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Beste leden en vrienden van de Vereniging Konstantin Paustovski,

• Op 14 juli werd in Taroesa de sterfdag van Paustovski herdacht, naar 
jaarlijkse gewoonte.  
Greet Van Haelst, weduwe van de Russische schilder Andrej P. 
Pashkevich woont het grootste deel van het jaar in Moskou. Ze is lid 
van onze vereniging en vertegenwoordigde de VKP op deze herdenking  
in Taroesa. 

• In de exporuimte naast de datsja in Taroesa loopt de tentoonstelling 
« En alles zal zich herhalen… » ter gelegenheid van de honderdvijftiende 
geboortedag van Arseni Aleksandrovitsj Tarkovski [1907–1989].  
Wat verbindt Paustovski en Tarkovski? 

• Een aangepaste versie van de BIBLIOGRAFIE staat op onze website. 
In de bibliografie zijn schatten te vinden. De eerste versie stond in het 
Jaarboek 2009. Het document werd regelmatig bijgewerkt en staat op 
onze website. In de recente versie staan ook de titels die in de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zijn opgenomen, waaronder 
het sprookje De verfomfaaide mus. Het werd in 1980 vertaald door 
wijlen Marko Fondse en verscheen in De Tweede Ronde. Jaargang 1.  
Dit tijdschrift is op papier alleen antiquarisch verkrijgbaar, daarom 
drukken we het verhaal in deze nieuwsbrief af.

• De rubriek Ingezonden biedt weer een aantal nieuwe boeken.

Veel leesplezier namens de redactie!
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14 juli 2022 • Taroesa
herdenking	
	

[ M o sk o u 	 31 	 m e i 	 1 8 9 2 	 - 1 4 	 j u l i 	 1 9 6 8 ]	
d o o r	
G r e e t 	 V a n 	 H a e l s t	

Zoals in alle voorgaande jaren werd in Taroesa de sterfdatum van Konstantin 
Paustovski herdacht op 14 juli, dit jaar in zijn 130ste geboortejaar.

De directie van het Paustovski museum in Moskou organiseerde in samenwerking 
met het Museum van Paustovski in Taroesa een trip van Moskou naar Taroesa  
waaraan verschillende bewonderaars van de schrijver en zijn literaire 
nalatenschap en leden van de Paustovski-vereniging konden deelnemen.

De minibus met ongeveer 12 personen vertrok ’s morgens om 08:00 uit Moskou en 
kwam na een probleemloze rit aan in Taroesa rond 10:00. 

Angelika Dormidontova nam ons mee om vanaf de kerk in het centrum van 
Taroesa langs de oever van de Oka te wandelen en de esplanade te bewonderen 
waar zowel het standbeeld van Marina Tsvetajeva, als van de dichteres Bella 
Akhmadoelina als van de schrijver Konstantin Paustovski de trots zijn van dit 
kleine stadje aan de Oka dat in de loop van de 20ste eeuw zoveel literaire en 
andere kunsttalenten herbergde, rust aanbood en inspireerde.  

Ondertussen was de bewolking verdwenen en tegen de tijd dat iedereen zich 
verzamelde rond het standbeeld van Paustovski waar Angelika de toehoorders 
toesprak over het leven en het werk van Paustovski scheen er een stralend 
zonnetje. Ook voorbijgangers sloten zich aan bij het aandachtig luisterend 
publiek.  
Een woord van dank aan iedereen in naam van de Vereniging Paustovski België- 
Nederland met de hoop op verdere intensieve samenwerking en uitwisseling van 
contacten werd gesproken door Greet Van Haelst:

Geachte dames en heren, leden van de Paustovski vereniging en liefhebbers van het 
œuvre van Paustovski,

In naam van de Paustovski vereniging gesitueerd in België en Nederland heb ik de 
eer me tot u te richten met een boodschap van al onze leden en ik wil in de eerste 
plaats dank uitspreken aan de organisatoren van deze ceremonie ter ere van de 130 
ste verjaardag van de geboorte van Konstantin  Paustovski.

De literaire werken van Paustovski en zijn uniek talent blijven nog steeds grote 
belangstelling opwekken zowel in Rusland als in het buitenland. Onze vereniging 
doet al het mogelijke om zijn werken toegankelijk te maken voor een breed publiek 
in het Nederlandstalige gebied. Vandaag wordt een contract ondertekend voor de  
uitgave van een aantal gedichten van Paustovski die voor het eerst in het 
Nederlands zullen vertaald worden.  
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Deze gedichten zullen in het jubileumjaar van de vereniging in boekvorm aan de 
leden worden uitgereikt. 
Leden van onze vereniging droomden er van om hier aanwezig te zijn en hopen 
het volgend jaar terug weer naar Taroesa te kunnen reizen en deze dag te kunnen 
bijwonen. Het reiscomité is ook al druk bezig met de organisatie van een reis naar  
Georgië en Armenië om daar de plaatsen te bezoeken die Paustovski zo mooi 
beschreef.
  
Het is voor ons uiterst belangrijk dat we onze nauwe contacten blijven behouden 
en onze samenwerking kunnen voortzetten ook in deze moeilijke tijden zodat we 
meer en meer mensen kunnen laten kennis maken niet alleen met de schrijver maar 
ook met de mens achter het œuvre. 

Cultuur redt de wereld en is wat mensen en werelden verenigt, waar ter wereld zij 
zich ook mogen bevinden.  
Ik dank u voor uw aandacht en wens al degenen die het behoud van de erfenis van 
Paustovski zo ter harte nemen en in de eerste plaats ook Galina Arboezova het 
allerbeste toe.  
Het allerbeste aan u allemaal.

Daarna werden bloemen gelegd bij het standbeeld van Paustovski en volgde de 
rit naar de begraafplaats die in een fantastisch mooi bosrijk gebied gelegen is. 
Daar aangekomen kregen de mensen meteen een kaarsje aangeboden en werden 
we opgewacht door een orthodoxe priester die de gebruikelijke “panichidi” ofte 
uitvaartgebeden prevelde en met de wierook in de hand kwam en rond het graf 
ging gedurende een half uur. Iedereen volgde de dienst met kaarsje en bloemeke 
in de hand en na de gebeden werden de bloemen op het graf neergelegd en 
vervolgden we onze weg door de begraafplaats langs het graf van de zoon van 
Paustovski en nog andere bekende persoonlijkheden. 
Er waren minstens 30 à 40 mensen aanwezig op de begraafplaats. 

