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De wereld van 
Konstantin Paustovski 
Bulletin #30
u i t g a v e :  Ve r e n i g i n g  K o n s t a n t i n  P a u s t o v s k i

Inhoud # 30
• De muze van verre zwerftochten     
• De kinderjaren van Paustovski in Rjovni en Brjansk  
  Deel 1: Geschiedenis van de families Vysotsjanski, Goel en Tennov        
  Deel 2: Onze familie, haar verleden     
• Paustovski in het Verzameld werk van Karel van het Reve   
• Krantenartikels uit de jaren 90     
• Ingezonden 
• Colofon 

Beste leden,

De redactie heeft een nieuwe De wereld van Konstantin Paustovski 
samengesteld met de volgende onderwerpen:

• Ieder jaar op 31 mei herdenken we de geboortedag van onze geliefde 
schrijver. Onvergetelijk waren de momenten die velen van ons twee jaar  
geleden beleefden samen met Russische Paustovski-lezers op de begraafplaats  
in Taroesa tijdens het jaarlijks eerbetoon.  
Onze voorzitter Henk Mulder brengt een citaat in herinnering dat hij las op 
de straattentoonstelling Rusland door de ogen van Paustovski in Moskou.

• Wij gaan in dit nummer op onderzoek naar de tijd die Konstantin 
Paustovski als kind en tiener doorbracht in het gezin van zijn “oom Kolja 
en tante Maroesja” – Nikolai Grigoriëvitsj Vysotsjanski en zijn echtgenote 
Maria Ivanovna Tennova. Greet Vanhassel schetst dit tijdsbeeld in vijf 
boeiende artikels. U leest in dit nummer deel 1 en 2.

• In het Verzameld werk van Karel van het Reve staan heel wat verwijzingen 
naar Paustovski, soms droog, boeiend, ontroerend en/of grappig, zoals u 
reeds kon lezen in de twee vorige nummers. We besluiten met de citaten uit 
deel 5, 6 en 7.

• Verder doken wij in het archief van het NRC Handelsblad uit de jaren ‘90. 
De twee artikels die we selecteerden sluiten mooi aan bij het citaat dat onze 
voorzitter onder de aandacht bracht. 

• De vaste rubriek Ingezonden bevat nuttige informatie.

Intussen nadert 5 september 2021, de geplande datum voor onze bijeenkomst 
in Antwerpen. De coronavaccinatie schijnt op kruissnelheid te zijn dus we 
hopen dat we elkaar eindelijk weer kunnen zien.

Veel leesplezier!  
Het Redactiecomité.

[2] 
[3] 
[5] 
[9] 

[20] 
[22] 
[24] 
[27]
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De muze van verre zwerftochten.

Beste leden,

Het is bijna zover. Op zondag 5 september a.s. kunnen we elkaar weer
ontmoeten in Antwerpen.
Het heeft [te] lang geduurd, maar het belangrijkste is natuurlijk dat eenieder  
gezond is gebleven.
Het bestuur staat te trappelen om weer met boeiende activiteiten binnen de
vereniging van start te gaan en als nieuwe voorzitter wil ik iedereen graag 
[weer] persoonlijk ontmoeten.

Op 31 mei herdachten we de geboortedag van Konstantin Paustovski!
Nu wij straks hopelijk weer mogen reizen, herinnerde ik mij een mooi citaat:

Gorki noemde reizen niet voor niets de beste hogeschool. Dat is zo. Daar 
valt niet over te twisten. Reizen leveren indrukken en inzichten op die net  
zo levendig zijn als zeewater, als het uitwaaieren van zonsondergangen 
boven roze eilanden in de Archipelago, als het suizelen van 
dennenbossen, als de ademhaling van bloemen en de stem van vogels.
Bij het reizen staan u voortdurend nieuwe dingen te wachten en 
waarschijnlijk is er geen mooiere ervaring dan deze ononderbroken 
stroom van nieuwe informatie die voorgoed tot uw leven behoort. Als u  
echte zonen van uw land en van de hele aarde wilt zijn, mensen met 
kennis en geestelijke vrijheid, dappere, humane, werkende en strijdende 
mensen die geestelijke waarden scheppen, wees dan trouw aan de muze 
van verre zwerftochten en reis zo veel als uw krachten en vrije tijd dat 
toelaten. Want bij iedere reis raakt u steeds weer doordrongen van dat 
wat betekenisvol en mooi is.

In 2017 organiseerde het Literair Museum Centrum K.G. Paustovski naar 
aanleiding van de 125ste geboortedag van de schrijver op de Arbat in Moskou  
een straattentoonstelling onder de noemer Rusland door de ogen van 
Paustovski.
De tentoonstelling bevatte een 30-tal foto’s die Paustovski nam in de jaren 
‘30 en ‘40 tijdens zijn reizen door Rusland. Fotograferen was een van de 
favoriete hobbies van Paustovski, maar de meeste van zijn foto’s zijn niet 
bewaard gebleven. Net als in de verhalen behoren landschappen, mensen en 
alle aspecten van het dagelijks leven tot zijn geliefkoosde onderwerpen.

Graag wens ik eenieder een mooie zomer,
blijf gezond en tot ziens in september.

Met vriendelijke groeten,
Henk Mulder, Voorzitter VKP 

H e r i n n e r i n g  a a n  d e  g e b o o r t e d a g  v a n
K o n s t a n t i n  P a u s t o v s k i  o p  3 1  m e i	
H e n k 	 M u l d e r

Catalogus bij de tentoonstelling.
Archief VKP

Affiche • Arbat • Moskou
Foto Svetlana Miroshnichenko

Citaat uit De muze van verre zwerftochten  
1957, Goudzand blz. 459
vertaling Wim Hartog
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Voorgedrukte briefomslag, uitgegeven 
door de Russische Post.
Archief VKP

De kinderjaren van Paustovski 
in Rjovni en Brjansk.	
S a m e n g e s t e l d  e n  v e r t a a l d  d o o r	
G r e e t 	 V a n h a s s e l

Konstantin Paustovski bracht als kind en tiener tijd door in het gezin van 
zijn “oom Kolja en tante Maroesja” – Nikolai Grigoriëvitsj Vysotsjanski en 
zijn echtgenote Maria Ivanovna Tennova.

Zij, hun gezin en entourage behoren wellicht tot de aantrekkelijkste figuren 
die Konstantin Paustovski opvoert in Verre jaren, het eerste deel van 
Verhaal van een leven. Zij waren van groot belang voor de jeugdige Kostja:  
hij bracht enkele zomervakanties bij hen door op hun datsja in Rjovni en 
toen zijn ouders scheidden woonde hij een tijdje bij de Vysotsjanski’s in 
Brjansk. Zij hadden dan ook een grote invloed op zijn geestelijke vorming.

Nikolai was de jongste broer van Paustovski’s moeder Maria Grigoriëvna 
Vysotjsanskaja. Wij gaan in op zijn persoonlijkheid en op een gedeelte van 
de familiegeschiedenis van de Vysotsjanski’s, de Tennovs en de Goels. 

De familie Vysotsjanski droeg begin jaren 2000 belangrijk archiefmateriaal 
over aan het Museum in Moskou. De documenten werden onderzocht en 
geordend; de neerslag van dat onderzoek verscheen in Mir Paustovskogo 
#15-16. Daaruit hebben wij een keuze gemaakt. 

Verder belichten wij Brjansk en Rjovni, plaatsen verbonden met de 
Vysotsjanski’s, plaatsen die de schrijver mede gevormd hebben en waar hij 
later met heimwee aan terugdacht.

Het materiaal komt uit de onuitputtelijke Mir Paustovskogo en van 
verschillende Russische websites, geraadpleegd van februari tot mei 2021.

iNLeidiNG
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Brjansk is het administratieve centrum 
van de Oblast Brjansk.

De stad ligt zo’n 380 km ten zuidwesten 
van Moskou. 

Rjovni is een klein dorp gelegen in het 
bosrijke gebied aan de rivier de Rjovna in 

de  Oblast Brjansk.

Het plaatsje, een paar straten groot, ligt 
zo’n 20 km ten zuiden van Brjansk. 
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Via ons lid Anna Bakker kregen we contact met haar Russische vrienden 
Elena en Nikolai Malakhov uit Brjansk. Zij wisten ons te vertellen dat elk jaar  
in Rjovni het literaire festval Lindebloesem plaats vindt. Ook zij bezorgden 
interessant tekstmateriaal en Nikolai maakte speciaal voor ons foto’s van 
het huis op de Pokrovskiberg waar de familie Vysotsjanski woonde en dat 
bewaard is gebleven.

De herinnering aan Paustovski leeft dus voort op deze plekken die hij zo in 
het hart droeg.

[Uit het nawoord bij het eerste deel van Verhaal van een leven van 
K. Paustovski]  
Bijdrage van Vadim Paustovski in MP #15-16 / 2000 p.10-12 
Vertaling door Greet Vanhassel

In het leven van Konstantin Paustovski was een bijzondere rol weggelegd 
voor Nikolai Grigoriëvitsj Vysotsjanski, de jongste zoon van grootmoeder 
Vikentia Ivanovna, “oom Kolja” uit Verhaal van een leven. Mettertijd werd 
hij voor hem als een vader.

[…] Als jonker [aspirant-officier] maakte hij op een bal van zijn instituut 
kennis met zijn toekomstige echtgenote Maria Ivanovna Tennova, de dochter  
van de hulparts van de school. Zij was diezelfde “tante Maroesja”, die later  
zo’n sterke invloed zou hebben op de “geestelijke vorming” van 
gymnasiumstudent Paustovski. Ze werd geboren in Petersburg in 1879. In 
1896 studeerde ze af aan de Hogere Leergangen voor Vrouwen en gaf twee 
jaar les op de volksschool. In 1899 trouwde ze met Nikolai Grigoriëvitsj en 
volgde hem naar Brjansk, waar hij was aangesteld.

De jonggehuwden kregen spoedig bezoek van haar ouders, Ivan Ivanovitsj 
Tennov en Maria Karlovna Tennova [geboren Wertnau]. In zijn dienststaat 
staat Ivan vermeld als Jan Janovitsj Tennov. Hij was een Est. Zijn echte 
familienaam Teino werd gerussificeerd en zijn nakomelingen werden 
Tennovs.

Hij stamde af van “soldatenkinderen”. Op tienjarige leeftijd werd hij in de 
kantonnistenschool geplaatst en nam daarna als gewoon soldaat deel aan de 
Turkse veldtocht van 1853-1856. Daarna werd hij hulp-legerarts. Jan bleef 
luthers terwijl zijn vrouw, die afstamde van Oostzeeduitsers, orthodox was. 

