Paustovski, Passant in Parijs.
HOTEL CENTRAL MONTY
en de FOLIES BERGERE
door Dr. Raymond Opdenakker Met de rug naar Hôtel Mercure Paris Opéra Faubourg Montmartre heb je
24 mei inderdaad een prachtig uitzicht op de Folies Bergère. Vanuit zijn hotelkamer

in genoemd hotel, wat in 1956 nog ‘Central Monty’ heette, zal Paustovski
ook vaker gekeken hebben naar dit theater, dat hij tevens bezocht heeft.
Zoals hij beschreef in Goudzand [p. 442] Het hotel heet Central Monty. Recht
tegenover de Folies-Bergère. Een klein familiepension. De eigenares is een
mooie, al niet meer zo jonge Parisienne. De portier is een Maleisiër. Mijn
kamer. Gladiolen. Rolkussens in plaats van platte kussens. Het gebouw is
heel oud. Een piepkleine douche en toilet. Uitzicht op rijen Mansardes.

Oude postkaart: archief RV

Foto: Raymond Opdenakker
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Op de voorgevel van de Folies Bergère prijkt een prachtige art deco
plaquette. Kijkend naar de gestileerde danseres die erop staat afgebeeld,
denk ik eerst aan Josephine Baker, maar uit enige navorsing blijkt het hier
te gaan om de danseres Nina Nickolska, die op deze plaquette door Maurice
Picaud [Pico] in 1926 vereeuwigd werd. Toch was het Josephine Baker, een
kleurrijke dame, die bijdroeg aan de wereldvermaardheid van de Folies
Bergère. Opgegroeid in armoede in Saint Louis in de USA, bedelde ze vanaf
haar twaalfde door voor voorbijgangers te dansen. Blijkbaar had ze een
talent dat ontdekt werd, want op haar vijftiende trad ze op in het Vaudeville
van Saint Louis. Via Broadway werd de weg geopend om in Europa en ZuidAmerika op te treden.
Uiteindelijk koos ze voor Frankrijk en trad ze op in de Folies Bergère. De
huidige eigenaar van Hôtel Mercure Paris Opéra Faubourg Montmartre heeft,
als een soort ode aan de dame, het hotel volgehangen met originele foto’s
van Josephine Baker. Deze zijn door de huidige eigenaar gevonden op de
zolder van Kasteel van de Milandes; een kasteel wat ooit aan Josephine
Baker toebehoorde. Josephine Baker bleek niet alleen een getalenteerd
danseres te zijn, maar daarnaast ook een actrice en een begenadigde
zangeres, zoals ik kan zien en beluisteren op youtube. Tevens zette ze zich
ten tijde van haar leven in voor de rechten van de gekleurde bevolking in
de USA, en liep ze in 1963 mee in de ‘March on Washington’ van Martin
Luther King, waar ze overigens tevens de enige vrouwelijke spreekster was.
Folies Bergère droeg haar op handen, en op youtube zijn nog enkele korte
fragmenten te zien van haar optredens in dit theater, soms slechts getooid in
een bananenrokje.

Naast Josephine Baker gaf de Folies Bergère ook ruimte aan getalenteerde
Russische emigrees, die ‘en masse’ de Russische revolutie en daaropvolgende
burgeroorlog ontvlucht waren en in Parijs een nieuw ‘thuis’ poogden te
vinden.
In haar onlangs verschenen boek After the Romanovs schrijft Helen
Rappaport [2022] kort over de Folies Bergère als de plek ‘waar enige dansers
van de Ballet Russes optraden in Madame Komarova’s cancan groep’
[blz. 167].
Folies Bergère is daarnaast vereeuwigd in een beroemd schilderij van
Edouard Manet, Een bar in de Folies- Bergère uit 1882. Ooit in Zaltbommel
getrouwd met de Nederlandse pianiste Suzanne Leenhoff, wier levens
prachtig beschreven zijn in het boek Suzanne en Edouard Manet van Thera
Coppens [2014], liggen beiden nu in een familiegraf op begraafplaats Passy
te Parijs. Ook dit graf ging niet aan ons, ‘Parijs-reizigers’ van de Paustovski
vereniging, voorbij.
Foto: Raymond Opdenakker