Vandaar naar het de datsja van Paustovski met de meer dan prachtige 
bloementuin en met het schrijversprieeltje dat uitkijkt op de hoorbaar kabbelende 
rivier. Een hapje en een glaasje in een afgesloten gedeelte van de tuin en daarna 
volgde het geleide bezoek aan het museum, waar denk ik niets veranderd is sinds 
lange tijd behalve misschien een groot portret van Paustovski in de inkomhall? 
Mooi verzorgd allemaal en goed onderhouden. Spijtig genoeg was Galina 
Arboezova wegens haar zwakke gezondheid niet in staat om de ceremonies bij te 
wonen of om ons te ontmoeten in Paustovski’s huis, zoals gepland. 

Angelika had samen met de medewerkers van het museum in een klein speciaal 
ontworpen bijgebouwtje aan de rechterkant van de poort naar het Paustovski-
museum een tentoonstelling ingericht. Hier werden de gedichten van  
de vader van de cineast Andrej Tarkovski, Arseni Tarkovski in woord en beeld 
getoond met ook enkele zeldzame foto’s van Tarkovski en zijn vader die hem met  
zijn kleine zusje achterliet bij de mama toen Andrej amper drie jaar was.  
Marina Tarkovskaja, de dochter van Arseni Tarkovski en zus van Andrej was hierbij 
aanwezig. 

[1] Een Othodoxe pope aan de graftombe 
Het is de eerste keer dat het graf van 
Paustovski door een pope werd bewierookt, 
dit op vraag van medewerkers van het 
museumhuis in Taroesa.  
Ze willen bidden voor zijn zielenheil, ongeacht 
wat hij er zelf van zou denken... 

Greet Van Haelst bracht rozen mee.
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Tijd voor een late lunch in een merkwaardig café dat van onder tot boven 
behangen was met uurwerken, klokken, horloges, wekkers en andere voorwerpen 
tot in het kleinste kamertje. We nuttigden borsch, mors en kip en we hadden nog 
even de tijd om in het museum van Marina Tsvetaeva binnen te gaan. Dit museum 
stelt niet zo veel voor en bevat alleen een aantal persoonlijke foto’s en brieven 
van de familie.
 
Tegen 19:00 terug op weg naar Moskou waar het donderde en bliksemde en de 
regen met bakken uit de lucht viel.
Gelukkig waren we de dag in Taroesa daarvoor gespaard gebleven.  

« En alles zal zich herhalen…»
	
T e n t o o n s t e l l i n g 	 t e r 	 g e l e g e n h e i d 	 v a n	
d e 	 h o n d e rd 	 v i j f t i e n d e 	 g e b o o r t e d a g	
v a n 	 A r s e n i 	 A l e k s a n d rov i t s j 	 T a r k ov s k i	
[ 1 9 07 – 1 9 8 9 ]

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

Arseni Tarkovski was een vooraanstaande Russische dichter van de twintigste 
eeuw. In de jaren 1920 vond hij zijn weg, beïnvloed door de erfenis van de 
klassieke dichters en het akmeïsme. Zijn gedichten weerspiegelen een typisch 
Russische melancholie, een mystieke overgave gemengd met een moeilijk te 
vatten nostalgie [we zien dat gevoel ook vaak terug in de films van zijn zoon 
Andrej]. Die melancholie vergelijkt de dichter met de eindeloze horizons van 
Rusland. De dichter heeft ook iets met water: meren en rivieren [helder en fris 
water], regen [grijze en droevige dagen] die op de daken trommelt of als tranen 
stroomt over het gelaat van een geliefde. Dan is er het chtonische element, de 
aarde, waar de dichter een diepe band mee heeft: de loofwouden van Rusland, 
liefst dan in de regen. De natuur weerspiegelt de geest van de dichter, die een 
antwoord zoekt op de fundamentele vraag naar de zin van het bestaan. 

Interieur • Museumhuis Marina Tsvetaeva.

Arseni Tarkovski met zoontje Andrej.
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De lyrische, filosofische en esthetische strekking van Tarkovski’s verzen refereert 
aan het werk van Fjodor Tjoettsjev; de precisie en gewogenheid van zijn beelden 
en taal en zijn focus op persoonlijke gevoelens ligt dan weer dichter bij het 
akmeïsme. Arseni Tarkovski wordt ook wel een vertegenwoordiger genoemd van 
de “stille lyriek”, die de “luidruchtige”, populaire poëzie van de tijd van de dooi 
afloste.
Tarkovski zoekt in zijn poëzie naar harmonie en naar de verbindende beginselen 
tussen de tijden. Veel van zijn werk is qua woordkeuze, syntax, intonatie verwant 
aan de wereld van de volkskunst. 

Tarkovski hield zich lange tijd bezig met het vertalen van het œuvre van dichters 
uit de Kaukasus en Noord-Azië; in die tijd publiceerde hij zo goed als geen eigen 
gedichten. Pas in de jaren 1950-1960 verwierf hij bekendheid als oorspronkelijke 
dichter. Dank zij hem werden o.m. het werk van de Toerkmeense klassieke dichter 
Machtoemkoeli en het Karakalpakse epos Kyrk kys [Veertig meisjes] toegankelijk 
voor het Russischtalige publiek.

Konstantin Paustovski en Arseni Tarkovski maakten kennis met elkaar in 
Peredelkino, eind jaren ‘40 van de vorige eeuw. Maar hun wegen hadden elkaar al 
vroeger kunnen kruisen in Moskou, waar ze beiden rond dezelfde tijd verbonden 
waren aan de krant Goedok, of ook later, toen ze in de herfst van 1941 beiden 
geëvacueerd waren naar Tsjistopole. Tarkovski beschouwde Paustovski als een van 
de vertegenwoordigers van de oudere generatie grote schrijvers; hij was vervuld 
van dankbaarheid en respect jegens hen.
 
De fondsen van het Paustovski-museum herbergen twee brieven van Tarkovski 
aan Paustovski.  De eerste dateert van 1949, na hun ontmoeting in Peredelkino. 
De dichter stelt Paustovski voor kennis te maken met de gedichten van 
Machtoemkoeli – de uitgave was toen al niet meer verkrijgbaar. Hij schrijft: Ik hou 
veel van U en van Uw talent en daarom zou ik u voor korte tijd tot een lezer willen 
maken van een dichter die bij ons zo goed als onbekend is.
 
