftig sterven gaat makkelijk, heldhaftig leven is moeilijk. En het is veel beter voor
je om geen kinderlijke, jongensachtige roem na te jagen maar jezelf te blijven en aan
jezelf te werken, zodat jij de tijd waardig zult zijn die na deze afzichtelijke oorlog zal
aanbreken en die van elk van ons heel veel kracht en dapperheid en, zo je wilt,
waarachtige heldhaftigheid zal eisen.
Schrijf mij. Doe van mij de hartelijke groeten aan je mamma en aan je tante Anna.
Geef Moesjka een zoentje.
]e Kotik
Bron: Goudzand, blz. 57-59, uitgeverij Van Oorschot
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Netty leest een stukje uit het verhaal EEN OASE VAN RUST uit BEGIN VAN EEN
ONBEKEND TIJDPERK
Van Oorschot, blz 80-81• Privé-domein, blz 84-85
We waren met elkaar in gesprek geraakt en hij liet zijn moestuin zien die ik
mooier vond dan de weelderigste rozengaard. Het vochtige groen rook
verfrissend naar venkel en munt.
‘Ziet u, beste vriend,' zei de bezitter van de tuin tegen mij, 'zo kan je ook
leven. Je kunt op zo veel manieren leven: voor de vrijheid strijden, de mensen
willen veranderen of tomaten kweken, het heeft allemaal zijn eer, zijn waarde en
zijn roem.’
'Waarom zegt u dat?’ vroeg ik.
‘Omdat het mij vooral gaat om verdraagzaamheid en begrip. Daarin ligt voor
zover ik het zie de ware vrijheid besloten. Ieder mens moet vrij zijn het werk te
verrichten wat hij het liefste doet. En niemand mag hem daarbij iets in de weg
kunnen leggen. Dan zullen we voor niets meer terugdeinzen en geen vijand zal
ons meer weten te beteugelen.’
Annette leest BELAJA TSERKOV
I944
Enige tijd geleden hebben eenheden van het Rode Leger stormenderhand de
stad Belaja Tserkov in de Oekraïne ingenomen. Mijn grootvader, een blauwogige,
zilverharige grijsaard, en mijn vader zijn daar opgegroeid en hebben er vele jaren
gewoond. Als kind ben ik er heel vaak geweest. Daarom is het voor mij moeilijk
mij in de straten van deze stad tankgevechten voor te stellen. Of eigenlijk niet in
de straten, maar in de lanen van deze stad, in die stille en brede, met
paardenbloemen begroeide lanen, warm van de zon en geurend naar de bladeren
van populieren en naar dille.
Stelt u zich dit soort gevechten eens voor in de straten van het
shakespeareaanse Stratford of een ander patriarchaal stadje in Engeland waar het
je, als je uit het drukke Londen komt, opvalt dat ook overdag het ruisen van
bladeren en langgerekt gekraai van hanen hoorbaar is, en niet alleen in de
nachtelijke uren.
Belaja Tserkov is een heel oude stad, de voormalige hoofdstad van de
Oekraïense hetmans. Vlak bij de stad strekten zich de prachtige
Aleksandriejskiëtuinen uit, die ooit toebehoorden aan gravin Branitska, de
dochter van Catharina II. In deze tuinen is Poesjkin geweest en ook Mickiewicz.
Deze tuinen wekten een sprookjesachtige indruk. Over deze hoge en
overdadige muur van groen lag altijd een lichtfloers, of van de zon, of van de
regen. Wilde herten kwamen uit het struikgewas om zich aan de fonteinen te
laven. Overal spoten waterstralen op: uit de grasvelden, uit de
rozenbottelstruiken, uit de dichte woekeringen van Oost-Indische kers. De
tuinen waren terrasvormig aangelegd, waardoor je een aantal verschillende
1icht- en kleurvlakken aanschouwt waar waarschijnlijk alleen het penseel van de
geniale Corot de betovering en geheimzinnige dieptes van zou kunnen
weergeven.