30 november 2021 Bijzeting van
Josephine Baker in het Panthéon
Foto: The New York Times

Het panthéon
door Ria Verbergt Konstantin Paustovski bezocht het Panthéon in 1956.
24 mei Voor de iets oudere Nederlanders en Belgen was het Panthéon meestal een
verplicht onderdeel van de schoolreis naar Parijs en daar bleef het bij.
Het pompeuze gebouw staat niet meteen bovenaan op het verlanglijstje.
Meermaals leidde ‘in de voetsporen van Paustovski lopen’ tot onverwachte
verrassingen. Ook nu.
In 2019 geeft president Emmanuel Macron de officiële opdracht - de eerste
sinds 1924 voor het Panthéon - aan de Duitse beeldend kunstenaar Anselm
Kiefer en de componist Pascal Dusapin, half Elzasser half Lothariër, om het
boek Ceux de 14 van Maurice Gevenoix te vertalen in hedendaagse kunst.
Op 11 november 2020 zal de schrijver worden bijgezet in het Panthéon, en
met hem - in gedachten - de duizenden wapenbroeders en -zusters uit de
Grote Oorlog wiens gruwelijke, realistische getuigenissen hij bundelde in
zijn boek uit 1949.
Maandenlang reisde Kiefer niet alleen door het werk van Genevoix maar
ook door literatuur van Ernst Jünger, Paul Célan en Arthur Rimbaud.
Zes monumentale glazen kasten als mausoleum en twee doeken zijn erg
beklijvend voor de toeschouwer. Overblijfselen van het dagelijks leven in
de oorlog: kleren, prikkeldraad, fietsen, bloemen verloren in de modder,
korenaren, boeken, … in dialoog met de heroïsche muurschilderingen van
deze neoclassicistische tempel.
Qu’est-ce que nous sommes…
Foto: Ria Verbergt

• 2

Van bij het begin was het duidelijk dat Kiefer en Dusapin niet zouden
samenwerken aan één œuvre, maar zij aan zij. De compositie In Nomine
Lucis zweeft als het ware boven de apocalyptische taferelen.

Bij het schrijven van zijn partituur moest Pascal Dusapin rekening houden
met de nagalmtijd van meer dan zeven seconden in het Panthéon. Lange
klanken, langzame impulsen en een reeks moduli die tot in het oneindige
kunnen worden gecombineerd maken dat de liederen -in het Latijn, taal van
herinneringen- weerklinken alsof de stenen zingen.
Als hommage aan de één miljoen vierhonderdtweeëntwintigduizend
zevenhonderddrieënenzeventig ‘morts pour la France’ worden
vijftienduizend namen van mannen en vrouwen, Fransen, Afrikanen,
Arabieren als een litanie en vredesboodschap voorgelezen.
Door hedendaagse kunst aan de rustplaats van grote mannen des vaderlands
[Aux grands hommes la patrie reconnaissante] toe te voegen, wordt het
Panthéon verankerd in onze tijd.

[R]: Celles de 14 - Ceux de 14
[L]: Bataillon
Foto’s: Ria Verbergt

Wat hiertoe ook bijdraagt is het feit dat op 30 november 2021 Josephine
Baker, als Franse nationale heldin, werd bijgezet in de crypte. Ze is de zesde
én de eerste zwarte vrouw die hier rust tussen zowat 80 belangrijke mannen.
Baker werkte tijdens WOII eerst voor het Rode Kruis en daarna in het verzet.
Hiervoor werd ze onderscheiden met het Legioen van Eer, de hoogste Franse
orde van verdienste.
De eerste vrouw die de eer te beurt viel in 1907 was Sophie Berthelot.
De familie van Marcellin Berthelot, politieker en chemicus die enkele dagen
na zijn vrouw overleed, accepteerde zijn bijzetting in het Panthéon slechts
op voorwaarde dat man en vrouw naast elkaar werden begraven.
Het was Marie Curie die in 1995 uit ‘eigen verdienste’ werd bijgezet.
In 2015 besliste François Hollande dat er meer ‘grote vrouwen’ uit de Franse
geschiedenis moesten overgebracht worden naar het Panthéon, zoals bvb.
Simonne Veil in 2018.
Van 20 juni tot 30 oktober 2022 is er een installatie van Ann Veronica
Janssens te bekijken. Deze kunstenaar experimenteert vooral met nevel,
lichteffecten, kleuren en optisch bedrog.
https://www.youtube.com/watch?v=AX-wg9plLgQ