De andere brief is een verjaardagswens uit 1962, die nog warmere woorden bevat 
van liefde en erkentelijkheid: Beste Konstantin Georgiëvitsj! Heel onze familie 
zendt U de meest toegewijde, tedere, liefhebbende verjaardagswensen en wenst U 
gezondheid, kracht en nog een heleboel boeken, even prachtig als degene die U al 
heeft geschreven. Wij hielden altijd van Uw werk, en hoe beter we U leren kennen, 
hoe sterker dat gevoel wordt. We zijn vooral onder de indruk van hoe de innerlijke 
wereld van de auteur één is met de innerlijke wereld van de boeken. Als U eens wist 
hoezeer wij U nodig hebben, hoe onmogelijk het is te leven buiten Uw invloedssfeer. 
Moge U altijd gezond en jong zijn, want U leeft niet voor zichzelf, maar voor de 
anderen, zoals elke ware kunstenaar. 

Paustovski had ook veel sympathie voor de jonge dichter en vertaler. Hij bewaarde 
zijn brieven; de boeken die Tarkovski hem schonk kregen een plekje in zijn 
bibliotheek.
  
Beide schrijvers deelden het gevoel van Afanasi Fet van de eeuwige schoonheid 
die in de wereld aanwezig is en die het alledaagse transformeert in een wereld 
van verlangen, bewondering en gebed: de liefde voor de zangerigheid van de taal 
en de zeggingskracht van het Russische woord, de unieke creatieve kracht om het 
moment van het schone “in zijn vlucht te onderscheppen” en vast te leggen.

Akmeïsme - Russische literaire stroming 
tussen 1912 en 1922 die zich toelegde op het 
ambachtelijk beoefenen van de dichtkunst, 
waarbij de taal werd gebruikt om uitdrukking 
te geven aan alledaagse zaken.

Fjodor Tjoettsjev [1803-1873] 
Russische dichter wiens werk tot de romantiek 
behoort.

Machtoemkoeli [ca. 1730 - ca. 1807] 
Zoon van de dichter Azadi, spirituele leider, 
sufi, reiziger.

Arseni Tarkovski.
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In de structuur van hun beider poëzie over Mens en Natuur vind je verwante 
beelden, details die verwijzen naar lyrische en filosofische motieven. In de 
archieven van beide schrijvers zijn door hen overgeschreven fragmenten bewaard 
van Fet en andere dichters die hen inspireerden. Het werk van Arseni Tarkovski en 
Konstantin Paustovski slaat een brug tussen de klassieke periode van de Russische 
letterkunde, de Zilveren eeuw en de moderne literatuur. 

Hun beider namen zijn verbonden met Taroesa. Tarkovski kwam voor het eerst 
naar de stad aan de Oka in 1937; in 1950-1960 was zijn zoon Andrej hier te gast, 
de grote filmregisseur.

Voor Paustovski werd Taroesa tijdens zijn laatste tien levensjaren een lievelingsplek, 
waar hij creatieve vreugde vond en een echt Thuis. 
 
De tentoonstelling En alles herhaalt zich… is een verklaring van erkentelijkheid 
en liefde aan het œuvre van Arseni Aleksandrovitsj Tarkovski. U kan er materiaal 
zien uit de fondsen van het Paustovski-museum en van het naar Vladimir I. Dal 
vernoemde Staatsmuseum van Geschiedenis van de Russische literatuur. 

• In het Nederlands:
https://mystiekfilosofie.com/2014/06/10/arseni-tarkovski/
http://www.uitgeverijhuisclos.nl/17.html 

• In English:
https://www.angelfire.com/poetry/swirl/i_dream_this_dream_and_i_still_dream_
of_it.htm 
https://allpoetry.com/Arseny-Tarkovsky 
https://aanatolivich.wordpress.com/2008/07/21/arsenytarkovsky-starcatalog/ 

• En français:
. Poèmes, édition bilingue. Librairie du Globe, 1991 [traductions de Henri Abril, 
Gaby Larriac, Cyrilla Falk et Jacques Gaucheron]
. L’Avenir seul, poèmes, éditions Fario, 2013 [traduction Christian Mouze; postface 
d’Anna Akhmatova]

https://www.mirpaustowskogo.ru/den-pamjati-konstantina-georgievicha-
paustovskogo
E. Waegemans: Russische letterkunde [Amsterdam, Antwerpen, 2003].
https://www.livelib.ru/author/18188-arsenij-tarkovskij?ysclid=l6w9bqri
us227605247
https://stihi.ru/avtor/tarkovski1907 

Wilgen en berken

Ik min de berken van het Noorden, -
Hun sombere aanblik, droef verstild,
Gelijk het graf dat zonder woorden
De hitte van het hart verkilt.
 
Maar de gekromde wilgebomen
Die buigend over het water staan,
Zijn meer verwant met bange dromen
Die niet uit de gedachten gaan.
 
Terwijl hij struikgewas en weiden
Met tranen van verdriet verblindt,
Fluistert de berk over het lijden,
Alleen tegen de noordenwind.
 
Het aardse tranendal beschouwend
Als het begin van alle leed,
Spreiden de wilgebomen rouwend
Tot aan de grond hun bladerkleed.

Afanasi Fet [1820-1892] 
[vertaald door Marja Wiebes en  
Margriet Berg, verschenen in  
De Tweede Ronde Jaargang 9, 1988

3BRONNEN

3GEDICHTEN VAN 
ARSENI TARKOVSKI

Angelika Dormidontova en Marina Tarkovskaja
bij de tentoonstelling in Taroesa.
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BIBLIOGRAFIE	 	
on-line

In Bulletin # 31, blz., 14, konden jullie lezen dat Tamara Schermer de taak van 
Netty van Rotterdam heeft overgenomen.

Op de website van onze vereniging staat sinds kort de eerste hernieuwde versie 
van de Bibliografie waarin Tamara - naast Gijs Geertzen- de hand heeft gehad. 
Het document bevat heel wat nieuwe items, o.a. de lijst van bestanden die zijn 
opgenomen in de DBNL en een nieuwe Rubriek PODCASTS.
https://www.paustovski.org/bibliografie/
Het document kan worden gedownload.

Regelmatig maken leden ons attent op artikels waarin Konstantin Paustovski 
wordt vermeld. Dat is steeds welkome informatie. We verzamelen deze artikels in 
ons archief. 
Het gaat dan om artikelen in Nederlandse en Vlaamse tijdschriften, kranten en/of  
websites of excerpten uit boeken. 