[b] Literair festival Lindebloesem in Rjovni. 
[o] Huis van de familie Vysotsjanski op de 
Pokrovskiberg
Foto’s Nikolai Malakhov • 2020

Monument uit de XVIIIde eeuw
Huis van de Generaal - Directeur van het bedrijf

ARSENAAL

PAUSTOVSKI
Konstantin Georgiëvitsj

verbleef in het begin van de XXste eeuw 
enkele keren in dit huis.

[1] GeschiedeNis vaN de 
famiLies vysotsjaNsKi, GoeL 

eN teNNov

Vadim Paustovski [1925-2000] 
Zoon van Konstantin Paustovski 
Foto Archief VKP
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Hun zoon Pavel Ivanovitsj [1881-1944] – “Pavlja” in Verhaal van een leven – 
studeerde aan de medisch-chirurgische academie in Petersburg en vestigde  
zich eveneens in Brjansk, waar hij een functie kreeg in het militair hospitaal.  
Ook de oudste dochter, pedagoge Anna Invanovna [1875-1932], bleef bij 
haar ouders wonen. In haar jeugd maakte ze een drama mee dat heden ten 
dage jammer genoeg velen van ons onbegrijpelijk kan toeschijnen. Haar 
verloofde, een officier, besloot plots over te stappen naar de gendarmes. 
Anna Ivanovna verbrak haar verloving maar is later nooit getrouwd.

De Vysotsjanski’s en de Tennovs waren in Brjansk verenigd in iets wat je 
een “Groot Familiehuis” had kunnen noemen. Dat verschijnsel is nu bijna 
vergeten, maar het was wel typisch voor het leven in het Rusland van die 
tijd. Het omvatte niet enkel een gemeenschap van leden van twee families; 
ook de collega’s van oom Kolja maakten er deel van uit en op hun beurt 
ook hun familieleden en kennissen. Het centrum was het huis van de 
Vysotsjanski’s op de Pokrovskiberg in Brjansk; ‘s zomers verplaatste het 
leven zich naar de datsja in Rjovni. 

Ook gymnasiast Kostja Paustovski had in dit gezelschap zijn plek gevonden, 
als volwaardig deelnemer aan het intellectuele leven van het Grote 
Familiehuis, maar ook aan liefdadigheids- en andere ondernemingen.

[…] In 1906 ontmoette Pavel, de jongste broer van tante Maroesja, op de 
datsja in Rjovni Natalia Rojetska, de dochter van een Poolse balling [1886-
1970]. Ze trouwden. Hun oudste zoon Vladimir Pavlovitsj werd geboren in 
1908 en werd sportjournalist. Hij is de auteur van een twintigtal boeken en 
150 artikels.

De levensloop van zijn jongste broer was bijzonder. Georgi Pavlovitsj Tennov 
[1912-1967] herstelde zijn oorspronkelijke Estse familienaam en werd 
Georg Teino. Ook hij leverde een bijdrage aan het sportieve leven van ons 
land: hij werd een van de eersten die in Rusland aandacht schonken aan 
bodybuilding en schreef er een boek over met de titel Atletiek.

Hij is vroeg aan zijn einde gekomen en dat zit zo: van kinds af droomde hij  
van de zee en hij studeerde af aan de marineschool. Daarna studeerde hij 
aan de militaire school voor vreemde talen. In de oorlog diende hij als 
verbindingsofficier op schepen van de geallieerden. Met hen voer hij naar 
Engeland en Spanje. Dat hij uit hoofde van zijn functie contact had gehad 
met buitenlanders bleek voldoende om hem reeds in 1948 te arresteren. Hij 
ging voor 25 jaar de gevangenis in. Daar maakte hij kennis met Aleksandr 
Solzjenitsin en werd later diens prototype van de koppige kapitein tweede 
rang Boejnovski uit Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj.

Ook na hun vrijlating bleven de twee gevangenen contact houden. Georg 
Teino had in het kamp de reputatie van een “overtuigde ontsnapper”. Zo heet 
ook een hoofdstuk uit Solzjenitsins Goelag Archipel, dat aan hem is gewijd.[1]  
Daarachter voegde Solzjenitsin het hoofdstuk Het witte poesje in [2], dat door 
Teino zelf is geschreven.

Nog vers in het geheugen ligt hoe de KGB jacht maakte op de manuscripten 
van De Goelag Archipel. Dat leidde tot dramatische taferelen en zelfs tot 
zelfmoorden. Toch heeft de hele wereld, en daarna ook Rusland, dit boek 
leren kennen. Georg Teino zelf had daar een grote verdienste in. Volgens 
Solzjenitsin was hij erin geslaagd om waar de Archipel toen uit bestond te 
verstoppen ergens in een gehuchtje in Estland. Solzjenitsin schreef: Als dat 
verloren was geraakt, had ik het boek nooit kunnen schrijven, ik zou het 
geduld niet hebben gehad om het materiaal opnieuw te verzamelen. Zo’n 
verlies is verwoestend, het brandt.

Toen hij al doodziek was hielp Teino Solzjenitsin met de verspreiding van  
zijn beroemde brief aan het congres van de Schrijversbond. En toen het 
secretariaat van de Schrijversbond de briefschrijver op het matje riep, 

[2] Deel 5 Dwangarbeid, hoofdstuk zeven  

[1] Deel 5 Dwangarbeid, hoofdstuk zes  

Huis van de familie Vysotsjanski op de 
Pokrovskiberg. Rechter- en linkervleugel 
Foto’s Nikolai Malakhov • 2020
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bezocht die nog eerst zijn vriend. In zijn autobiografie Het kalf stoot de eik 
beschreef Solzjenitsin Teino als volgt: Een held, een vechter, een atleet… van 
iedereen die in deze schets wordt vernoemd was hij de sterkste, de dapperste, 
zelfs roekeloos kon hij zijn in de bloei van zijn jaren en zijn gezondheid, 
maar toch is hij is het eerst gestorven. Hij was een van de hoofdpersonages 
uit de Goelag Archipel en keek het meest van allen uit naar dit boek… Ik 
was voor het laatst bij hem op 22 september 1967, een uur voordat ik ten 
strijde moest trekken naar het secretariaat van de Schrijversbond… Ik denk 
dat ik mij die dag zo goed heb verweerd mede omdat ik bij die varkens van 
schrijvers aankwam recht van het sterfbed van een medegevangene.

Laten we terugkeren naar het begin van de twintigste eeuw, naar de tijd dat  
Konstantin Paustovski afwisselend in het Grote Familiehuis in Brjansk 
woonde en in het bijgebouw van zijn grootmoeder in Loekjanovka, een 
buitenwijk van Kiëv.

Grootmoeder overleed in de herfst van 1914. Haar oudste zoon, artillerie-
kolonel in ruste Aleksej Grigoriëvitsj Vysotsjanski, was met zijn gezin in 
Loekjanovka blijven wonen. Ofschoon Paustovski hem een buitengewoon 
warm hart toedroeg, maakte hij van zijn hart een steen en vermeldde hem 
niet in zijn Verhaal van een leven. Uit voorzichtigheid. Je kan beter twee 
keer nadenken voor je je geliefden in moeilijkheden brengt.

De meisjesnaam van de echtgenote van oom Aljosja, Jelena Karlovna 
Vysotsjanskaja, was Goel. Ze was een tante van Roman Goel [1896-1986], 
een Russische schrijver die bekendheid genoot in het Westen en nu ook bij 
ons in Rusland.

De boeken van Goel worden tegenwoordig uitgegeven in verzamelbundels 
met memoires van Denikin. Maar in vorige decennia kon zo’n combinatie 
van namen – en zeker verwantschap tussen hen – een bepaalde reactie 
oproepen “in zekere kringen”.

In 1918, na de IJsmars met het leger van Kornilov, verliet Roman Goel samen  
met zijn broer Sergey het Witte leger. Naar huis gaan, naar Penza, kon niet 
door de fronten van de Burgeroorlog. Ze besloten naar hun tante te gaan in  
Kiëv. Toen gebeurde iets verbazends – de moeder van de twee broers slaagde  
erin dwars door diezelfde frontlinies tot bij hen te geraken. Ze was bang dat  
ze haar zonen zou verliezen. Ze waren dus met z’n drieën toen ze in 
Loekjanovka bij de Vysotsjanski’s aankwamen. Het huisje van Vikentia 
Ivanovna waar Paustovski een hele tijd woonde heeft dus nog een toekomstige  
schrijver onderdak verleend, en nog wel een familielid, een neef.

Weldra ondergingen alle jonge familieleden hetzelfde lot. Ze werden ingelijfd 
in het operetteleger van hetman Skoropadski. Paustovski werd opgepakt in 
het appartement van zijn moeder aan de Nesterovstraat en de broers Goel in 
het huisje in Loekjanovka.

Na de instorting van dat leger ging Paustovski gewoon naar huis; hij was  
maar een eenvoudige soldaat [zie het hoofdstuk Onze haveloze hetman [3]]. 
Maar de gebroeders Goel waren officieren en kwamen er niet zo makkelijk  
van af. De mannen van Petljoera namen alle officieren krijgsgevangen in het 
gebouw van het Pedagogisch museum, vanwaar de Duitsers hen toen ze zich  
terugtrokken uit Oekraïne in een speciaal echelon meenamen naar Duitsland. 
Zo begon de emigratie voor Roman Goel, die hem tot schrijver maakte.

Zijn eerste boek De ijsmars [met Kornilov] trok meteen de aandacht. Het werd 
in Duitsland uitgegeven en ook in Moskou. Lenin merkte het op, maar naar 
aanleiding daarvan onderstreepte Goel dat het absoluut niet zijn doel was 
geweest om de Witte beweging te veroordelen, maar wel om de idee van een 
burgeroorlog als dusdanig te verwerpen. 
Daarop volgde een reeks boeken over gebeurtenissen en mensen van het 
begin van de eeuw. 

Officieren en zusters van barmhartigheid 
van het Kornilov Regiment.  
1918, onmiddellijk na terugkeer van de 
IJsmars naar Rostov aan de Don.  
Van links naar rechts, staand: B. Ivanov, 
N. Krylov, Tanya Kundelekova  
zittend: Varya Levitova, Sergey Goel 
[overleden in Frankrijk in 1945], Roman 
Goel [overleden in New York in 1986] 
Bron Archief van Roman Gulya, Amherst 
Centrum voor Russische Cultuur.