Controle van het ruimtelijk model van het
geluidskunstwerk In Nomine Lucis in het
Panthéon, IanniX, Holophonix
Foto: Editions du Régard
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Landschap met een rijtuig en een trein,
juni1890
Tot 1941 in de collectie van I.A. Morozov
Huidige locatie Poesjkin museum, Moskou

BIJ DE GRAftombes VAN
VINCENT EN THEO VAN GOGH
uit brief 886 Auvers-sur-Oise,11/12 juni 1890, aan zijn zuster Willemijn van Gogh
voorgelezen door Greet Vanhassel […]
25 mei Verleden zondag heb ik bezoek gehad van Theo en zijn gezin, ik vind
het heel aangenaam minder ver van hen verwijderd te zijn. De laatste
dagen werk ik veel en snel; op die wijze probeer ik het wanhopig snelle
voorbijgaan van de dingen in het moderne leven uit te drukken.
Gisteren heb ik in de regen een uitgestrekt landschap geschilderd, waarop
men vanop een hoogte onafzienbare velden ontwaart, verschillende soorten
groen, een donkergroen aardappelveld, tussen de regelmatige vlakken
vette, violette aarde, een wit bloeiend bonenveld opzij, een roze bloeiend
klaverveld met het figuurtje van een maaier, een veld met rossig lang,
gerijpt gras,verder korenvelden, populieren, een laatste rij blauwe heuvels
aan de horizon aan de voet waarvan een trein voorbijgaat die tegen het
groen een eindeloze streep witte rook achter zich laat. Een fijne regen trekt
blauwe of grijze lijnen over het geheel.
Er is nog een ander landschap met een wijngaard en weiden op de
voorgrond en de daken van het dorp erachter.
En nog een, met niets dan een groen korenveld dat zich uitstrekt tot aan een
witte villa omringd met een witte muur, met een enkele boom.
Het portret van meneer Gachet dat ik gemaakt heb, heeft een uitdrukking
van zwaarmoedigheid die vaak degenen die het doek zien, als een grimas
zou kunnen voorkomen. En toch is dat het wat men zou moeten schilderen,
omdat men zich daardoor bewust kan worden hoezeer er, in vergelijking
met de rustige portretten van het verleden, in de huidige koppen expressie
en hartstocht is, als van een afwachten en van een kreet. Triest, maar zacht,
helder en intelligent, zo zou men vele portretten moeten maken.
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[…]

Wladimir Skouratoff
Pousenko
door Carin Cuijpers Donderdag 26 mei gaan wij s’ ochtends, na het ontbijt in ons hotel, met de
26 mei bus en metro naar een buitenwijk ongeveer 25 kilometer ten zuiden van
Parijs, te weten Sainte-Geneviève-des-Bois.

Specifiek zijn wij als groep gericht op de Russische begraafplaats in
Sainte-Geneviève-des-Bois, een deel van de cimetière de Liers. Deze
begraafplaats [cimetière de Liers] is tot stand gekomen door middel van
een besluit van het stadsbestuur op 8 februari 1879. De geschiedenis van
de Russische begraafplaats, dus een deel van de begraafplaats van Liers,
begint bij het nabij gelegen Château de la Cossonnerie. Dit is een in de
negentiende eeuw vergroot hoofdgebouw van een uit de achttiende eeuw
stammende boerderij. Hier vestigden zich in 1926 witte emigranten die
Rusland, de Sovjet Unie, na de Oktoberrevolutie van 1917 hadden verlaten.
Korte tijd later werd het gebouw door Dorothy Wyndham Paget [1905–1960]
verworven, die door middel van de vorstenfamilie Meschtschorski op lot en
levensomstandigheden van de emigranten opmerkzaam was gemaakt. Paget
richtte in het Château een verzorgingshuis in voor Russische emigranten.
Vervolgens werd een deel van de sinds 1879 bestaande begraafplaats erbij
gekocht. De eerste gestorven emigrant werd hier in 1927 begraven. Vanaf
1929 vinden hier regelmatig bijzettingen plaats.