Het gebeurt ook dat leden bij toeval de naam van Paustovski tegenkomen in een 
boek dat ze ter hand nemen. Ook deze meldingen nemen we in grote dank aan.  
Bij voorkeur met een kopie/scan van het stukje tekst.

Graag jullie meldingen via bibliografie@paustovski.org
Wie interesse heeft in een artikel kan dit eveneens opvragen.

1

Bibliografie 
Konstantin Georgiëvitsj Paustovski [1892-1968]

1

   2   1. In het nederlands vertaalde BoeKen en verhalen van                 

   PaustovsKI

   5    2. In het nederlands vertaalde verhalen van PaustovsKI    

   In verzamelBundels en tIjdschrIften 

   8   3. BoeKen over PaustovsKI

   8   4. artIKelen over PaustovsKI en/of zIjn BoeKen In BoeKen

12   5. artIKelen en recensIes over PaustovsKI en/of zIjn BoeKen                

   In tIjdschrIften

15   6. artIKelen en recensIes over PaustovsKI en/of zIjn BoeKen In              
     Kranten

23   7. varIa

26   8. PuBlIcatIes In andere talen

26   9. dIGItale Bestanden en BloGs

28 10. Podcasts

Blz

versie 19 augustus 2022

samenstel lers: Gi js Geertzen en netty van rotterdam  
oegstgeest/ridderkerk 2016
samenstel lers sinds 2022: Gi js Geertzen en tamara schermer

opmerkingen / aanvul l ingen / verbeteringen zi jn welkom op
bibl iografie@paustovski .org

vormgeving: ria verbergt

dit document is eigendom van de vereniging Konstantin Paustovski©
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DE	VERFOMFAAIDE	MUS		
Растрепанный воробей			
sprookje	uit	1948
Konstantin Paustovski
v e r t a a l d  d o o r 
M a r k o  F o n d s e	

Op de oude wandklok hief de smid, van ijzer en niet groter dan een tinnen 
soldaatje, zijn hamer. Het uurwerk knarste, het smidje haalde uit en deed zijn 
hamer neerkomen op een minuscuul bronzen aambeeld. Een schielijke klank repte 
zich door het vertrek en rolde onder de boekenkast om daar te versterven.
  Acht malen raakte de smid het aambeeld. Hij wilde nog een negende slag 
geven, maar zijn arm stokte en bleef in de lucht hangen. Zo stond hij dan een 
heel uur lang, de arm geheven, totdat het tijdstip voor de negen slagen op het 
aambeeld zou aanbreken.
 Masja stond uit het raam te turen en wachtte zich wel óm te kijken. Als 
je even omkeek, werd Petrovna, de kinderjuffrouw, vast en zeker wakker en zou 
haar naar bed sturen.
 Petrovna zat te soezen op de sofa en mama was als altijd naar de 
schouwburg. Zij was balletdanseres, maar Masja eens meenemen naar de 
schouwburg deed ze nooit.
 Die schouwburg was een kolossaal gebouw met stenen pilaren. Hoog 
op het dak zag je een stel gietijzeren paarden steigeren. Die werden in bedwang 
gehouden door een man met omkranste slapen; dat moest wel een heel sterke 
en dappere man zijn. Hij had de vurige dieren nog net voor de dakrand tot staan 
weten te brengen. Hun hoeven hingen al boven het plein. Masja stelde zich wel 
eens voor wat een opschudding er zou ontstaan als de man de ijzeren rossen eens 
niet langer in bedwang had. Dan zouden ze neerstorten op het plein en met veel 
geraas en gedender pardoes langs de verkeersagenten wegstuiven.
  De laatste dagen was mama aldoor uit haar doen geweest. Ze werkte 
aan de première van Assepoester en had beloofd dat Petrovna en Masja voor die 
gelegenheid mee mochten. Twee dagen voor het schouwspel had zij uit haar kist 
een bloemtuiltje van ragfijn geblazen glas tevoorschijn gehaald. Dat was een 
cadeautje van Masja’s vader. Hij was zeeman en had dat tuiltje meegebracht uit 
een ver, ver land. 
 De oorlog brak uit en Masja’s vader werd opgeroepen. Hij bracht een 
aantal vijandelijke schepen tot zinken en werd zelf ook twee keer bijna in de 
grond geboord. Hij raakte gewond, maar bracht het er levend van af. En nu was 
hij alweer ver weg, in een land met de rare naam ‘Kamtsjatka’ en hij zou nog lang 
niet terugkomen, in de lente pas.
 Mama haalde het glazen boeketje tevoorschijn en fluisterde er een paar 
woordjes tegen. Vreemd was dat, want daarvoor had mama nog nooit met dingen 
gepraat.
 ‘Zo,’ fluisterde mama, ‘het is zo ver.’
 ‘Wat is zo ver?’ vroeg Masja.
 ‘Jij bent nog te klein om dat te begrijpen,’ antwoordde mama. 
 ‘Dit boeketje heb ik van papa gekregen en hij heeft toen gezegd: ‘Als je de 
première van Assepoester danst, vergeet dan niet het op je japon te spelden na 
de balscène in het paleis. Dat is dan voor mij een teken dat je op dat moment aan 
me gedacht hebt.’ 
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 ‘Ik begrijp het lekker wél,’ zei Masja nijdig.
 ‘Wat heb jij dan begrepen?’
 ‘Alles!’ antwoordde Masja en kreeg een kleur, want ze kon het niet
uitstaan als iemand haar niet geloofde.
Mama had het boeketje op haar tafel gelegd en gezegd dat Masja er met geen 
pink aan mocht komen, want je hoefde er maar naar te wijzen en het brak al, zo 
broos was het.
 En nu lag het boeketje achter Masja te glanzen dat het een aard had. 
Het was zo stil dat alles rondom leek te slapen - het hele gebouw en de tuin 
daarbuiten en de stenen leeuw die beneden bij de poort zat en steeds heviger 
wit werd van de sneeuw. De enigen die niet sliepen waren Masja, de centrale 
verwarming en de winter. Masja tuurde uit het raam, de verwarming zong 
knus zijn behaaglijke deuntje en de winter strooide sneeuw, alsmaar sneeuw. 
Die zweefde langs de lantaarnpalen en vlijde zich neer op aarde. Het was 
onbegrijpelijk dat uit zo’n zwarte hemel zulke witte sneeuw neer kon dwarrelen. 
En al net zo onbegrijpelijk was het dat hartje winter, terwijl het vroor dat het 
kraakte, op mama’s tafel een mand met grote rode bloemen zomaar in volle bloei 
stond. Maar onbegrijpelijker nog dan dat alles was wel die bonte kraai. Die zat 
daar voor het raam op een boomtak Masja met strakke blik aan te kijken. De kraai 
zat elke avond te wachten tot Petrovna het tochtraampje open deed om voor de 
nacht de kamer een beetje te luchten en daarna Masja mee te nemen voor de 
avondlijke wasbeurt.
 Masja en Petrovna waren de kamer nog niet uit of de kraai vloog op naar 
het tochtraampje, wurmde zich naar binnen, griste het eerste het beste wat hem 
onder ogen kwam mee en maakte dat hij weg kwam… In zijn haast vergat hij zijn 
pootjes even af te vegen aan de mat, zodat hij natte sporen naliet. Als Petrovna 
dan weer binnen kwam, sloeg Petrovna strijk en zet de handen ineen en riep:
 ‘Zo’n gauwdief! Wat heeft-ie nu weer achterover gedrukt?’
 Ook Masja sloeg dan de handjes ineen en samen met Petrovna ging ze 
dan haastig op zoek om te zien wat de kraai nu weer gegapt had. Meestal bestond 
de buit uit een suikerklontje, een stukje gebak of worst…
 De kraai huisde in een kraam waarin ‘s zomers ijs verkocht werd en die 
voor de winter was dichtgespijkerd. De kraai was een schraper en een nijdas. Met 
zijn snavel hamerde hij al zijn schatten diep weg in de kieren en spleten van de 
kraam, want de mussen mochten er eens aankomen.