[3] Begin van een onbekend tijdperk, 
hoofdstuk XI, blz. 125 [de Arbeiderspers] 
blz. 117 [van Oorschot]  
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Er waren verhalen over het leven in de emigratie en een hele reeks populaire 
figuren kwam aan bod: Boris Savinkov, Azef, Dzerzhinski en een aantal 
militaire bevelhebbers van de Sovjet-Unie: Toechatsjevski, Vorosjilov, 
Boedjonni en Kotovski, die door Goel “de anarchistische maarschalk” werd 
genoemd… De memoires van Goel, Ik nam Rusland met mij mee, zijn heel 
interessant. Er zijn getuigenissen in te vinden,overwegingen, en herinneringen  
aan ontmoetingen met uiteenlopende mensen die ook allemaal heel bekend 
zijn. Ik som er een paar op: Jesenin, Marina Tsvetajeva, Majakovski, de 
leider van de rechtse sociaal-revolutionairen Tsjernov, Aleksej Tolstoi, de chef  
van de lijfwacht van de tsaar generaal Gerasimov, Ilja Erenboerg, Konstantin  
Fedin…

Tijdens zijn laatste levensjaren was Roman Goel redacteur bij de Novi 
zjoernal in de Verenigde Staten. Maar hij maakte zich toen, in de vroege 
jaren ‘20, erg ongerust over zijn moeder die in Kiëv was gebleven. Later 
schreef hij: Ze woonde wel bij familie, bij de Vysotsjanski’s. In het kleine 
huis in Loekjanovka woonden mijn tante E.K. Vysotsjanskaja [de oudste zus 
van mijn vader], haar man de uiterst sympathieke artilleriekolonel in ruste 
A.G. Vysotsjanski, hun enige dochter Valeria [als kind noemden we haar 
Leroesja] en A.D. Pochitonova, een oude vriendin van de Vysotjsanski’s, 
de dochter van een destijds bekende generaal. Geen enkele van al die 
bewoners had een inkomen. Het was het vreselijke jaar 1919, het jaar van 
oorlogscommunisme, terreur en volledige ruïnering van het hele land.

Ik merk hierbij op dat ik Aleksej Grigoriëvitsj of zijn echtgenote tante Goelja 
nooit zelf heb gezien. Maar in mijn allervroegste herinneringen bleef hun 
dochter bewaard. Mijn ouders noemden haar ook Leroesja, zoals het bij 
de Vysotsjanski’s de gewoonte was. Eind jaren ‘30 – begin jaren ‘40 is ze 
vanuit Kiëv een keer of twee-drie bij ons in Moskou op bezoek gekomen. 
Maar dat was al een jaar of tien na de hereniging van de familie Goel, toen 
de twee broers Roman en Sergey hun moeder weerzagen. 
Ergens in 1920-21 slaagden de broers er via allerlei omwegen in om ons te 
laten weten dat ze levend en wel in Duitsland woonden.

Toen gebeurde iets dat wellicht alleen in Rusland mogelijk is. Moeder Goel 
kreeg plots bezoek van het kindermeisje dat de beide broers had opgevoed, 
zo’n klassieke Russische njanja. Zij kwam uit Penza. Toen besloten de beide 
bejaarde vrouwen samen naar Duitsland te gaan, naar de jongens… te voet. 
Er was geen officiële weg. Een aanvraag bij de overheid zou er enkel toe 
leiden dat ze helemaal naar de andere kant zouden worden gestuurd – beide 
broers waren officieren geweest bij de Witten. 

De Vysotsjanski’s deden wat ze konden om de vluchtelingen reisvaardig te  
maken. Het hielp ook dat het klooster van Potsjajevsk, dat heel wat 
bedevaarders aantrok, op het grondgebied van Polen lag. De twee vrouwen 
overwonnen onvoorstelbare problemen; ze slaagden erin heel Oekraïne te 
voet door te trekken en de grens over te steken onder het mom van een 
bedevaart. Hun plotse verschijning in Berlijn in 1921 zorgde voor heuse 
sensatie bij de Russische emigranten.

Roman Goel heeft de vlucht uitvoerig beschreven in zijn memoires. Een 
korter verslag staat in een van zijn vroegere werken, Stom geluk in het leven 
[Жизнь на фукса]. De Vysotjsanski’s komen erin voor onder het initiaal “V”.

Roman Goel na zijn vrijlating uit een 
concentratiekamp • Berlijn • 1933  
Bron Archief van Roman Gulya, Amherst 
Centrum voor Russische Cultuur.
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De Vysotsjanski’s

Nikolai Grigoriëvitsj 
en Aleksei Grigoriëvitsj Vysotsjanski

Maria Grigoriëvna
Paustovskaja [Vysotsjanskaja]

moeder van K.G. Paustovski

Petrasjevskaja
Vitsenta [Vikentia] 

Ivanovna
? - 1914

Jefrosinja
1858 [?] - 1905 [?]

Vysotsjanski
Grigori Moisejevitsj

? - 1901

Maria
moeder van K.G. Paustovski

1869 - 1934
+

Paustovski 
Georgi Maksimovitsj

Vera [1]

1870 - ?
+

Proskoera
Vasili Fjodorovitsj

Josif
oom Joezja 

1859 [?] - 1906 [?]

Nadezhda
tante Nadia 

1876 - 1900 [?]

Valerija
Leroesja 

1900 - 1930

Aleksej 
1856 [?] - 1928

+
Goel

Jelena Karpovna

Proskoera
Nadezhda    ? - 1924
Maria        ? - ?
Andrej        ? - 1920
Olga        ? - ?

Paustovski
Galina 1886 - 1936
Boris 1889 - 1915
Vadim 1890 - 1915
Konstantin 1892 - 1968

Jelena
1872 - 1918

Vikentia Ivanovna en Grigori Moisejevitsj
Grootmoeder en grootvader van 

K.G. Paustovski
Alle foto’s uit het archief van de familie 

Vysotsjanski

[1] Tante Vera bij wie oma gaat inwonen in Kiëv en bij wie Konstantin ook inwoont als student.
Noot van Greet

Nikolaia
oom Kolja 

1874 - 1929
+

Tennova Maria Ivanovna 
tante Maroesja

1879 - ? 

Sergey      1900 - 1982
Dmitri      1902 - ?
Maria        1908 - 1990
Neven en nichten van 
K.G. Paustovski

[2] oNze famiLie,  
haaR veRLedeN Bijdrage van Sergey Vysotsjanski in MP #15-16 / 2000 p.14 e.v. 

Vertaling door Greet Vanhassel

Konstantin Georgiëvitsj Paustovski is mijn neef. In Verre jaren schrijft hij 
met veel liefde over “oom Kolja en tante Maroesja”, mijn ouders Nikolai 
Grigoriëvitsj en Maria Ivanovna Vysotsjanski. Hij schetst een behoorlijk 
waarheidsgetrouw beeld van hen en geeft precies de “geest van het gezin” 
weer: harmonisch, behorend tot de intelligentsia, democratisch ingesteld. 
Maar de portretten geven enkel een beeld van mijn ouders van voor de  
revolutie. Ik zou graag vertellen hoe ik ze mij van altijd herinner. De grootste  
aandacht verdient de interessante en tragische figuur van Nikolai 
Vysotsjanski.

Nikolai Vysotsjanski werd geboren in Oekraïne, in het dorpje Smela in 1874,  
in een totaal verarmde adellijke familie [over haar zal ik het later nog hebben].  
Hij krijgt als adellijke jongeman een studiebeurs voor het kadettencorpus 
van Kiëv. Het boek Vijftig jaar in het gelid van graaf Ignatiëv schetst een 
perfect beeld van die wereld in die jaren.

Nikolai Grigoriëvitsj was een uitstekende student – met studeren had hij 
geen moeite. Toen hij klaar was bij de kadetten ging hij verder studeren in  
de Michailovskoje-artillerieschool in Petersburg. Hij had een absoluut 
muzikaal gehoor. Zowel bij de kadetten als op de artillerieschool stond hij 
bekend om zijn dramatische tenor en was hij voorzanger in de koren.

Vader vertelde dat er toen hij jonker [aspirant-officier] was een epigram op 
hem werd geschreven:
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Daar is Vysotsjanski, donker en getaand,
Zelfrespect heeft hij voor tien.

Trots en vurig,
Zijn Oekraïne in zijn hart.

Nikolai Grigoriëvitsj was inderdaad een zeer donkere brunet met een hele 
bos golvend haar en inderdaad was hij vervuld van een tedere liefde voor 
Oekraïne, waar hij zijn hele kindertijd door had gebracht. De middelste twee  
regels van het epigram zijn hoogstwaarschijnlijk te verklaren doordat 
Nikolai Grigoriëvitsj zowel bij de kadetten als op de artillerieschool steeds 
de eerste of de tweede was van zijn klas of groep, en als eerste afstudeerde. 
Dit was van niet gering belang voor zijn verdere loopbaan: wie als eerste 
afstudeerde had volgens de in die tijd geldende regels en gewoonten het 
recht te kiezen tot welk garderegiment hij wilde toetreden. [Hij bleef ook 
altijd lid van die garde, onafhankelijk van zijn verdere dienstplaatsen]. 
Nikolai Grigoriëvitsj diende twee of drie jaar bij de derde lijfgarde van een 
artilleriebrigade die haar standplaats had in Warschau. Maar de eisen die de 
garde stelde [een eigen rijpaard onderhouden, het bezit van eigen, gemerkt, 
zilveren tafelbestek voor in de officiersmess en nog veel meer] bleken 
onverzoenbaar met een karig officiersloon. Vaders oudere broers Josif en 
Aleksei waren beide artillerie-officieren; ze hadden er tegen die tijd al  
vijftien dienstjaren op zitten en zijn zus Jefrosinia was directeur van het 
vrouwenprogymnasium [1]; allen waren ze trots op hun jongste broer die bij  
de garde was en ze hielpen hem ook voor zover hun middelen het toelieten. 
Toch nam Nikolai Grigoriëvitsj bij de eerste mogelijkheid deel aan het 
ingangsexamen voor de Michajlovskoje-artillerie-academie. Hij werd meteen  
toegelaten en studeerde drie of vier jaar later af met de grootste 
onderscheiding…

Tegen die tijd was Nikolai Grigoriëvitsj al gehuwd met Maria Tennova, die  
het diploma had van de Hogere Vrouwenstudies [daarvoor had ze het 
gymnasium doorlopen op de Litejni prospekt]. Als legeringenieur en  
technoloog kon Nikolai Grigoriëvitsj enkel werken op een van de 
staatsartilleriefabrieken in Petersburg, Kiëv of Brjansk. Omdat hij niet de 
beschikking had over eigen middelen en volledig van zijn karige loon moest  
leven, koos hij de stad waar het leven het minst duur was. Hij werd 
aangesteld bij het Arsenaal van Brjansk, waar hij met groot enthousiasme 
een metallografisch laboratorium oprichtte en leidde. Tot de oorlog van 1914  
stond hij aan het hoofd van de gieterij en de smidse. De laatste jaren voor 
de oorlog was hij bovendien hoofdtechnoloog van het bedrijf.