[R]: Grafsteen Georges Gazdanov
[L]: Iconostase Église de la Dormition-dela-Mère-de-Dieu

Wladimir Skouratoff met zijn eerste
dansleraar Olga Preobrajenska.
Foto: website
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In 1938–39 heeft Albert Benois de Église de la Dormition-de-la-Mère-deDieu ontworpen die op het grondgebied van de begraafplaats ligt. De kerk is
gebouwd in de stijl van de Novgorod kerken uit de vijftiende en zestiende
eeuw. Op zoek was ik met name naar de graven van Teffi, Mathilde
Kschessinska [van de film Mathilde], Noerejev, Gazdanov, Hippius en
Tarkovski. Toen ik bij de laatste aankwam zag ik aan de rechterkant hiervan
het graf van een danser en choreograaf. Als balletliefhebber trok dit direct
mijn aandacht. De naam op het graf echter, te weten Wladimir Skouratoff
Pousenko, deed bij mij geen enkel belletje rinkelen. Toch was mijn
belangstelling gewekt. ‘Vanavond op de kamer zoek ik via internet wel uit
of er iets meer over deze danser en choreograaf is te vinden’, dacht ik. En
inderdaad dat was er.
Wladimir werd in Parijs geboren op 22 maart 1925 uit ouders die Russische
emigranten waren. De naam bij zijn geboorte was Voldemar Pousenko, de
naam van zijn Oekraïense vader. In het begin van zijn carrière dacht hij dat
deze naam te hard zou klinken, en hij veranderde hem in Skouratoff, [de
naam] van een overgrootmoeder, met “Volodia” – welke hij bijzonder mocht,
als een voornaam. Leermeesters zowel in de zin van dansleraar als in de zin
van invloedrijke personen waren onder andere Olga Preobrajenska, Serge
Lifar, beiden ook begraven op de Sainte-Genevieve-des-Bois, Alexandre
Volinine, die een partner van Anna Pavlova was geweest, en Poland Petit.

Als danser wordt hij beschreven als “dansende in de grote traditionele stijl
van de danseur noble en zijnde een uitmuntende partner”. Hij heeft onder
andere gedanst met Chauvire, Toumanova, Markova, Jeanmaire, Moreau,
Ferri en vele andere grote ballerina’s. Na zijn bijzondere carrière als danser
in Parijs en Londen, wordt Wladimir Skouratoff in 1970 aangenomen bij het
Bordeaux’ Grand Théâtre als maître de ballet en choreograaf. Hij blijft deze
functies tot 1990 vervullen. Als choreograaf en maitre de ballet was zijn
belangrijkste taak “een balletgezelschap te vormen in lijn met de grote
Franse-Russische” traditie in het ballet, waarvan de invloed van zijn
voorganger Marius Petipa een onmisbaar onderdeel was”.
Wladimir Skouratoff stierf in Léognan, in de buurt van Bordeaux op
maandag 8 april 2013. “Hij was 88, en hij– de laatste erfgenaam van de
grote Russisch Franse traditie- stierf in dezelfde stilte en eenvoud waarin
hij altijd had geleefd…zijn herinnering, gedachte, zal altijd voortleven in
de harten van diegenen die hem bewonderden, zijn vrienden, collega’s en
studenten van over de hele wereld. Hij rust nu op de Carré des cadets van
de Sainte Geneviève des Bois begraafplaats in Parijs, waar hij werd geboren,
niet ver van zijn broer Léon en zijn moeder”, aldus de website gewijd aan
deze danser en choreograaf.