Door de Aleksandriejskiërtuinen stroomt de rivier de Ros met doorzichtig,
diep water. Haar oevers zijn volledig bedekt met witte seringen. In mijn
kinderjaren was het gedeelte waar de tuinen liggen afgezet met roestige ijzeren
kettingen die over de rivier gespannen waren. Daarmee werd voorkomen dat
schuitenvoerders de waterlelies zouden omwoelen of de zwanen zouden
verschrikken die er hun nesten gebouwd hadden. Bij de stad baant de Ros zich
een weg door de uitlopers van de Karpaten, de door de tijd tot aan de sokkel
weggeslepen Avratinskibergen. Op die plek, in het hart van de steppen van de
Oekraïne, ruist een bergrivier die met watervallen tussen de roodgranieten
oevers naar beneden komt buitelen.
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Mijn vroegste kindertijd speelde zich af in Belaja Tserkov, in door de blauwe
en gouden velden van de Oekraïne omgeven stad. Zij ligt in mijn herinnering
opgeborgen als de warme dauw op de bloemen van de postelein, als de zoete
rook van stro, waar de kachels in de stad mee werden gestookt, en als de
verhalen van mijn opa - hij soldaat geweest in het leger van Nikolaas I - over de
veldtochten in Thracië.
Mijn opa leefde de hele zomer in een hut op de imkerij. Hij zei dat bijen van
hem hielden omdat hij zo’n zachte oudemannenstem had omdat hij nooit tabak
rookte. Hij zong voor mij - ik was nog een klein jochie - met een beverige stem
heel oude liederen van de je-kozakken. Nu eens klonk de melancholie van de
steppen erin dan weer straalden ze een onstuimige vrolijkheid uit. Mijn opa
herinnerde zich de tijd dat er in de Oekraïne nog geen spoorwegen waren en
zout en gedroogde vis uit de Krim naar Kiev vervoerde met een wagen met
grijze ossen ervoor.
In Belaja Tserkov had je toen heel veel Joodse handwerkslieden,
klokkenmakers, zadelmakers, schoenmakers, koetsiers. Het goedmoedige en
vrolijke armelui. Ik kreeg van hen maanzaadsnoepjes of vogelfluitjes. Iedere keer
wanneer mijn moeder achter de piano ging zitten en de plechtige klank van
snaren tussen de eeuwenoude populieren op straat opsteeg, kwamen al onze
buren - diezelfde handwerkslieden - bij elkaar onder de ramen op het gras zitten
en luisterden met wiegend hoofd. Ook de oude koetsier Mendel voegde zich
dan bij het gezelschap. Behoedzaam en af en toe halt houdend, reed hij zijn
rijtuigje dichterbij en luisterde, zonder van de bok af te komen, naar Chopin en
Tsjaikovski. Zijn oude paard dutte meteen in. Als de muziek ophield, nam
Mendel zijn pet af, droogde er zijn ogen mee en zei tegen mijn moeder: ‘U bent
een grote artieste! God geve dat u honderd wordt.’
In juni, op de dag van het volksfeest van Ivan Koepala, op die benauwde
zomeravonden wanneer bliksemflitsen aan de horizon blikkeren en het koren op
de velden staat te rijpen, dreven er kransen van veldbloemen op de rivier langs
de stad. Op deze kransen waren brandende kaarsen gezet. Daarmee raadden de
Oekraïense meisjes wie van hen het langst zou blijven leven. Als je kaars het
langst bleef branden, dan zou je ook het langst op deze aarde blijven.
Ik zou nog veel meer kunnen schrijven over de pracht en de poëzie van deze
stad, maar ik heb er de ruimte noch de tijd voor.
Belaja Tserkov is nu door ons bevrijd. Professionele moordenaars afstammelingen van de Teutonen - hebben de stad verwoest, honderden
zachtmoedige handwerkslieden daar in de ravijnen doodgeschoten en de bomen
in de Aleksandriejskiëtuinen omgehakt. Maar zelfs de zwartste wolk kan niet de
warme stralen van de Oekraïense zon tegenhouden. Dat was het lijflied van mijn
grootvader.
De Oekraïne zal uit de as herrijzen en opnieuw bloeien met haar rijke,
ruisende tuinen, gezang en noeste vlijt.