Een enkele nacht droomde hij wel eens dat de mussen stiekem zijn kraam 
binnenglipten om van tussen de planken een stukje bevroren worst, een 
appelschilletje of een snoepwikkeltje van zilverpapier los te peuteren. Dan kraste 
hij akelig in zijn droom en de agent die vlakbij op een hoek stond, draaide zich 
om naar het geluid en luisterde aandachtig. Hij had dat nachtelijke gekras al veel 
vaker gehoord en vond het maar vreemd. Herhaaldelijk was hij al op de kraam 
afgestevend en, de ogen met de handen beschuttend tegen het lantaarnlicht, had 
hij naar binnen getuurd.
 Maar in de kraam was het donker en al wat hij ontwaarde waren de vage 
omtrekken van een kapot kratje.
 Op zekere dag betrapte de kraai een deerlijk gehavend musje, dat naar de 
naam ‘Pasjka’ luisterde.
 Het waren voor de mussen barre tijden. Haver is schaars geworden omdat 
er in de stad bijna geen paard meer over is. In vroeger tijden - Pasjka’s grootvader, 
een oude mus met de bijnaam ‘Tsjiepkin’, had het er wel eens over - toen verdrong 
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zich het mussenvolk dag in dag uit rond de standplaats van de koetsiers, waar de 
paarden altijd wel wat haver uit hun voederzakken morsten.
 Maar nu is het één en al auto in de stad. Die eten geen haver, die staan 
niet zo lekker met hun kaken te malen, zoals de brave paardebeesten, nee, die 
drinken een giftig goedje met een gemene lucht. De gelederen der mussen waren 
gedund. Voor een deel hebben ze de wijk genomen naar het platteland, de 
paarden achterna, voor een deel naar de havensteden, vanwaar het graan 
verscheept wordt en waar de mus dan ook een weldoorvoed en vrolijk leventje 
leidt.
 ‘Vroeger,’ zo vertelde Tsjiepkin, ‘kwamen wij mussen in zwermen van 
wel twee-, drieduizend bijeen. Af en toe stoven we als een rukwind op, zodat 
de mensen en zelfs de paarden schichtig achteruit deinsden en mopperden van: 
“Goeie genade, sta me bij! Denken die herrieschoppers soms dat ze boven de wet 
verheven zijn?”
 En dan die mussengevechten op de markten! Het dons vloog daar in 
plukken rond. Daar hoef je vandaag de dag niet meer mee aan te komen...’
 De kraai betrapte Pasjka toen hij nog maar net de kraam was 
binnengeglipt en nog geen kans had gezien om iets uit een spleetje los te 
peuteren. Hij bewerkte Pasjka’s kopje duchtig met zijn snavel. Pasjka rolde 
ondersteboven en trok een zielig gezicht alsof zijn laatste uur was aangebroken.
 De kraai smeet hem de kraam uit en kraste hem een stroom verwensingen 
na, waarbij al wat mus was het moest ontgelden.
 De agent keek op en beende op de kraam af. Pasjka lag in de sneeuw; hij 
verging van de koppijn en hapte hulpeloos naar adem. ‘Zo zo, zielepiet, heb jij 
geen huis?’ zei de agent. Hij deed een want uit, stopte Pasjka erin en frommelde 
hem met want en al in een zak van zijn uniformjas. ‘Een mussenleven is ook niet 
alles...’
 Daar lag Pasjka nu in een jaszak met zijn ogen te knipperen en hij verging 
van machteloze spijt en honger. En was er nu nog maar een kruimeltje te eten 
geweest! Maar de agent had geen broodkruimeltjes in zijn zak, alleen maar een 
paar draadjes tabak, waar je niets aan had.
 Het werd ochtend en Petrovna ging met Masja wandelen in het park. De 
agent riep Masja met opgeheven vinger bij zich en vroeg haar op gestrenge toon:
 ‘Jongedame, had jij niet eens een musje gehad willen hebben? Om groot   
te brengen?’
 Masja antwoordde dat ze dat best zou willen, wat graag zelfs. Toen 
kwamen er opeens allemaal rimpeltjes op het van de wind blozende gezicht van 
de agent. Hij schoot in de lach en diepte de want met Pasjka uit zijn zak op.
 ‘Hier. Neem de want ook maar mee. Anders gaat hij er nog vandoor. Die   
want breng je straks maar terug. Ik word pas om twaalf uur afgelost.’
 Masja nam Pasjka mee naar huis, streek met een borsteltje zijn veertjes 
glad, gaf hem iets te eten en liet hem toen los. Pasjka ging op de rand van een 
schoteltje thee zitten, nipte er wat van, streek daarna neer op het hoofd van de 
smid en zou bijna ingedommeld zijn, maar de smid kreeg er tenslotte schoon 
genoeg van; hij haalde uit met zijn hamertje en wilde Pasjka een klap geven. 
Pasjka zocht klapwiekend een goed heenkomen op het hoofd van meneer Krylov, 
de dichter die zulke mooie fabels geschreven heeft. Meneer Krylov was van brons 
en spekglad, zodat Pasjka nauwelijks houvast aan hem had. Maar de smid begon 
in zijn woede toch op zijn aanbeeld te slaan, elf keer maar liefst.
 Pasjka bleef de hele dag bij Masja logeren en zo kwam het dat hij die 
avond zag hoe de oude kraai door het tochtraampje vloog en een gerookte viskop 
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van tafel stal. Hij had zich verschanst achter de mand met de rode bloemen en 
hield zich daar o zo rustig.
 Sindsdien vloog Pasjka iedere dag bij Masja langs om zijn kruimeltje te 
pikken en piekerde zich suf hoe hij haar zijn dankbaarheid kon laten blijken. Op 
een dag kwam hij aanzetten met een bevroren oorwurm voor Masja - die had hij 
in het park gevonden. Maar die at Masja niet, daar begon ze niet aan, en Petrovna 
mikte de oorwurm foeterend uit het raam.
 Daarna begon Pasjka, om de kraai dwars te zitten, heel listig allerlei 
gestolen goed uit de kraam weg te slepen en naar Masja terug te brengen. De ene 
keer was dat een verpieterd schuimpje, dan weer een stukje pasteideeg of een 
kleurig snoepwikkeltje.
 Blijkbaar ging de kraai niet alleen bij Masja op rooftocht uit, maar ook in 
andere huizen, want af en toe sloeg Pasjka de plank mis en kwam aanzetten met 
andermans spullen; zoals een kammetje, een speelkaart - klavervrouw - of het 
gouden pennetje van een vulpenhouder.
 Het was weer avond. Dit maal scheen Petrovna maar niet wakker te willen 
worden. Masja was toch zo benieuwd om eens te zien hoe de kraai zich door het 
tochtraampje naar binnen werkte. Dat had ze nog nooit meegemaakt.
 Masja klauterde op een stoel, deed het raampje open en verstopte zich 
achter de kast. Eerst dwarrelden er alleen maar grote sneeuw-vlokken naar binnen 
die op de vloer wegsmolten, maar even later klonk er opeens een schurend geluid. 
Daar wurmde de kraai zich zowaar de kamer in, sprong op mama’s tafel, bekeek 
zichzelf uitgebreid in de toiletspiegel, zette een krop op bij het zien van zijn eigen 
boosaardig evenbeeld, kraste eens flink, vatte omzichtig het glazen tuiltje in zijn 
snavel en vloog toen het raam uit.
 Masja gaf een gilletje. Petrovna werd er wakker van. ‘O,’ riep ze uit en zei 
toen een heleboel lelijke woordjes. En toen mama uit de schouwburg terugkwam 
kreeg ze zo’n verschrikkelijke huilbui, dat Masja van de weeromstuit begon mee 
te huilen. Maar Petrovna zei dat het geen doodwond was en dat het glazen 
bloemstukje nog best terecht kon komen, als die misselijke kraai het tenminste 
niet in de sneeuw had laten vallen.
 De volgende morgen kwam Pasjka weer aangevlogen. Hij ging zitten 
uitblazen op het hoofd van meneer Krylov, hoorde het verhaal over het gestolen 
tuiltje aan, en dook in zijn veren om het eens goed op zich in te laten werken.
 Toen mama later op de dag naar de schouwburg ging om te repeteren, 
vloog Pasjka achter haar aan en verloor haar geen moment uit het oog. Af en toe 
streek hij eens neer op een uithangbord, een lantaarnpaal of een boomtak, en zo 
bereikte hij tenslotte het theater. Daar posteerde hij zich een poosje op de snuit 
van zo’n gietijzeren paard om zijn snaveltje te poetsen. Hij veegde met zijn pootje 
een traantje weg, tjilpte wat en was toen opeens verdwenen.
 Die avond deed mama Masja haar mooiste witte boezelaar voor, Petrovna 
drapeerde een bruinsatijnen omslagdoek om de schouders en zo reden ze gedrieën 
naar de schouwburg. Inmiddels had Pasjka in opdracht van Tsjiepkin alle mussen 
uit de omgeving opgetrommeld voor een gezamenlijke aanval op de kraaiekraam, 
waarin het glazen bloemstukje verborgen moest zijn.
 De mussen durfden natuurlijk niet rechtstreeks tot de aanval over te 
gaan, maar hadden zich her en der over de naburige daken verspreid en twee uur 
lang de kraai zitten treiteren. Ze dachten hem zo wel kwaad te krijgen en uit zijn 
tent te kunnen lokken. Dan konden ze hem met zijn allen tegelijk bestoken in een 
straatgevecht, want dan had je meer de ruimte dan in die nauwe kraam. Maar die 
uitgekookte kraai bleef zitten waar hij zat, hij kende de mussen en hun gemene 
streken.
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 Tenslotte raapten de mussen al hun moed bij elkaar en hipten een voor 
een de kraam binnen. En daar brak me het lieve leven los. Door alle herrie en 
geklapwiek zag het alras zwart van de mensen rondom de kraam.
 Ook de agent kwam toesnellen. Hij tuurde naar binnen en deinsde 
achteruit. Het mussendons stoof in plukken rond en daarin viel niets te 
onderscheiden.
 Toe maar!’ zei de agent. ‘Dat gaat helemaal volgens het boekje, geen 
generaal die ze dat verbetert!-
 Daarna begon hij de planken waarmee de kraam was dichtgespijkerd los 
te wrikken om zich toegang te verschaffen en paal en perk te stellen aan het 
gevecht.
 