Tombe van Wladimir Skouratoff
Foto: Carin Cuijpers

Uit het schetsboek van Gijs Geertzen
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Als eerbetoon aan deze danser en choreograaf hebben twee voormalige
studenten en leden van het Grand Théatre de Bordeaux, Fabienne Delorme
en Fabrice Mineau, hun balletschool in Montpellier in 2006 omgedoopt in
Studio Wladimir Skouratoff.
Meer informatie en mooie foto’s van deze danser en choreograaf op
http://skouratoff.com of in het boek “Skouratoff, la vie pour la danse”.

maiSon de balzac
door Mieke Jansen De geschiedenis van huizen is soms boeiender dan het leven van de mensen.
27 mei Huizen leven langer dan mensen en zijn soms getuigen van verschillende

[1] Konstantin Paustovskij • Begin van een
onbekend tijdperk. Herinneringen aan de
Russische revolutie. • VII Studiemateriaal
ter bestudering van de geschiedenis van
de Moskouse herenhuizen. blz. 95 Privédomein nr. 5 [Amsterdam 1967]
Vertaling Wim Hartog

D’après Rodin / Balzac, 2010
Pierre Buraglio
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generaties.
[…] Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer men de geschiedenis van een huis in
zijn geheel zou reconstrueren, het leven van alle bewoners zou nagaan, hun
karakters zou trachten te doorgronden, en de gebeurtenissen zou beschrijven
die in dit huis hadden plaats gevonden, er een sociale roman zou ontstaan
die misschien belangrijker was dan de romans van Balzac. Bovendien komen
er in het leven van ieder huis veel bestaande voorwerpen voor die ook een
respectabele leeftijd hebben bereikt, grote reizen hebben gemaakt en heel wat
hebben gezien. [1]
De Franse schrijver Honoré de Balzac huurde in de jaren 1840-1847 de
bovenste etage van een huis, gelegen tegen een heuvel in Passy nabij Parijs.
In 1860 werd het dorp geannexeerd en zo ligt het huis nu in een deftige
Parijse wijk. Opgravingen in 2002 toonden aan dat in de heuvels onder dit
huis in de late middeleeuwen holbewoners leefden – een nieuwe dimensie in
de sociale roman die Paustovski zich voorstelde. In de jaren dat Balzac hier
woonde, werkte hij aan La Comédie humaine en corrigeerde hij eindeloos
veel drukproeven. Hij deelde de etage met zijn huishoudster en minnares,
Louise Breugniol. In 1949 werd het pand gemeentelijk museum.

Paustovski was een bewonderaar van Balzac, al in zijn gymnasiumtijd in
Kiev las hij onder meer Eugénie Grandet. Dat was mede te danken aan de
gele boekjes van de ‘Universele Bibliotheek’, die destijds voor 20 kopeken
werken van grote Westerse schrijvers uit de 19de eeuw binnen het bereik
van scholieren brachten. In 1962 bezocht Paustovski het Maison de Balzac.
In zijn voetsporen kwamen daar zestig jaar later elf VKP-leden op bezoek,
en dat was zeer de moeite waard, inclusief de tijdelijke tentoonstelling
‘Buraglio á l’épreuve de Balzac’.
Het huis werd na renovatie, herinrichting en uitbreiding in 2018 heropend.
De keuken, eerder receptie van het museum, pronkt weer in originele staat.
De tuin werd opnieuw aangelegd, met veel inheemse bloeiende planten en
fruitbomen. Hier kunnen bezoekers rustig op een bankje zitten, zelfs met
uitzicht op de Eiffeltoren. In deze tuin misten we het deskundig commentaar
van Pieter Slim. In het huis dragen blow-ups van handschriften, toelichtende
teksten, schilderijen, tekeningen, prenten en allerlei voorwerpen bij aan de
sfeer en kennis van Balzacs leven en werk.