Zijn geestdriftige inzet voor het Arsenaal werd echter niet gewaardeerd. 
Volgens zijn dienstfiche had Nikolai Grigoriëvitsj zijn bevorderingen en 
verhogingen enkel te danken aan zijn dienstjaren. Omdat hij nog steeds deel 
uitmaakte van de garde kreeg hij in 1911 de rang van kolonel – de rang van 
onderkolonel sloeg hij over. Maar dat veranderde niets aan de aard van zijn 
werk of de levenswijze van zijn gezin.

Vader bleef zijn hele leven lang geboeid door de metallografie. In de jaren 
1920 hoorde ik meer dan eens  uit de mond van specialisten dat Nikolai 
Grigoriëvitsj een van de belangrijkste metallografen was van zijn tijd. Dat 
ligt ook voor de hand: hij volgde de wetenschappelijke ontwikkelingen in 
zijn vakgebied op de voet en las vakliteratuur in het Russisch, in het Frans 
en later ook in het Engels.

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog losbarstte, “verdween” Nikolai  
Grigoriëvitsj vaak tot laat in de nacht in het Arsenaal…

Tegen het einde van 1914 had iedereen begrepen dat de Russische artillerie 
door het incompetente beleid van de regering van de tsaar geen granaten 
had. Bondgenoot Frankrijk kwam Rusland te hulp en stuurde een militair-
technische missie. 

[1] In Duitsland: voorbereidende school op 
het gymnasium, soms ook de eerste vier of 
zes klassen van het gymnasium. De Duitse 
term werd in Rusland overgenomen.

De Vysotsjanski’s: Josif Grigoriëvitsj, 
Nikolai Grigoriëvitsj [in uniform], Maria 
Ivanovna, Seriozja [Sergey] en Dima 
[Dmitri].  
Brjansk • 1905
Foto MP#15-16, blz. 18
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Onder druk van de publieke opinie [de pers, de zittingen van de Doema, de  
stedelijke en landelijke unies] nam het Hoofdbestuur Artillerie het besluit 
om de productie van granaten te organiseren op privébedrijven. Als 
gevolmachtigde voor de uitvoering van dit plan werd generaal-majoor 
Semjon Vankov aangesteld, de baas van het Arsenaal van Brjansk. Alle 
pogingen om de productie van granaten om te schakelen “naar het Franse 
model” lopen echter schipbreuk en generaal Vankov draagt Nikolai  
Grigoriëvitsj op om de experimentele productie van granaten op te starten in  
het Arsenaal van Brjansk. Blijkbaar gebeurde dat in de eerste maanden van 
1915. Na invoering van de ietwat aangepaste “Franse technologie” lukte dat ook. 

In juni 1915 wordt Nikolai Grigoriëvitsj aangesteld als technisch directeur 
van de afdeling voor “de productie van granaten naar Frans model”. Voor die  
tijd was dat een enorme organisatie: er maakten zo’n 300 privéfabrieken deel  
van uit, gelegen in de streek van Jekaterinoslav, Moskou, Petersburg, Taganrog, 
in de Oeral – verspreid over heel Rusland dus.

De snelle en kwaliteitsvolle organisatie van een volledig nieuwe massaproductie 
– soms op half ambachtelijke fabrieken – was geen eenvoudige opgave voor 
een ingenieur van die tijd. Je had niet enkel een geweldig organisatietalent 
nodig maar je moest ook allerlei niet voor de hand liggende technische 
problemen oplossen.

Het resultaat van dit alles was dat de Franse regering Nikolai Grigoriëvitsj in 
1916 beloonde met de Orde van het Erelegioen [tweede graad]. De Russische 
regering eerde hem met de Orde van Vladimir [derde graad], die recht gaf op 
erfelijk adeldom.

Ik vermeld dit omdat die onderscheidingen [vooral de eerste] in de latere 
levensloop van Nikolai Grigoriëvitsj blijkbaar een zeer dramatische rol 
hebben gespeeld.

In mei 1917 overleed generaal-majoor Loekasjov, directeur ad interim van 
het Arsenaal van Brjansk.

Nikolai Grigoriëvitsj werd aangesteld in die functie. Zo keerden wij met heel 
ons gezin terug naar Brjansk. 

De medewerkers van de organisatie van generaal Vankov stelden bij het 
afscheid van Nikolai Grigoriëvitsj als erkenning van zijn verdiensten een  
studiebeurs in met zijn naam aan de Hogere Technische School [tegenwoordig 
de Bauman-universiteit].

Nu lijkt het moment gekomen om het verhaal van mijn vader even te 
onderbreken en het weinige te vertellen dat ik weet over de geschiedenis van  
de familie Vysotsjanski. Ik weet veel te weinig af van mijn voorouders, met 
name van mijn grootvader aan vaderskant Grigori Moïsejevitsj Vysotsjanski. 
Hem ken ik enkel van horen zeggen, via mijn grootmoeder Vikentia Ivanovna 
en mijn vader. De familienaam duidt op Tsjechische wortels: Vysocani is een 
wijk in Praag. Vandaag komt in Tsjecho-Slowakije de naam Vysocanski vrij 
vaak voor.

De officieren van het Arsenaal van 
Brjansk [De Artilleristen]
Eerste rij links Nikolai Vysotsjanski, 
midden Maria Ivanovna Tennova
Foto MP#15-16, blz. 11
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Sommigen veronderstellen dat de Vysotsjanksi’s Tsjechië zouden zijn ontvlucht  
voor de Kerkunie in de 14de-15de eeuw en zich vervolgens in Oekraïne 
vestigden. Hun landgoederen waren ze kwijt, maar hun adelbrieven hadden 
ze blijkbaar kunnen redden.

Wat er ook van zij, Grigori Moïsjejevitsj en zijn directe voorouders bezaten 
helemaal geen grote domeinen en leefden zeer bescheiden. Enkel zijn broer 
Stepan had ergens bij Lysaja Gora een landgoed. Mijn vader was daar als 
kind een keer geweest.

Ik weet niet wat voor opleiding Grigori Moïsjejevitsj had genoten, maar ik 
denk dat het heel bescheiden is gebleven. Misschien heeft hij alleen thuis les 
gekregen.

Grootvader had enkel een klein landhuis ergens aan de oever van de Ros en 
een huis in de stad Bjelaja Tserkov [of in Smelo]. Hij moest dus in dienst. Er 
zijn gegevens dat hij notaris was; andere bronnen spreken van kassier in de  
een of andere organisatie. Vikentia Ivanovna vertelde dat opa een doorgoed, 
zacht en goedgelovig mens was. Precies omdat hij zo goedgelovig was beging 
hij op een dag een blunder op zijn werk en hij moest onverwijld een bepaalde 
som terugbetalen. Het landhuis en het huis moesten worden verkocht en  
grootvader, die nog jong was, raakte verlamd. Hij werd volledig 
arbeidsongeschikt. Zo kwam het gezin in armoede terecht en leed een half 
hongerbestaan. De oudste jongens hadden gelukkig de militaire school in 
Kiëv al afgemaakt en de oudste meisjes waren klaar met het gymnasium.

En dat met het trotse “Poolse” karakter van grootmoeder Vikentia Ivanovna, 
een telg van de Poolse szlachta [2]! Voor een meisje was ze in die tijd goed 
opgeleid. Een schitterende partij zou haar te beurt zijn gevallen maar er 
moet iets zijn gebeurd en ze trouwde met de bedeesde, uiterst bescheiden 
Grigori Moïsjejevitsj. Oma was erg godsdienstig en ging naar alle missen in 
de Poolse katholieke kerk. Ik herinner mij dat zij altijd in het zwart gekleed 
was, zelden grapjes maakte en nooit haar stem verhief, maar elk woord van 
haar kon in onze familie op bijzondere aandacht rekenen.

Vikentia Ivanovna was een veel wilskrachtigere en sterkere natuur dan 
grootvader; het verbaast mij nu dat al hun kinderen toch orthodox gedoopt 
werden en niet katholiek. Misschien is dat een onrechtstreekse bevestiging 
van de toewijding van de familie aan het orthodoxe geloof en hun vlucht 
voor de Kerkunie.

De kinderjaren van Nikolai Grigoriëvitsj vielen in de “hongerperiode” van het  
gezinsleven. Ik was geschokt door zijn verhalen dat hij nooit ook maar één 
enkel stukje gekocht speelgoed had. Gewone blokjes waren zijn onbereikbare 
kinderdroom. Hij probeerde ze zelf te maken van gebroken bakstenen die hij  
tegen elkaar glad schuurde. Maar de meeste daarvan braken stuk, net toen 
ze bijna de vereiste grootte en vorm hadden. De jongste meisjes hadden 
maar één jurk om uit te gaan, ook dat maakte een diepe indruk op mij.

Ik herinner me vaders verhaal van hoe de joodse buurvrouw Reiza, verstopt  
voor de buren en zelfs achter de rug van Vikentia Ivanovna, de jongste 
kinderen gepofte aardappels bracht. Ik heb een gedicht voor haar geschreven:

Reiza. Ze lijkt een oudje, 
Toch is ze misschien geen veertig… 
Ze lapt de vloer. Ze sleept zware lasten –  
helaas, haar arm doet pijn… 
In het huisje ernaast [een vermolmde izba] 
trekt een gezin. Men zegt, van adel. 
Met een hele reeks kinders. 
Slecht gekleed, slecht geschoeid. Een schande! 
Hun landgoed aan de Ros ging onder de hamer. 
De vader van de kinders is verlamd.

[2] Szlachta [adel] • de voormalige naam  
voor de aristocratie van het Kieskoninkrijk 
Polen-Litouwen.



•	 13

Trots is de moeder, zij vraagt niets, 
ze komt zelfs niet naar beneden bij de buren. 
Die kinderen zullen wel vaak honger lijden, 
ze hebben zelfs geen brood genoeg voor allen! 
Maar ze zijn allemaal van adel! 
Belachelijk toch. Onbegrijpelijk ook… 
De christelijke buren grijnzen enkel: 
die hebben het hoog in hun bol, maar binnenkort

worden ze wel verpulverd: 
zelfs voor Pasen hebben ze geen kleurig ei…

“Misschien zal ik hun wat matze geven?” 
Neen, ze nemen ‘t vast niet aan. Maar voor de kleintjes 
een paar aardappelen, in ‘t geniep, 
zodat de christelijke buur ‘t niet merkt?”