Tezelfdertijd gaf in de schouwburg een rijzige man met zijn bleke hand een teken, 
waarop de violen en cello’s zacht trillend inzetten. De man gebaarde met de hand 
en terwijl het geluid van de muziek aanzwol, kwam er beweging in het zware 
fluwelen doek, dat moeiteloos uiteen week, en daar zag Masja een vorstelijk 
ingericht en zonovergoten vertrek, met daarin de monsterlijke stiefzuster en de 
boze stiefmoeder, en haar eigen mamaatje, in een vaalgrijs afdankertje, tengertjes 
en o zo mooi.
 ‘Assepoes!’ riep Masja met een onderdrukt kreetje, en van toen af zat ze 
helemaal aan het toneel gekluisterd.
 Daar, in het maanlicht, in een glans van roze, blauw en goud, verhief zich 
het paleis. En mama die naar buiten snelde, verloor haar glazen muiltje op de 
treden van het bordes.
 En wat fijn was het dat de muziek zo helemaal meeleefde met het 
verdriet en de vreugde van mama, net alsof al die violen, hobo’s, fluiten en 
trombones brave levende wezens waren, die het beste met haar voor hadden, net 
als die lange meneer met het dirigeerstokje. Die had het er zo druk mee, dat hij 
niet eens ook maar één keertje omkeek, de zaal in.
 En dat was erg jammer, want de zaal zat vol kinderen met rode koontjes 
van verrukking.
 Zelfs de oude zaalwachters, die anders nooit een voorstelling bekijken, 
maar bij de gangdeuren staan met stapeltjes programma’s en van die grote zwarte 
toneelkijkers, zelfs die zaalwachters kwamen nu op hun tenen de zaal in en lieten 
de deuren op een kiertje aan staan om naar mama te kijken. Een van hen wreef 
zelfs de tranen uit zijn ogen. Geen wonder dat hij het te kwaad kreeg, want die 
daar zo prachtig danste, was de dochter van zijn overleden vriend, een collega, 
ook een zaalwachter, net als hij.
 En toen, bij het eind van de voorstelling, toen de muziek het geluk 
bezong, zo opgetogen en jubelend dat de mensen ervan moesten glimlachen, al 
begrepen ze de tranen van de toch zo gelukkige Assepoester niet helemaal, - 
juist op dat moment kwam, na een zwerftocht door het trappenhuis van de 
schouwburg, een kleine, deerlijk verfomfaaide mus de zaal in stuiven. Je zag 
meteen dat hij juist aan een barre vechtpartij ontkomen was.
 Van de wijs gebracht door de honderden schouwburglichten, cirkelde hij 
boven het toneel en iedereen zag dat hij in zijn snaveltje iets oogverblindends 
meevoerde, een kristallen twijgje leek het wel. 
 Door de zaal ging een geroezemoes dat weer verstomde. De dirigent hief 
zijn hand en tikte af. De achterste rijen kwamen overeind om beter te kunnen 
zien wat zich daar afspeelde op de planken. De mus wiekte op Assepoester toe. 
Zij strekte de handen naar hem uit en het musje liet in zijn vlucht een glazen 
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tuiltje in die geopende handen vallen. Met trilvingers bevestigde Assepoester het 
aan haar japon. De dirigent zwaaide met zijn stokje en het orkest barstte los. Van 
het applaus begonnen de zaallichten te schudden. De mus fladderde omhoog, de 
koepel van de zaal in, en streek neer op de kroonluchter, om zijn in het gevecht 
gehavende pluimage te fatsoeneren. Assepoester bleef maar buigen en lachen en 
het was dat Masja beter wist, anders had ze nooit geraden dat die Assepoester 
haar eigen mama was. En later, thuis, toen de lichten al uit waren, toen het 
nachtelijk duister bezit van de kamer genomen had en elk beduidde te gaan 
slapen, vroeg Masja, al half uit dromenland, aan haar mama: ‘Toen je het boeketje 
opspeldde, heb je toen aan papa gedacht?’
 ‘Jazeker,’ antwoordde mama na een korte pauze.
 ‘Waarom huil je dan?’
 ‘Omdat ik blij ben dat er zulke mensen bestaan als jouw papa.’
 ‘Hoe kan dat nou!’ sputterde Masja nog. ‘Als je blij bent, dan lach je.’
 ‘Ja, als je een beetje blij bent, dan lach je,’ antwoordde mama. ‘Maar als je 
heel erg blij bent, dan moet je huilen. En nu moet je gaan slapen.’
 Maar Masja was al ingeslapen. Ook Petrovna sliep. Mama liep naar het 
venster. Op een tak voor het raam zat ook Pasjka te slapen. Hoe stil was de wereld. 
En de sneeuw die in grote vlokken zonder ophouden uit de hemel neer bleef dalen, 
verdiepte die stilte nog. En mama bepeinsde dat gelukkige dromen en sprookjes 
net als sneeuw neerdalen over de mensen.