Onder de voorwerpen zien we zijn koffiekan en theeketel, zijn ‘magische’
wandelstok met turkoois en een ander met een aapje, zijn forse zetel en
kleine werktafel. Stel je deze tafel voor met vellen papier, een inktpot en
ganzenveer, kandelaar en koffiekop. Balzac was gehecht aan dit meubelstuk
“dat mijn gedachten, mijn zorgen, mijn ellende, mijn nood, mijn vreugden,
alles zal hebben gezien.” Echt nabij komt Balzac met het [duplicaat van een]
fotoportret uit 1842, waarvoor hij huiselijk poseerde met open hemd en
bretels. Het is een daguerreotypie door Louis-Auguste Bisson. Die techniek
was nog maar enkele jaren eerder door Louis Daguerre wereldkundig gemaakt.
Sinds 1971 bevat de begane grond van het huis een bibliotheek met
manuscripten van de auteur, originele en volgende edities, illustraties,
boeken met annotaties en gesigneerd door Balzac, boeken gewijd aan Balzac
en andere boeken en tijdschriften uit die periode. Rijen en rijen bewerkte
houtblokken hangen aan de wanden en tonen zo de illustraties van Balzacs
romans in spiegelbeeld.
Balzac wilde volgens het voorwoord bij Le Comédie Humaine de historicus
van zijn tijd, de secretaris van de geschiedenis zijn. Dat is in zekere zin ook
wat Paustovski voorstond met zijn Verhaal van een leven. In De gouden
roos laat Paustovski zijn literaire herinneringen voorafgaan door twee
citaten. Het tweede is van Balzac, op deze plaats op te vatten als motto of
aansporing van Paustovski: “Men moet altijd naar schoonheid streven”.
Het laatste kunstwerk dat Louise Bourgeois
maakte voor haar dood op 31 mei 2010 was
in opdracht van Yves Gagneux, directeur van
Maison de Balzac.
Hij zag in 2008 in het Centre Pompidou
een tafel met daarop Le Père Goriot en
Eugènie Grandet, een selectie uit ‘de ideale
bibliotheek’ van Louise Bourgeois. Hij nam
contact met haar op.
Bourgeois stierf enkele maanden voor de
opening van de mooie tentoonstelling in
Maison de Balzac.

Foto’s: Ria Verbergt

https://thegazeofaparisienne.com/2015/09/20/louise-bourgeois-i-eugenie-grandet-maison-de-balzac/
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CIMETIèRE de PaSSY
door Greet Vanhassel De begraafplaats van Passy ligt in het centrum van Parijs, aan het Trocadero,
27 mei in de schaduw van de Eiffeltoren, een oase van rust in de woelige stad.
Het is een van de kleinste ommuurde begraafplaatsen. Het werd de laatste
rustplaats van een hele plejade van kunstenaars [Edouard Manet, Marie
Bashkirtseff], componisten [Gabriel Fauré, Claude Debussy], acteurs en
actrices [Fernandel], schrijvers, staatslieden. Muslims, joden, christenen
en vrijzinnigen liggen er zij aan zij. De grafmonumenten zijn vaak
indrukwekkend.

[L]: Cimetière de Passy, indrukwekkende
graftombe, het interieur is een reconstructie
van het atelier van Marie Bashkirtseff.
[R]: Greet leest het fragment uit
Goudzand
Foto’s: Ria Verbergt

Wij zochten daar het mausoleum van Marie Bashkirtseff en het graf van
Claude Debussy. Voor beiden is er een link met Paustovski.
In een brief aan zijn eerste vrouw Jekaterina Zagorskaja van 12 januari 1916
uit Moskou beschrijft Paustovski op lyrische wijze de gevoelens die de
muziek van Debussy bij hem oproept [Goudzand blz. 63].
De verwijzing naar Marie Bashkirtseff vinden we in Paustovski’s schets Een
sinds lang gepland boek [De gouden roos, blz. 219]. Hij geeft daar een wel
erg romantische interpretatie van de correspondentie tussen haar en Guy de
Maupassant [terug te vinden in de uitgave van Maries dagboek, zie verder].
Verder is er een verwijzing in de memoires van Jelizaveta [Ljolja] Lyzhina,
de laatste jonge muze van Paustovski:
In het Russisch Museum had Paustovski een lievelingsschilderij, namelijk
Meisje met paraplu van M. Basjkirtseva.
En verder in E. Lyzhina, Herinneringen aan niet-gepubliceerde brieven. Deel 1,
Petersburg
Konstantin Georgiëvitsj zocht het schilderij Het meisje met de paraplu van
Maria Basjkirtseva. Hij wilde het mij tonen. Eindelijk stonden we voor het
schilderij. Een grappig meisje met warrige haren keek ons aan. Konstantin
Georgiëvitsj was dol op dat schilderij en was blij dat we het hadden gevonden.
Hij vroeg me of ik het dagboek van Maria Basjkirtseva had gelezen; ik zei
van niet. Konstantin Georgiëvitsj zei dat ik het beslist moest zoeken en lezen.
Daarna vroeg hij nog of ik, elke keer dat ik in het Russisch museum zou
komen, naar Het meisje met de paraplu toe zou gaan en haar zijn groeten
zou overmaken. Hij zei dat net zo oprecht en ernstig of het over een levende
persoon ging die hij vroeg niet te vergeten en te bezoeken.