En ongemerkt, in de schaduw van de struiken, 
gooit Reiza ze over de gevlochten schutting 
zodat de christenen het niet merken 
en geen schaduw op de joden valt. 

Zodat de buurvrouwen, die marktwijven, 
‘s ochtends elkaar niet toeschreeuwen: 
“Ai joodse Reiza! Geniepig mens: 
hoe sluw bedriegt ze de christenen.”

Het verhaal is meer dan een eeuw oud. 
De vermelde personen zijn al lang niet meer in leven, 
maar als ik hongerige kinderen zie 
dan buig ik diep voor de nagedachtenis van Reiza.

Tussen de broers en zussen van Nikolai Grigoriëvitsj was een zeer groot 
leeftijdsverschil. Zijn broers Josif en Aleksej waren 18 en 15 jaar ouder dan 
Nikolai Grigoriëvitsj. Zijn zus Maria [de moeder van Konstantin Paustovski] 
was 16 jaar ouder en Eufrosinia 14 jaar. Daarom bleef de “hongerperiode” 
in het leven van het gezin beperkt tot twee-drie jaar. De oudste kinderen 
konden hun ouders en hun jongere broers en zussen [Vera, Nadezjda, Jelena 
en Nikolai] te hulp schieten. 

Toch heeft die bladzijde in hun familiegeschiedenis een serieuze stempel 
gedrukt op de psyche van het hele gezin. In ieder geval hebben ze steeds erg  
bescheiden geleefd. Ook de democratische instelling van Nikolai Grigoriëvitsj  
vindt hier haar wortels. Ik kan me niet herinneren dat vader ooit belangstelling  
toonde voor de geschiedenis van het geslacht Vysotsjanski. Als hij er al over  
sprak, was het met een vleugje ironie. Vooral dan in de gesprekken met tante  
Geljoenja [Jelena]. Haar herinner ik mij zeer goed. Zij wou graag 
operazangeres worden – ze had een wonderlijke mezzosopraan. Paustovski 
heeft om de een of andere reden één personage gemaakt van tante Geljoenja 
en tante Nadia. Maar tante Geljoenja studeerde niet af aan het conservatorium.  
Ik herinner mij haar als een bescheiden kantoorbediende bij de administratie 
van de spoorwegen in Koersk. Ik weet dat ze altijd in nood zat. Misschien 
was dat wel de reden dat zij veel belangstelling had voor het verleden van  
“het geslacht”: ze schreef legendes op, verzamelde documenten. Tante 
Geljoenja is in 1918 in Koersk gestorven aan tyfus. Na haar dood zijn al haar 
papieren verdwenen.

Nog iets over de zussen en broers van Nikolai Grigoriëvitsj. Nadezjda en 
Efrosinia Vysotsjanskië zijn nog voor 1905 overleden. Zijn broer Josif [oom 
Joeza] is door Paustovski in geuren en kleuren beschreven; hij heeft het 
personage verrijkt. Zijn broer Aleksej was kolonel en commandant van een 
artilleriedivisie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de Oktoberrevolutie leidde 
hij met zijn gezin een half hongerbestaan in Kiëv, waar hij overleed in 1928. 
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Zijn dochter Valeria stierf als jong meisje in 1930.

Zijn zus Vera trouwde met Vasili Fjodorovitsj Proskoer, toen een bescheiden 
student aan de medische faculteit. Kort daarop liet Vasili Fjodorovitsj de  
universiteit echter voor wat ze was en ging werken in de centrale boekhouding 
van de suikerfabrieken van graaf Bobrinski. Daar maakte hij snel carrière. 
De kinderen van Vera Grigoriëvna en Vasili Fjodorovitsj waren mijn neef 
Andrej, die in 1920 werd vermoord door de “makkers” van Machno toen hij 
in het hospitaal lag. Mijn nicht Nadia is rond 1924 ongehuwd gestorven. 
Van mijn nichten Maria en Olga weet ik enkel dat de eerste wiskundelerares 
is geworden en de tweede professor in de medicijnen.

Dat is alles wat ik kan schrijven over de Vysotsjanski’s. Ik kan er nog aan 
toevoegen dat ik mijn opa Grigori Moïsjejevitsj niet zelf heb gekend: hij is 
overleden in 1901 en oma Vikentia Ivanovna in september 1914. Paustovski 
beschrijft hen beiden niet slecht in Verre jaren. Mijn oma herinner ik mij 
zeer goed. Ik had zeer veel respect en liefde voor haar.

Nu ga ik verder over mijn moeder Maria Ivanovna, geboren Tennova. 
Haar vader, Jan Janovitsj Tennov, was een Est. Voor mij ligt een door een 
notaris uit Brjansk gelegaliseerde kopie van een besluit over het vrijwillige 
ontslag van college-assessor [wat zowat gelijk staat aan majoor of kolonel] 
Tennov. Het document beschrijft uiterst gedetailleerd en scrupuleus dat Jan 
Janovitsj “uit de soldatenkinderen afkomstig is”, geboren werd in 1831, 
van het lutherse geloof. Op zijn elfde werd hij opgenomen in het in het 
kantonnistenbataljon van Revel [Tallinn]; in 1848 werd hij als leerling naar  
de opleiding voor hulparts gestuurd. In 1851 werd hij aangenomen als 
jongste hulparts en in die hoedanigheid nam hij deel aan de oorlog van 
1853-1856. Na die oorlog wordt Jan Janovitsj naar de Keizerlijke Militaire 
Chirurgische Academie gestuurd.

Mijn allervroegste herinnering dateert van midden mei 1903, toen ik nog 
geen drie jaar was. Die dag gingen wij voor het eerst naar de datsja in Rjovni. 
De reis herinner ik mij niet meer – de trein niet en ook niet de twaalf werst 
in een koets van station Sine-ozjorki tot het dorp Rjovni. Ik herinner mij 
enkel het moment dat mama mij uit de koets hielp. Ik weet ook nog dat oma  
Maria Karlovna en tante Anja ons verwelkomden – zij waren een paar 
dagen eerder vertrokken.

Ik zie duidelijk mezelf een jaar later. Naast mij groeit mijn broertje Dimitri 
op, die precies twee jaar jonger is. Soms spelen we al samen.

Een beeld uit de zomer van 1904. ‘s Avonds, toen mijn broer en ik al sliepen, 
kregen we bezoek uit Koersk: vaders zus, Jelena [tante Geljoenja]… Zij was 
klein van gestalte, pezig en had een wonderlijk mooie stem. Later hoorde ik 
dat ze droomde van een carrière als operazangeres, maar door haar uiterlijk 

Vera Grigoriëvna Vysotsjanskaja [tante 
Vera], tweede van rechts op de eerste rij  
Nikolai G. Vysotsjanski [oom Kolja], 
rechts op de tweede rij
Foto MP#15-16, blz. 15
Uit het archief van de Vysotsjanski’s
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bleef het bij dromen. Samen met tante Geljoenja arriveerde ook de oudste 
zus van papa, tante Maroesja [Paustovski]. Zij logeerde met haar zonen, mijn  
neven Borja, Dimka en Kotik, in een datsja aan de overkant van de grote 
laan, een paar stappen van ons verwijderd.

Oma Maria Karlovna woonde permanent bij ons, dat wil zeggen bij papa, 
mama, mij en Dima. Ze was nog niet oud. In 1904 was ze geen vijfenvijftig. 
Ze droeg een speld in haar haar en liep vaak op warme huisslippers. Oma 
speelde niet zo’n grote rol in mijn leven. Ik weet nog hoe zij ‘s avonds zelf 
de thee uitschonk, hoe ze vaak patiënces legde en sprak over haar zoon 
Pavel [oom Pavel], die student was; hoe ze kaart speelde met de zeldzame 
bezoekers die bij ons over de vloer kwamen. Ook tante Anja logeerde bij 
ons. Zij was een zus van mama, maar ze zat op de Fröbelopleiding en bracht 
het grootste deel van haar tijd door in Petersburg.

Ik kan me moeilijk een beeld vormen van de sociale en materiële omstandigheden  
van ons gezin in 1904 [of liever, ik denk daar helemaal niet aan]. Ik weet dat 
ik altijd voldoende te eten had, altijd schoon en warm gekleed ging, dat we 
twee dienstboden hadden, maar als ik om iets vroeg kreeg ik vaak te horen 
dat daar geen geld voor was. Die weigeringen vielen mij helemaal niet 
zwaar: ik had alles wat ik nodig had, speelgoed inbegrepen.

Veel meer herinneringen heb ik aan het jaar 1905; ze zijn ook veel duidelijker 
en niet meer beperkt tot de familiekring, ze weerspiegelen enkele  
maatschappelijke gebeurtenissen. Zelfs in onze familie waren er 
veranderingen: oom Pavlja was niet langer student maar legerarts. Hij had 
een puntsnorretje, zijn haar was kort geknipt en hij had een opvallende 
elegante jas. Hij werkte in het lazaret. Steeds vaker kregen we legerartsen 
over de vloer, jonge kerels die luidruchtige discussies voerden.

 

Tante Anja was klaar met haar Fröbelopleiding en ik maakte op uit de 
gesprekken dat ze van plan was om bij ons in de stad een “kindertuin” te 
openen. Wat dat voor iets was wist ik niet, het interesseerde mij ook niet, 
maar ik wist dat er geld voor nodig was. Als ze een pensioen zou krijgen 
zou tante Anja haar droom tot uitvoering kunnen brengen. Ze richtte een 
verzoek aan de allerhoogste instantie, de tsaar, om haar als ongehuwde 
vrouw een pensioen toe te kennen voor haar vader [mijn grootvader Jan 
Janovitsj Tennov]. Die had meer dan een halve eeuw als hulparts gewerkt, 
had deelgenomen aan de Turkse veldtochten en was vele jaren hulparts 
geweest bij het Hoofdbestuur Artillerie. Tussen haakjes, de dienststaat van  
grootvader eindigt met de volgende woorden: Tijdens zijn 57 jaar 
onberispelijke dienst heeft Jan Janovitsj Tennov nooit verlof genomen, niet 

Brjansk • De kindertuin • 1907
van links naar rechts: Maria Karlovna 
Tennova, haar dochter Anna Ivanovna, 
de huishoudster Christina [rechtstaand], 
Maria Ivanovna Vysotsjanskaja [tante 
Maroesja], Nikolai G. Vysotjsjanski [oom 
Kolja], P. Pomerantsev.
Op de trap zittend, “de Franse gouvernante” 
met de kinderen.
Foto MP#15-16, blz. 16
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wegens ziekte en ook niet om andere redenen. Noch hij, noch zijn echtgenote 
bezitten enig landgoed, aangekocht of door nalatenschap.  
Tijdens hun laatste levensjaar [1899-1900] woonden Jan Janovitsj en Maria 
Karlovna in bij het gezin van Nikolai Vysotsjanski in Brjansk.