Bron: Goudzand, pagina 369 - 371
Op de vraag van de voorzitter of er nog andere leden in de zaal behoefte voelen
om een tekst van Paustovski voor te lezen of anderszins een woordje willen
doen bij dit herdenkingsmoment, wil Gerrit Jolink nog iets zeggen. Gerrit zegt
de mooie teksten van Paustovski zeer te waarderen maar dat het wel teksten
zijn van lang geleden en dat de situatie momenteel anders is. Gerrit wil dan ook
zijn verbazing/irritatie uiten over de keuze van de reis die was gepland naar
Abchazië/Krim. [De reis is reeds begin februari j.l. afgeblazen vanwege de
situatie]. Gerrit vraagt zich af of je als VKP daar wel heen kan gaan gezien de
politieke situatie. Gerrit had deze verbazing/irritatie ook al ten tijde dat de reis
naar de Krim werd georganiseerd [2015]. Gerrit zou willen dat daar nog eens
naar gekeken wordt. De voorzitter antwoordt dat er over dit onderwerp
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mailwisseling heeft plaats gevonden tussen Gerrit en het bestuur. Het standpunt
van het bestuur in dezen is/blijft dat de VKP geen politieke organisatie is noch
dat wil zijn. Het bestuur veroordeelt de verschrikkelijke oorlog van Poetin, maar
blijft in de lijn van Paustovski zoeken naar verbinding door literatuur en kunst
met mensen van vrede, ongeacht de nationale grenzen. Reizen naar Rusland
zullen door de situatie voorlopig niet doorgaan.
De voorzitter sluit af met het voorlezen van een tekst van Pieter de Rijke, een
VKP lid:
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Geachte redactie, voorzitter Henk,
Veel dank voor het bericht betreffende de oorlog die nu woedt. Ik ben net terug van
zeven weken in Oekraïne voor mijn werkgever, het internationale comité van het Rode
Kruis, en als Paustovski liefhebber kan ik me slechts aansluiten bij uw bericht.
Hoe goed dat Konstantin dit zelf niet meemaakt...
Met vriendelijke groet
14:15
De statuten van onze vereniging stipuleren een verplichte jaarlijkse Algemene
Vergadering. Zevenenvijftig stemgerechtigden nemen deel aan deze
vergadering
die geleid wordt door de voorzitter Henk Mulder. Het verslag van deze
Algemene Ledenvergadering is als bijlage toegevoegd.
14:45 Paustovski in Jalta
Via een zoom verbinding, die even op gang moet komen, hebben we
rechtstreekse verbinding met Olga Pernatskaia van het Bakhrushin Museum
[Theatermuseum, afdeling A.P. Tsjechov] in Moskou en met Natalia Pashko en
Olga Garmasar van het A.P. Tsjechov-huismuseum in Jalta. Ook Svetlana
Miroshnichenko, onze welbekende reisgids, neemt deel aan de zoom verbinding.

Olga Pernatskaia laat ons foto’s van Paustovski zien die gemaakt zijn in
Sebastopol e.o. tussen 1931 en 1967. Op een foto uit 1957 onderhoudt
Paustovski zich met enkele matrozen. Er worden ook foto’s getoond met
Paustovski in de bergen bij Chersonesos [niet te verwarren met het Cherson
dat steeds in het nieuws is] en bij de kerk op de rots bij Foros. Olga heeft zich
moeite gegeven om de plaats van nu terug te vinden voor de plek van de foto’s
5

van Paustovski toen. Er zijn ook foto’s van Paustovski in Goerzoef en bij de witte
datsja van Tjechov.
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Daarna geeft Natalia Pashko, wetenschappelijk medewerker, een virtuele,
gedetailleerde rondleiding door het A.P.Tsjechov huismuseum, waar Tsjechov
van 1899 tot zijn dood in 1904 woonde, samen met zijn moeder en zuster.
De Krim, het zuiden van Rusland was beter voor zijn gezondheid dan het klimaat
in Moskou. Zijn vrouw, de actrice Olga Knipper, was er alleen in de zomer. Het
huis is goed geconserveerd gebleven door de zorg van Tsjechovs zuster die er
tot 1957 heeft gewoond.
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In het Tsjechov museum lag van 1911 tot 1967 een gastenboek voor ‘Honorable
guests’. Belangrijke personen hebben daarin geschreven zoals bijv. Clementine
Churchill. Zo ook Paustovski, en wel in 1937 als ook in 1949. Paustovski schrijft
in 1949 in het gastenboek: Er zijn vier plaatsen in Rusland die vol zijn met lyrische
kracht aangewakkerd door echte volksliefde: Tsjechovs huis in Jalta, Tolstojs huis in
Jasnaja Poljana, Poesjkins graf in de Heilige Bergen en Lermontovs graf in Tarkhani. Op
deze plaatsen -onze harten- onze hoop; alsof alle charmes van het leven dáár zijn
geconcentreerd” [vertaling AB uit het Engels].