Portret van de vrouw van Paul
Bashkirtseff, 1884
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Marie Bashkirtseff werd geboren in1858 in een rijke adellijke familie in het
Russische keizerrijk, Oekraïne, bij Poltava en overleed op 26-jarige leeftijd
in Parijs aan tbc. Ze liet opmerkelijke werken achter [De Ontmoeting in
Musée d’Orsay, Het regenscherm of Het meisje met de paraplu in het
Poesjkinmuseum in Petersburg Portret van de vrouw van Paul Bashkirtseff
in het Rijksmuseum in Amsterdam en nog meer werk in Nice].

Haar moeder verliet haar echtgenoot toen Marie 2 was. Ze reisde met haar
moeder en verwanten door Europa en vestigden zich uiteindelijk in Parijs.
Marie had muzikaal talent en wilde aanvankelijk zangeres worden; door
ziekte verloor ze haar stem. Ze besluit dan zich op de beeldende kunsten
te gooien, studeert in Parijs aan Académie Julian [de enige waar vrouwen
in die tijd konden studeren; ze had medestudenten uit heel Europa]. Ze
nam ook deel aan het intellectuele leven in Parijs, met name was ze actief
in de feministische beweging en schreef onder de naam Pauline Orrel
verschillende artikels voor La Citoyenne, het tijdschrift van Hubertine
Auclert, een van de grote feministen naast Marie Deraisnes [oprichter eerste
gemengde vrijmetselaarsloge samen met Georges Martin].

Uit het boek van Colette Cosnier
M.B. Un portret sans retouches, blz. 74

Verder is Bashkirtseff bekend om haar dagboeken [Waarom zou ik liegen,
Privé-domein nr. 215 Arbeiderspers, 1997]. Ze begon eraan rond haar
dertiende. Het dagboek doet erg modern aan, het is wars van contemplatie
en mystiek; we zien een psychologisch portret van een jonge, begaafde
geest die het allemaal maar zelf uit moest zoeken. Van haar familie kwam
geen enkele intellectuele of artistieke stimulus: men was wel dol op haar
maar corrigeerde haar niet. Ze moest haar studies zelf in de hand nemen.
Ze las veel en had privéleraren. Ze was ambitieus en ijdel maar had geen
verwante zielen die haar weerwerk konden geven in al haar twijfels bij haar
zelfobservatie. Haar spitante correspondentie met Maupassant moeten we
wellicht in dat kader plaatsen.
We zien in het dagboek haar volwassenwordingsproces, het verslag van de
strijd tegen de grenzen waar ze in haar tijd als jonge vrouw met ambities
tegenaan liep én tegen haar ziekte; maar het is ook een document over het
leven van de Europese bourgeoisie in de 19de eeuw. Een steeds weerkerend
thema is de betrachting om beroemd te worden, iets na te laten, die wordt
gevoed door haar besef dat ze ziek is en jong kan sterven. Ze schrijft: Als ik
niet jong sterf hoopt ik te leven als een groot kunstenaar; maar als ik jong
sterf dan wil ik dat mijn dagboek, dat in ieder geval interessant zal zijn,
uitgegeven wordt. Als de diagnose ‘tering’ er is wordt ze wanhopig door het
besef dat ze de kans niet zal krijgen om te tonen wat ze werkelijk kan.