Vader maakte kennis met de familie Tennov als jonker van de Michailovskoje- 
artillerieschool. Kort daarop werden hij en de jongste dochter van de Tennovs, 
Maria, op elkaar verliefd en ze verloofden zich. Trouwen deden ze pas veel 
later, toen Nikolai Grigoriëvitsj zijn dienst in Warschau er op had zitten en 
aan de Michailovskoje-academie ging studeren.

Tussen haakjes, het volgende feit typeert de zeer bescheiden en schijnbaar 
volledig a-politieke familie Tennov. Nikolai Grigoriëvitsj bracht jonker 
Sokolovski binnen in het gezin, een medestudent aan de academie die een 
oogje had op Anna, de oudste dochter van de Tennovs. Ze waren blijkbaar 
zelfs officieel verloofd, maar toen hij afstudeerde aan de academie nam hij  
onverwacht dienst bij de gendarmes. Anna en de hele familie Tennov hebben  
toen de banden met Sokolovski verbroken. Ook mijn vader verbrak het 
contact, evenals de pas afgestudeerde officieren. Dit feit weerspiegelt als in 
een kleine waterdruppel zo niet niet de politieke overtuiging, dan wel de 
algemeen-menselijke morele instelling van deze mensen.

Voor ik overga naar het leven van Nikolai Grigoriëvitsj tijdens en na de 
periode van de Oktoberrevolutie moet ik vertellen over de factoren die hem  
geestelijk hebben gevormd. Een beslissende rol speelde ongetwijfeld de 
tegenstelling die hij op heel zijn levensweg heeft gevoeld tussen zijn adellijke 
afkomst en de armoede van het gezin. De keuze voor een militaire loopbaan 
stond van te voren vast, niettegenstaande het feit dat Nikolai Grigoriëvitsj 
qua karakter, denkwijze en opinies een diep vreedzaam mens was die de  
oorlog haatte. Daar kan ik rotsvast en met de grootste zekerheid van 
getuigen. Zelfs in mijn vroege kindertijd liet hij mij niet met soldaatjes 
spelen en hij wou in geen geval dat ik een militair zou worden. Over zijn 
beroep van legeringenieur-technoloog sprak hij altijd met spijt. Een zekere 
inertie weerhield hem ervan om van beroep te veranderen en technoloog 
te worden in de burgerlijke industrie. Maar er waren nog twee zaken: ten 
eerste had hij een zeer sterk plichtsgevoel dat hij het vaderland moest 
verdedigen, daar was hij van kindsbeen af in opgevoed. Ten tweede vreesde 
hij ervoor om te gaan werken in een kapitalistische privé-onderneming. 
Politiek was hij onvoldoende geschoold, maar Nikolai Grigoriëvitsj begreep 
natuurlijk zeer goed dat dienst nemen bij een privébedrijf hem totaal 
afhankelijk zou maken van “de baas” en dat het enige doel van zijn arbeid 
zou zijn om diens winsten te vermeerderen – ten koste van alles, in de 
eerste plaats door de arbeiders uit te persen.

Zo werd hij ooit [het schijnt in 1912] benaderd door de directie van de 
N.V. Fabrieken van Brjansk met het voorstel om voor hen te komen werken 
als technoloog op de locomotievenfabriek van Bezjitsa in de buurt van 
Brjansk. Nikolai Grigoriëvitsj ging erheen, zag de levensvoorwaarden van 
de arbeiders in de kazernes, had een gesprek met Georgi Maksimovitsj 
Paustovski die daar werkzaam was als statisticus en liet meteen daarop 
weten dat die job niets voor hem was. En dat terwijl de werknemers van de 
fabriek van Bezjitsa veel beter werden betaald dan bij het Arsenaal.

Mijn ouders waren dus voor het eerst in Brjansk in 1899. Als je de stad van 
de kant van de spoorweg aanschouwt, zie je zachtglooiende groene heuvels 
afdalen naar de rivier de Desna, je ziet de 17 klokkentorens van de kerken 
die meestal dateren uit de 18de eeuw; een redelijk aangenaam schouwspel 
dus. Maar in de stad zelf was het heel anders. Het was een kleine, houten 
stad met veel stof, slechte bestrating en zonder mogelijkheden… De stenen 
gebouwen waren voornamelijk de kazernes en het Arsenaal, verder een paar 
huizen met één verdieping van plaatselijke miljonairs en opslagplaatsen van 
kooplieden. Ze waren verstoken van enige architecturale verdienste.  

Oude postkaart van de fabriek in Bezjitsa
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Daarom liet de eerste kennismaking met de stad Brjansk bij de jonge 
Vysotsjanski’s een uiterst onaangename indruk na. Het enige wat hen kon  
opmonteren was het zicht op de Desna vanaf de Pokrovskiberg, haar 
uitgestrekte uiterwaarden op de linkeroever, in de verte begrensd door de 
zoom van het naaldwoud. Boven dat alles verhief zich de klokkentoren van 
het verre klooster van Bjeloberjozjsk, die wel een speelgoedtorentje leek.

Ook de inwoners van Brjansk brachten weinig vreugde. Het waren 
voornamelijk kooplieden, handelaren en kleinburgers van wie je niet goed  
wist hoe ze aan hun bestaansmiddelen kwamen. De intelligentsia was zeer  
zwak vertegenwoordigd: een tiental artsen, een twintigtal gymnasiumleraren, 
een boswachter, een architect, twee notarissen, de officieren van twee 
gedislokeerde regimenten: het 143ste Dorogoboezjski en het 144ste Kasjpirski; 
verder geestelijken, bankbedienden, ambtenaren van de accijnzen. De meesten 
van hen kon je enkel onder groot voorbehoud als intelligentsia beschouwen. 
Sommigen werden gekenmerkt door elementaire hebzucht; anderen dronken 
vodka en brachten al hun vrije tijd door met kaarten.

Dus is het niet zo vreemd dat de Vysotsjanksi’s heel geïsoleerd leefden, bijna  
opgesloten. Deze leefwijze was ook het gevolg van hun beperkte middelen. 
Het salaris van Nikolai Grigoriëvitsj kon je, vooral voor 1916, zonder meer  
karig noemen. Een derde ging naar de huur van de woning. Om het 
gezinsbudget wat te spekken gaf Nikolai Grigoriëvitsj van 1908 tot 1911  
wiskundeles aan het gymnasium en Maria Ivanovna gaf les “in de kindertuin 
en de basisschool” van haar zus Anna. Bovendien gaf zij nog privélessen ter  
voorbereiding van het gymnasium. Het resultaat was dat ze vrij veel 
oppervlakkige kennissen hadden, maar de kring van hun intimi bleef uiterst 
beperkt: twee – drie families van officieren van het Arsenaal [die ook op 
de Michailovskoje-academie hadden gestudeerd], een paar legerartsen van 
de medische academie van Petersburg en een paar universitair opgeleide 
onderwijzers. In het gezin moest hard worden gewerkt en er bleef weinig 
tijd over om ergens op bezoek te gaan.

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Nikolai Grigoriëvitsj en Maria Ivanovna 
zelden bijeenkomsten bijwoonden van officieren of burgers. Misschien getuigt 
het ook wel van een zeker kastedenken: omgaan met weinig aangename 
mensen met een totaal andere oriëntatie en denkwijze stond hen tegen. Het 
is ook typisch dat het gezin geen relaties of kennissen telde onder de  
invloedrijke kooplieden. Sommigen, vooral dan in de rangen van de 
garnizoensofficieren, zullen dat mogelijk hebben toegeschreven aan “die 
verwaande gardisten”.

Ons gezin was niet politiek bewust en dus onvoorbereid op de Oktoberrevolutie,  
maar ze bleven er min of meer rustig bij [zo scheen het mij tenminste]. We 
konden ons niet voorstellen wat ze verborg, wat voor nieuws en dreigends 
zij zou brengen in ons leven en in het leven rondom ons.

Vlak voor de Oktoberrevolutie gebeurde in ons gezin het volgende: enkele  
dagen voor de omverwerping van de Tijdelijke regering en voor de uitroeping 
van de Sovjetmacht op het Tweede congres der Sovjets, vertrok Nikolai 
Grigoriëvitsj als baas van het Arsenaal naar Petrograd voor het congres van 
arbeiders en bestuurders van de artilleriefabrieken.

Van wat vader vertelde weet ik, dat er tussen de bolsjewieken en de 
vertegenwoordigers van het bestuur [in het zeer recente verleden waren dat 
allemaal generaals en kolonels van de tsaar] geen scherpe tegenstellingen naar 
buiten kwamen – er waren in ieder geval geen directe conflicten. Nu lijkt 
dat ons onverklaarbaar, maar de redenen daarvoor lagen wel voor de hand…

Ten eerste: het lijdt geen twijfel dat de bolsjewieken op dat moment al vast  
overtuigd waren van de spoedige zege van de socialistische revolutie. 
Bijgevolg moesten ze de oorlogsindustrie bekijken met de blik van een 
verantwoordelijke baas.

In een bootje op de Desna 
Oude postkaart 
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Ten tweede, de andere partij: het bestuur, al die generaals en kolonels, hadden 
van kindsbeen af een uiterst sterk patriotisme ingelepeld gekregen: Rusland 
moest voortbestaan als een soevereine staat. Niets kon dat ideologische 
fundament onderuit halen.

Uit vaders verhalen van eind 1917 herinner ik mij dat Nikolai Grigoriëvitsj 
op dat congres vanaf het begin het standpunt innam dat er geen breuk mocht 
komen met de arbeiders, dit om de Russische wapenindustrie te vrijwaren. 
Na enige twijfel volden de andere bestuurders hem. Ook de belangrijkste 
“kruitman” van dat moment, generaal-luitenant Vadim Sergejevitsj Michailov, 
ging mee in zijn gedachtegang en dat heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld.

Ik wil hierbij vermelden dat Michailov een medestudent was geweest van 
Nikolai Grigoriëvitsj aan de artillerieschool en de academie. Vele jaren lang 
deelden zij de eerste en de tweede plaats van hun klas. Ze waren wel nooit 
elkaars intimi. Ze waren gewoon kameraden: Michailov kwam uit een rijke 
familie met relaties in hogere regionen, hij was gehuwd met een rijke vrouw 
en maakte een veel grotere carrière dan Nikolai Grigoriëvitsj: onder de tsaar 
bracht hij het tot generaal-luitenant. Maar dat belette hem niet om in die 
moeilijke tijden het duidelijke platform van Nikolai Grigoriëvitsj te steunen.