Van Konstantín Paustovski [Moskou, 1892-1968] verschenen al voor de Tweede 
Wereldoorlog de werken Kolchis en De baai van Kara-Boegas in vertalingen van 
Karel van het Reve, die daarmee het record jeugdvertalen op zijn naam bracht. 
In vertaling van Wim Hartog verschenen bij de Arbeiderspers in de reeks Privé-
domein drie van de zes delen ‘Levensverhaal’: Begin van een onbekend tijdperk, 
Onrustige jeugd en Verre jaren.  
Paustovski geldt als een van de grootste stilisten van het moderne Rusland en 
vooral ook als een van de meest integere persoonlijkheden.  

Verschenen in De Tweede Ronde. Jaargang 1  
1980, blz. 120 tot 129
De Tweede Ronde, Amsterdam
Illustraties Peter Vos

Met dank aan de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
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Ingezonden

B o e k e n
• Anatoli Mariëngof: Mijn eeuw, mijn vrienden en vriendinnen  
Vertaald, bezorgd en nawoord door Robbert Jan Henkes,  
De Arbeiderspers, 2022, paperback, 396 blz.,, € 27,99  
ISBN 9789029543866

Anatoli Mariëngof blikt met beeldende anekdotiek terug op 
zijn jeugdjaren, wilde avonden in Rusland, ‘zijn tijd’ [1918 tot 
1923] en de relatieve artistieke vrijheid in die jaren.  
Op indringende wijze wordt verslag gedaan van de revolutie 
in Rusland. 

 
• Anatoli Mariëngof: Cynici  
Vertaald en bezorgd door Robbert Jan Henkes en Elena Elena 
Peleverzeva, Pegasus, 2022, paperback, 208 blz.,, € 24,50  
ISBN 9789061434900

Behalve een dramatisch, maar luchtig verteld liefdesverhaal, 
bevat deze roman een bijna filmisch verslag van de eerste 
jaren van de revolutie.

• Anatoli Mariëngof: Roman zonder leugens  
Vertaald en bezorgd door Robbert Jan Henkes en Elena 
Peleverzeva, Pegasus paperback, 222 blz.,, € 22,50  
ISBN 9789051880731

Dit boek bevat in 1927 gepubliceerde herinneringen aan zowel 
de revolutie, als aan zijn vriend Jesenin.