Uit het boek van Colette Cosnier
M.B. Un portret sans retouches, blz. 25,
een bladzijde uit het manuschript,
voorwoord uit 1884
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Het dagboek werd voor het eerst uitgegeven in 1887 en had meteen succes.
Toen het originele manuscript werd herontdekt in de Bilbiothèque nationale
in Parijs bleek dat Maries moeder een flinke hoeveelheid materiaal dat niet
zo flatterend was voor de familie weg had gecensureerd. Ook het onstuimige
karakter, passages over haar liefdesleven, haar politieke belangstelling zijn
eruit verdwenen. De Franse schrijfster Colette Cosnier was de eerste die het
materiaal bestudeerde voor haar boek M.B. Un portrait sans retouches. In
1991 verscheen in Parijs het volledige dagboek in 16 volumes.
Op het einde van haar leven raakte Bashkirtseff bevriend met Jules BastienLepage, die ze erg bewonderde om zijn realisme en naturalisme.
Beide artiesten overlijden kort na elkaar in 1884; Emile Bastien-Lepage,
broer van Jules, ontwierp haar grafmonument, een replica van haar studio,
beschermd monument op Passy.

Uit het boek van Colette Cosnier
M.B. Un portret sans retouches,
laatste blz.

DAGBOEKFRAGMENT uit 1884
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Dinsdag 11 maart. - Het regent. Dat is het niet alleen… maar ik ben er slecht
aan toe… het is allemaal zo onrechtvaardig. De hemel pijnigt me…
Nu ja, ik ben nog op een leeftijd dat alles je in een roes brengt, zelfs
sterven.
Ik heb het gevoel dat niemand zoveel houdt van alles als ik: kunst,
muziek, schilderen, boeken, uitgaan, japonnen, luxe, rumoer, rust, lachen,
treurigheid, weemoedigheid, scherts, liefde, koude, zon; alle seizoenen, alle
weersomstandigheden, de vredige vlakten in Rusland en de bergen rond
Napels; de sneeuw in de winter, de regens in de herfst, het voorjaar met zijn
grillen, de kalme zomerdagen en de mooie nachten met flonkerende sterren…
Op alles ben ik dol en van alles geniet ik. Alles doet zich aan me voor als
interessant of subliem; ik zou alles willen zien, alles willen hebben, alles
in mijn armen sluiten, met alles willen versmelten en dan sterven, omdat
dat nu eenmaal onvermijdelijk is, over twee jaar of over dertig jaar. In
extase sterven om dit laatste mysterie te ervaren, dit einde van alles, of dit
bovenaards begin.
Deze universele liefde is niet de sensatie van iemand die aan tering lijdt.
Ik ben altijd zo geweest en ik herinner me dat ik precies tien jaar geleden
schreef, na de bekoringen van de verschillende seizoenen te hebben
opgesomd: ‘Kiezen zou nutteloos zijn, alle seizoenen zijn mooi, het hele
jaar, het hele leven.
Ik wil alles. Met wat overschiet neem ik geen genoegen.
Ik heb de natuur nodig, vergeleken bij haar is alles armzalig.

Van alles in het leven, kortom, houd ik, ik vind alles leuk, en hoewel ik
geluk verlang, ben ik gelukkig wanneer ik me ellendig voel. Mijn lichaam
huilt en schreeuwt, maar iets wat boven mij staat schept er vreugde in te
leven, ondanks alles!”
De bovenste beste T.Robert-Fleury heeft hier vanavond gedineerd. Hij
zegt dat mijn jochies veel hebben gewonnen en dat het al met al werkelijk
een goed schilderij is dat niet onopgemerkt zal blijven op de Salon.
Ik vergeet nog te zeggen dat mijn jochies de titel Un meeting hebben
gekregen.
Uit Waarom zou ik liegen
Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Marianne Kaas

Un meeting of De ontmoeting, 1884
Musée d’Orsay, Parijs

PaUSTOVSKI, PASSANT IN PARIJS
dinsdag 4 - zaterdag 8 oktober
2022
• Er wordt een tweede uitstap naar Parijs georganiseerd volgens het
programma uit de publicatie.
• 10 leden nemen deel.
• De publicatie Paustovski, Passant in Parijs, bevat een plan en alle
praktische informatie om deze uitstap op eigen houtje te ondernemen.
De wandelingen gaan langs niet alledaagse plaatsen in Parijs.
• Nog steeds verkrijgbaar https://www.paustovski.org/publicaties/
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