Het lijdt geen twijfel dat de maatschappelijke en professionele autoriteit van  
Michailov een rol speelde in de formulering van het standpunt van het  
congres: de bestuurders besloten samen te werken met de arbeidersorganisaties 
[die toen al bolsjewistisch waren]. Bovendien lanceerden de legeringenieurs 
in die dagen ook een oproep aan alle Russische ingenieurs om samen te 
werken met de arbeiders en zodoende de Russische industrie veilig te stellen.

Terloops vermeld ik dat Nikolai Grigoriëvitsj ongeveer een week na de 
Oktoberrevolutie terugkeerde naar Brjansk in de rang van generaal-majoor 
[tot dan toe was hij kolonel]. Dit is een onwaarschijnlijke metamorfose. 
Blijkbaar was de orde tot bevordering al voorbereid door de Tijdelijke 
Regering en was het document misschien zelfs nog in de verwarring van de 
laatste dagen ondertekend, of misschien was het ondertekend door de eerste 
Volkscommisaris van Oorlogsindustrie Podvojski. In ieder geval heeft Nikolai 
Grigoriëvitsj nooit een generaalsuniform in zijn bezit gehad; hij hield er niet 
van en hij heeft de titel van generaal-majoor nooit gebruikt, behalve in 
Sovjet-vragenlijsten.

Bij zijn terugkeer uit Petrograd werd Nikolai Grigoriëvitsj rustig, zonder enig  
misverstand of geweld, aanvaard door de arbeidersorganisaties van het 
Arsenaal en ook door de stedelijke organisaties.

Nikolai Grigoriëvitsj kwam tot een vergelijk met de arbeiders en bleef zelfs 
in de troebele jaren 1917-1918 aan het hoofd van het bedrijf.

Maar hij zou daar niet lang meer blijven. De Sovjetregering vormde op haar  
beurt eerst in Petrograd, daarna in Moskou het Algemeen bestuur van de  
artilleriefabrieken. Michailov kwam aan het hoofd te staan en Nikolai 
Grigoriëvitsj werd aangesteld als chef van de Tweede afdeling – Munitie.

Natuurlijk bracht de revolutie een enorme klap toe aan de materiële basis 
van het gezin. Door de totale instorting en de hongersnood in het land 
leden ze honger in 1918, 1919 en gedeeltelijk in 1920. Het bonnensysteem 
verleende een minimum dat belette dat je meteen het loodje zou leggen van 
de honger. Er moest dus worden gezocht naar rechtstreekse contacten met 
het platteland. Allerlei kleren en spullen werden geruild voor aardappelen. 
Maar onze mogelijkheden waren zeer beperkt: we hadden niet genoeg 
spullen die we konden ruilen en we hadden er ook de kennis en de energie 
niet voor.

Midden 1918 ging ik met mijn vader in Moskou wonen, waar ik naar de 
Petrov [Timirjazev]-academie ging. Mijn moeder Maria Ivanovna, haar zus 
Anna en mijn kleine zusje Maroesja bleven in Brjansk. 

Russische boerenfamilie 
Eind 19de - begin 20ste eeuw
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Op een winterdag in 1917/18 trof ik een behoorlijk ontstemde Nikolai 
Grigoriëvitsj aan. Moeder had vanuit Brjansk geschreven dat ze niet genoeg 
te eten konden vinden. De “bedragen” die vader kon sturen van zijn loon 
waren zo onbeduidend… Maar zelfs die bezorgdheid om zijn gezin kon 
Nikolai Grigoriëvitsj er niet toe brengen om minder eerlijke paden te gaan 
bewandelen. Hij schreef moeder dat ze alles moest verkopen, alle spullen, 
dat dit maar tijdelijk was. Diezelfde avond gaf ik de academie op en  
‘s ochtends vond ik een baantje, om de situatie van het gezin al was het 
maar een klein beetje vooruit te helpen.

Ik loop nu wat vooruit en vertel dat eind 1919, toen Denikin Oriol en Brjansk 
bedreigde, Nikolai Grigoriëvitsj zijn hele gezin met grote spoed naar Moskou 
over liet komen. Hij kon zich niet meer voorstellen hoe hijzelf en wij 
allemaal zouden leven onder de Witten. Wij waren al “sovjetmensen”.

Ons gezin kreeg een mooi appartement toegewezen met vijf kamers 
[Sretenka 26/9], wat er onrechtstreeks op wijst dat de Sovjetorganisaties 
Nikolai Grigoriëvitsj gunstig gezind waren. Maar toch leidde het gezin tot 
1921 nog een half hongerbestaan.

Begin 1918 stelde de Sovjetregering al concrete praktische opgaven om het 
Rode leger in oprichting te bevoorraden met wapens en munitie.

Eind 1919 begint Nikolai Grigoriëvitsj met veel belangstelling buitenlandse 
werken te bestuderen over de wetenschappelijke organisatie van arbeid en  
bedrijfsmanagement. Hij geeft daarover een hele reeks openbare lezingen. 
Maar toch besteedt hij het grootste deel van zijn aandacht aan de technologie.

Als het vrede wordt en de bestellingen van het Oorlogscommissariaat niet 
meer volledig de heropgebouwde en misschien wel groeiende productiviteit 
van de wapenindustrie opslorpen, is het standpunt van Nikolai Grigoriëvitsj 
dat de vrijgekomen productiecapaciteit moet worden omgebogen naar 
vreedzame productie.

In 1923 verschijnt het nieuwe tijdschrift Predpriatië [De Onderneming]. 
Nikolai Grigoriëvitsj was daar zeer actief bij betrokken. Tegelijk wordt hij de  
initiatiefnemer, organisator en docent van cursussen voor “arbeiders-
bestuurders” in de Permanente Tentoonstelling van Economische 
Verwezenlijkingen [in de Petrovski-passage] en werkt hij een aantal jaren 
mee aan die tentoonstelling. Maar zijn voornaamste bezigheid blijft in de 
wapenindustrie.

Waarschijnlijk was het in 1926-27 dat Nikolai Grigoriëvitsj les gaf aan de 
Moskouse Technische Universiteit, het Bauman-instituut.

In 1927-27 werkte hij aan zijn boek De smederij-industrie. Helaas heeft hij 
het niet af kunnen maken. 

Nikolai Grigoriëvitsj werkte dus keihard en met een enorme inzet, 
niettegenstaande zijn steeds slechtere gezondheid. Maar in 1927 wordt het 
veel moeilijker werken… de Stalintijd kwam eraan...

Sergey Vysotsjanski [1900-1982] 
Jaren ‘40 
Zoon van oom Kolja en tante Maroesja, 
neef van Konstantin Paustovski. 
Foto MP#15-16, blz. 20
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Paustovski in het werk van
Karel van het Reve	

C i t a t e n  o p g e z o c h t  d o o r	
M a r i a n n e 	 v a n 	 d e 	 G r a a f

deel 5   1981-1984
In dit deel:

• Freud, Stalin en Dostojevski

• Afscheid van Leiden

• Geschiedenis van de Russische literatuur

• Ongebundeld werk 1981 - 1984

Wie is wie in dissidentenland in Ongebundeld werk

Het is overigens opmerkelijk, hoeveel bekende personen je in de Dictionary [1]  

tegenkomt. Onder de letters M, N, O, P, R, S en T vond ik de bekende 
diplomaat Majski, Nadjezjda Mandelstam, Martsjenko, de gebroeders 
Medvedev, Joeri Nagibin, Viktor Nekrasov, de historicus Nekritsj, de ‘bard’ 
Okoedzjava, Pasternak, Paustovski, de ballerina Plisetskaja, de filmregisseur 
Romm, Rostropovitsj, de mathematicus Sjafarevitsj, Sacharov, Sjalamov, 
Simjavski, Viktor Sjklovski, Boris Sloetski, Solzjenitsyn, de fysicus Tamm  
[wiens handtekening gelook ik nog op die muur staat in Leiden], Trifonov, 
Tvardovski. De meeste van deze namen vind je ook in westerse en Russische  
encyclopedieën. De gegevens die vermeld worden zijn geslacht, geboortejaar, 
sterfjaar, nationaliteit in sovjetzin, lidmaatschap Komsomol op partij, beroep, 
opleiding, dissidente activiteit, arrestaties, veroordelingen, familieband met  
andere dissidenten, publikaties. Sommige trefwoorden zijn heel klein. 
Slechts twee regels bijvoorbeeld heeft Stasis Sarkanas, een Litouwer, 
geboren in 1920, van wie alleen maar bekend is dat hij in 1966 tot tien 
jaar dwangarbeid streng regime veroordeeld is en dat hij in 1974 in het 
Mordovische kamp nummer 19 zat. De meeste dissidenten hebben, schat ik,  
zo’n regels of acht. Maar Sacharov heeft vijf pagina’s, Solzjenitsyn drie, 
Jakir twee.

veRzameLd WeRK
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• Citaten uit Karel van het Reve / Verzameld werk 

• Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam

• 2008

[1] Biographical Dictionary of Dissidents 
in the Soviet Union, 1956-1975.

Uitgegeven bij Martinus Nijhoff in Den 
Haag 
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deel 6   1985-1994 

In dit deel:

• De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen

• Zie ook onder Mozes

• De ondergang van het morgenland 1973-1980

• Waarom Russisch leren?

• Ongebundeld werk 1985 - 1994

Waar zijn mijn lievelingstijgers?

We hadden thuis ook een dun boekje dat Das Schicksal des Charles 
Longueville heette en geschreven was door Konstantin Paustovski. Het ging 
over een Franse officier die in 1912 door de Russen gevangen genomen was 
en in Rusland was blijven hangen. Ik was een jaar of twaalf toen ik het las 
en ik begreep er niet veel van.Aan het eind gaat die Charles dood. Hij ziet 
dan de nachtelijke hemel en hij denkt bij zichzelf ‘astre de nuit’. Ik weet nog 
dat er in het Duits ‘Gestirn der Nacht’ stond.

Van diezelfde Paustovski heb ik in 1935 Kara-Boegaz vertaald uit het Duits. 
Ik had toen een infectie aan een kleine teen en moest een paar weken 
liggen. Met mijn vaders schrijfmachine op mijn buik vertaalde ik toen dat 
boek. Af en toe liet ik een passage die ik niet begreep open. Die vulde mijn 
vader later in.Van dat boek herinner ik me niets meer, behalve dat het 
vertalen dertig gulden opbracht, die in de huishoudkas van mijn moeder 
verdwenen. Later heb ik van Paustovski ook nog Kolchis vertaald. Soms 
word ik opgebeld door mensen die zo’n boek zijn tegengekomen en mij 
vragen of ik op veertienjarige leeftijd al uit het Russisch vertaalde.

deel 7   1995-1999 

In dit deel:

• Luisteraars!