Natalia en haar collega Olga Garmasan laten ons ook nog foto's uit 1966 zien
van Paustovski in de tuin van Tsjechovs huis o.a. gezeten op de Gorki bank, dat
is de tuinbank waar Gorki, op bezoek bij Tsjechov, ooit zat.
De voorzitter bedankt na afloop de dames voor hun mooie voordrachten en
wenst hen vriendschap en vrede toe namens de vereniging.
[De presentatie zal opgenomen worden in De wereld van Konstantin Paustovski
#33]
15.50 Pauze met koffie en thee
In de pauze wordt door verschillende aanwezigen met genoegen gebruik
gemaakt van de gelegenheid om via de zoom-verbinding te spreken met Svetlana
Miroshnichenko, de Russische gids die ons de laatste 3 reizen heeft begeleid.
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16.10 Lezing en muzikaal intermezzo
Na de pauze is er een zeer boeiende lezing van Michel Krielaars over de
componisten in de Sovjet periode naar aanleiding van zijn boek De klank van de
heilstaat - Musici in de tijd van Stalin.
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Omdat het zo’n mooie Paustovski verwijzing is, herhaal ik nog even de zin uit de
proloog van Krielaars’ boek: Uiteindelijk besloot ik een duik te nemen in een
onstuimige periode uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie, waarin om met de schrijver
Konstantin Paustovski te spreken, voor ieder ook maar enigszins weldenkend en niet
geheel ongevoelig mens het leven de vorm aannam van een dagelijkse martelgang.
Michel Krielaars is journalist en schrijver. Hij was correspondent in Rusland
van 2007 tot 2013. Momenteel is hij chef Boeken bij de NRC.

Krielaars vertelt, op een manier dat je aan zijn lippen hangt, over de
componisten Richter, Prokofjev, Klavdia Sjoelzjenko [de Russische Vera Lynn],
Vajnberg en anderen. Hij neemt ons ook mee in die moeilijke tijd voor
kunstenaars toen. Componisten moesten muziek maken volgens de normen van
het Socialistisch Realisme. De muziek [en andere kunsten] werden zo mede
belangrijke wegbereiders voor de verdere ontwikkeling van de betere
Sovjetmens, zo luidde de gedachte in het Kremlin. Zo werd ook gedacht binnen
de verschillende staatsorganen, waaronder de roemruchte Componistenbond.
Dat betekende uiteraard ook dat de muziek, onverschillig het genre, in dat
systeem moest passen. Voor muziek die daar niet in paste werd de afkeurende
term ‘formalisme’ bedacht. Wie niet aan het gewenste profiel voldeed werd op
zijn minst genegeerd of in het slechtste geval voor lange tijd opgesloten in een
werkkamp of zelfs geëxecuteerd.
De verhalen over de componisten worden verdiept door de prachtige muzikale
intermezzo’s van de zangeres Henriette Schenk, professionele solo zangeres
en echtgenote van Krielaars en de pianiste Irina Antonova. Henriette zingt,
met begeleiding van Irina, liederen van de besproken componisten, van
kinderliedjes tot nog niet lang geleden gevonden muziekstukken.1

Aan de hand van tien levens, zoals van de pianist Svjatoslav Richter, de componisten Sergej
Prokofjev en Moisej Vainberg, de pianiste Maria Joedina en de zangeres Klavdia Sjoelzjenko,
probeert Michel Krielaars de muzikale Sovjetwereld tot leven te brengen. Uit alles wat hij op het
spoor kwam, blijkt dat de werkelijkheid nog absurder is dan je zou verwachten. (deel van de
flaptekst van 23 september 2022 verschenen boek van Krielaars De klank van de heilstaat.)
Een leesfragment van Ktrielaars’ boek zit achter de volgende link
https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2021/de-klank-van-de-heilstaat
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17:30 Borrel
De voorzitter sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit op de borrel.
18:15 Diner
Na de borrel genieten nog 44 deelnemers van het Rotterdams Tafeltje vol.
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VOLGENDE LEDENBIJEENKOMST
We zien elkaar weer op zondag 13 november 2022 in Akoesticum in Ede.
BIJLAGE
Verslag van de Algemene ledenvergadering.

02.06.2022
Annette Bos, secretaris
Foto’s van Frank Goes en Vincent Rombouts
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