• Mike Johansen: De reis van dokter Leonardo
Vertaling Tobias Wals, Pegasus, 2021, paperback, 125 blz., 
€ 18,50
ISBN 99789061434818 

De lezer wordt meegevoerd op een onnavolgbare tocht over 
de Oekraïense steppe. In de uitgesponnen proloog besluit 
de Spaanse ‘tirannendoder’ Don Jose Pereira naar Sovjet-
Oekraïne af te reizen om op vogels te jagen. Daar duiken 
nog twee reizigers op: de Italiaanse dokter Leonardo Pazzi 
en zijn ‘toekomstige geliefde’ Alceste, die om redenen die 
nooit helemaal duidelijk worden een boottochtje maken in de 
omgeving van Charkiv.

• Guido Snel: Negen steden, Europa van Wenen naar Istanbul  
De Arbeiderspers, 2022, paperback, 560 blz., € 27,50  
ISBN 9789029541190

De schrijver kent de regio en de mensen, hun geschiedenis en 
literatuur als geen ander, reisde de afgelopen jaren naar 
Wenen, Boedapest, Zagreb, Sarajevo, Srebrenica, Subotica, 
Novi Sad, Belgrado en Istanbul en nam een andere, veel 
gelaagdere werkelijkheid waar.

Negen steden is een literair reisverhaal, een politiek-historisch 
essay en een bevlogen cultuurgeschiedenis ineen.
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• Gijs Kessler: Rusland land dat anders wil zijn. Vijfentwintig 
jaar van binnenuit.  
Prometheus, 2022, paperback, 240 blz., € 22,50 
ISBN 9789044650327

Kessler maakte de moderne, sociale en economische 
geschiedenis in Rusland in de afgelopen dertig jaar van zeer 
nabij mee. Dit boek verhaalt zijn ervaringen in een land dat 
altijd anders wil zijn dan het is — welvarender, rechtvaardiger 
en hoopvoller, maar ook gerespecteerder, machtiger en 
invloedrijker.

• Eline Helmer: Een Rus als ik. Ontmoetingen in alledaags 
Rusland 
Prometheus, 2022, paperback, 264 blz., € 20,99 
ISBN 9789044644685

Eline Helmer is 22 als ze naar de provinciestad Pskov verhuist 
en vol tegen de Russische realiteit op loopt. De antropologe 
beschrijft het alledaagse leven in Rusland. Aan de hand van 
dagboekaantekeningen en tientallen woordelijk opgeschreven 
gesprekken volg je haar van het Pskovse platteland naar het 
hart van Sint-Petersburg. 

• Arthur Langeveld: Tussen geld en God. Dostojevski voor 
beginners  
Van Oorschot, 2022, paperback, 320 blz., € 23,50  
ISBN 9789028221062 

Tussen geld en God probeert zich bij de beschrijving van 
Dostojevski’s leven strikt aan de feiten te houden en alle fictie 
uit te bannen. Arthur Langeveld schetst een levensecht portret 
van een van de allergrootste en -origineelste schrijvers uit 
de wereldliteratuur, wiens œuvre tot op de dag van vandaag 
onverminderd actueel is.

• Andrej Koerkov: Grijze bijen  
Vertaling Arie van der Ent, Prometheus, 2022, paperback, 
368 blz., € 23,50  
ISBN 9789044651744

In Grijze bijen beschrijft Koerkov de oorlog in zijn land op een  
unieke, vaak fantasierijke en soms slapstickachtige manier aan  
de hand van de lotgevallen van de jong gepensioneerde 
bijenhouder Sergej Sergejitsj die in een klein dorp in de Donbas, 
in het grijze niemandsland tussen loyalisten en separatisten 
woont. 

• Natascha Wodin: Nastja’s tranen  
Vertaling Anne Folkertsma, Atlas Contact, 2022, paperback, 
190 blz., € 22,90  
ISBN 9789045046594

Dit nieuwe boek van Wodin gaat over een Oekraïnse emigrante 
die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op zoek gaat naar 
en moet vechten voor een menswaardig bestaan in het Berlijn 
van de jaren negentig.
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• Maxim Osipov: Kilometer 101  
Van Oorschot, verschijnt op 14 oktober 2022, paperback,  
384 blz., € 25,00, ISBN 9789028222083

De stad Taroesa ligt 101 kilometer buiten Moskou, ver genoeg 
om in de Sovjettijd te dienen als een plaats waar voormalige 
politieke gevangenen en andere ‘ongewensten’ zich nog legaal 
mochten vestigen. Deze verhalenbundel is een vervolg op het 
eerder verschenen De wereld is niet stuk te krijgen. Bedrog, 
politieke druk, discriminatie, de toenemende noodzaak om te  
emigreren en de angst om je huis te verlaten, evenals 
generatieconflicten, zijn net zo verweven in dit werk als in het 
leven van Osipovs mede-Russen. 

 

• Hans Joachim Schädlich: Kokosjkins reis 
Vertaling Anke Frerichs en Gerda Baardman, Uitgeverij Oevers 
Zaandam, 2022, paperback, 190 blz., € 20,00 
ISBN 9789493290013 

De reis naar Europa en de ontmoeting met zijn oude vriend 
heeft bij de vijfennegentigjarige Russische balling Fjodor 
Kokosjkin veel herinneringen losgemaakt aan plaatsen 
en gebeurtenissen uit zijn kindertijd. Bijna terloops doet 
Schädlich verslag van de geschiedenis van de twintigste eeuw.

• Michael Koezmin: Dagboek 1934  
Vertaling en nawoord Jan Paul Hinrichs, Statenhofpers, 2022, 
48 blz., € 18,50 [uitverkocht, mogelijk nog te bestellen bij  
Antiquariaat Hinderickx en Winderickx te Utrecht]

Het dagboek gaat terug op het verblijf in 1934 in een 
sanatorium buiten Leningrad. Van artsen heeft hij te horen 
gekregen dat zijn hartkwaal niet meer te genezen is en dat 
hij nog twee jaar te leven heeft. Naast aantekeningen over 
dagelijkse zaken en jeugdherinneringen bevat het dagboek 
van titels voorziene aantekeningen die overkomen als 
prozaminiaturen die op zichzelf staan. Uit deze miniaturen 
is voor deze uitgave door Jan Paul Hinrichs een ruime keuze 
gemaakt.
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