• Apologie

• Achteraf

• Ongebundeld werk 1995 - 1999

Boekenmarkt nieuwe stadhuis

Op een van de stalletjes lag een boek van de Russische schrijver Konstantin 
Paustovski, door mij vertaald uit het Duits in 1934. Van de boeken die ik 
zelf geschreven heb was nergens een exemplaar te zien, hoewel ik toch een  
stuk of vijftien boeken gepubliceerd heb. Je kunt je afvragen wat dat 
betekent. Misschien betekent het dat mijn boeken geen antiquarische waarde 
hebben en meteen worden weggegooid. Misschien ook betekent het, dat wie 
een boek van mij bezit daar zo’n prijs op stelt dat hij het nooit wegdoet. 
Wie zal het zeggen.

Ik heb op die stadhuismarkt twee boeken gekocht. Het ene is van Willem 
Elsschot. Tsjip[2] en De leeuwentemmer samen in een deel, uitgegeven door 
Manteau in Brussel en Van Kampen in Amsterdam. De eerste uitgave van 
die twee verhalen in een deel. Ik betaalde vijfentwintig gulden, wat niet veel 
is voor een exemplaar dat over vijfentwintig jaar een paar duizend gulden 
waard zal zijn.

Pag. 649   
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[2] Tsjip geïnspireerd door en opgedragen 
aan zijn oudste kleinzoon Jan Maniewski. 
Wij zeer vereerd dat Jan al jaren lid is van 
onze Vereniging Konstantin Paustovski.  
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Krantenartikels

NRC • 19 maart 1991 
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de Morgen • 18 juni 1998 
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Ingezonden

B o e k e n
• Wlodzimiertz Odojewski: Verdraaide tijd 
Vertaling Charlotte Pothuizen, Querido, 2021, paperback,  
160 blz., € 18,99  ISBN9789021423491

In de Poolse roman Verdraaide tijd is tijd relatief: wat speelt 
zich vandaag af, en wat was er gisteren echt? Konradius komt 
in 1962 thuis en wordt aangesproken door een jonge vrouw. 
Ze lijkt sprekend op Malgorzata, die hij kent uit zijn tijd 
van het verzet. Maar waarom is ze in 20 jaar tijd niet ouder 
geworden? Odojewski zet een indringend verhaal neer met 
Verdraaide tijd.

 
• Catherina Grace Katz: De dochters van Jalta. 
Vertaling Annemie de Vries, Spectrum, 2021, paperback,  
456 blz., € 29,99  ISBN 9789000353170

De dochters van Churchill, Roosevelt en Harriman en hun 
allesbepalende rol in de geschiedenis. Aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werd de wereld opnieuw ingedeeld. 
Stalin, Churchill en Roosevelt gingen de geschiedenisboeken 
in als de vormgevers van deze nieuwe machtsverdeling, maar 
achter de schermen speelden drie bijzondere vrouwen een 
cruciale rol. Dit is het verhaal van Sarah Churchill, Kathleen  
Harriman en Anna Roosevelt.

 
• Sergej Dovlatov- Domein[1983] 
Vertaling en nawoord: Robert Jan Henkes, Bleiswijk, Uitgeverij 
Vleugels 2020, 152 blz. € 23,95  ISBN 9789493186200

Robbert-Jan Henkes in het nawoord: Sommige boeken zijn 
zo compleet, dat je er niets aan zou willen toevoegen. Ze 
lijken speciaal voor jou geschreven. Je koestert ze. Jij hebt ze 
ontdekt. Of liever, ze hebben jou ontdekt. Ze zijn van jou en 
van niemand anders. Niemand anders heeft er ook maar iets 
mee te maken.

 
• Marina Tsvetajeva: Natalja Gontsjarova, Haar leven en werk 
Vertaling Jos Holtzer en Lena Lubotsky, Pegasus, 2021, 
gebonden, 288 blz., € 37,50  ISBN 9789028210486

De vriendschap van Tsvetajeva en Gontsjarova in Parijs was 
een samenkomen van twee grootheden: van de primus inter 
pares van Ruslands grootste dichters van de vorige eeuw 
en de primus inter pares van Ruslands avant-gardisten van 
de schilderkunst van de vorige eeuw. [vermelde werken zijn 
opgenomen in een kleurkatern van 48 pagina’s]. 

• Yolanda Bloemen [red]: De boom van de hoop 
Van Oorschot, 2021, paperback, 176 blz., € 15 
ISBN 9789028211179

Het boek is een mozaïek van oude en nieuwe teksten  van 
Russische en Nederlandse schrijvers en academici.
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• Gennadi Roesski: Het zwarte boek 
Vertaling Emmanuel Waegemans, illustraties Mikhaim 
Zlatkovski, Benerus, 2021, paperback, 180 blz., € 20 
ISBN 9789028211179 [rechtstreeks te bestellen bij de uitgever 
info: benerus@telenet.be]

Een pareltje uit de 20-ste eeuwse Russische literatuur dat 
lange tijd onopgemerkt is gebleven omdat het gepubliceerd 
werd buiten Rusland. Een Moskouse legende, een verhaal over 
de diabolische jaren 1920, de jonge Sovjets, de genadeloze 
strijd tegen de kerk en het geloof. Waegemans onttrok het  
literaire kleinood aan de vergetelheid.

• Marc Jansen: Belaagd Paradijs, Een geschiedenis van Georgië 
Van Oorschot, 2021, paperback, 195 blz. € 22,50  
ISBN 9789028223073

Dit boek is als een “wilde rit door de historie van het 
Kaukasusland”. Een rijk geïllustreerde geschiedenis in kort 
bestek.

W o r d t 	 v e r w a c h t
• Het verhaal van de vier mannetjes
Zoals de meesten van ons genootschap al weten: Paustovski was in Rusland 
niet alleen bekend met zijn verhalen voor volwassenen. Ook als schrijver 
van kinderboeken was hij enorm populair. De uitgeverij Urbi et Orbi, met 
onze leden Herwig Deweerdt en Traudi Helmberger als bezielers, heeft vier 
van deze verhalen laten vertalen en bewerken en van nieuwe illustraties 
voorzien. 
Als eerste in de rij verscheen Petja en de oude beer, met illustraties van Paya 
Germonprez.
Op onze volgende ledenbijeenkomst in september zal het tweede boekje,  
Het verhaal van de vier mannetjes ‘vers van de pers’ te koop zijn.  
Herwig vertelde dit verhaal op onze ledendag in november 2019 in Ede, 
begeleid door accordeonist Hans Mortelmans.

Een publicatie om naar uit te kijken !

C i t a t e n
•	In de Standaard der Letteren van juni 2021 in de reeks Het leven, een 
gebruiksaanwijzing, interview met Pieter Waterdrinker: [...] Het is een 
land van tijdreizigers. Neem de trein van Kiev naar Odessa en je zit in een 
verhaal van Paustovski.

• In The New Yorker van 6 mei 2019, een interview van Joshua Yaffa met 
Maxim Osipov:

As the camps emptied out after Stalin’s death, in 1953, Tarusa became 
increasingly populated with former prisoners. In 1955, Konstantin Paustovsky, 
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a mid-century Soviet Thoreau, who was an officially recognized writer and was 
not a dissident himself, sought to escape the distractions of the capital and 
settled in Tarusa. In his small blue house at the end of a dirt lane, he began 
hosting the kinds of cultural figures who were treated with varying degrees 
of suspicion by the Soviet authorities‹among them Arkady Steinberg, a poet 
and a translator who spent eleven years in the gulag, and Bulat Okudzhava, a 
talented folksinger whose parents had been arrested as enemies of the people, 
in the thirties.

Life was modest. Buckets of water were delivered each day by a horse and 
buggy, and the shelves at the grocery store were reliably empty. But the town 
was intellectually vibrant, and became known as a Russian version of the 
Barbizon, the French collective of artists who, in the nineteenth century, lived  
in happy isolation in a village on the edge of Fontainebleau Forest, outside 
Paris. In the summer of 1961, at an afternoon devoted to discussing literature 
over tea in Paustovsky’s garden, an idea for a new literary almanac, Tarusa 
Pages, was born. Steinberg contributed a number of poems; Okudzhava 
published his first piece of prose, a semiautobiographical tale in which a young 
man is injured during the Second World War; and Nadezhda Mandelstam 
wrote a handful of articles on town life, including one on Tarusa’s embroidery 
workshop. The content was not overtly political, but the publication was a 
bold gesture, a dog whistle of free thinking.

Osipov told me that, when he was growing up, dissidents and people with 
anti-Soviet leanings were simply part of the scenery. His father, an engineer 
turned writer, and his mother, a mathematician, took him to Tarusa for 
months-long stays in the summer. One of his earliest memories is of sitting on 
his fathers shoulders at the funeral for Paustovsky, who died in 1968, when 
Osipov was four. Hundreds of people came to the ceremony, the crowd spilling 
out across the hillside. When Osipov was eight, he spent the summer playing 
in Tarusa with Solzhenitsyn’s stepson, Dmitri, clambering up to the roof of 
Osipovs great-grandfather’s house. One evening, young Dmitri offered Osipov 
his first sip of wine.

Links
• https://www.oleglysenko.nl/the-blizzard-the-snowstorm-alexander-pushkin/
 
Het is 1812, Napoleon staat op het punt Rusland binnen te vallen. Zonder 
enige notie van het dreigende gevaar zijn Masja, een lief meisje van 
zeventien, en Vladimir, een jonge vaandrig met verlof, wanhopig verliefd. 
Een huwelijk zit er niet in, want zij is rijk en hij arm. Zij besluiten stiekem te 
trouwen en ervandoor te gaan. Een sneeuwstorm gooit roet in het eten...
In een duo-voorstelling van een uur brengen Hans Boland en Oleg Lysenko 
Poesjkins magnifieke korte verhaal De sneeuwstorm.  
Boland heeft het complete verzamelde werk van Poesjkin vertaald, waarvoor  
hij in 2015 werd onderscheiden met de Martinus Nijhoff Prijs, de belangrijkste 
onderscheiding voor literaire vertalers. Lysenko is een virtuoos accordeonist 
en heeft een voorliefde voor discipline-overschrijdende projecten waarin 
literatuur en muziek elkaar aanvullen en in elkaar overvloeien. Hij heeft zich  
vooral laten inspireren door de ‘muzikale illustraties’ die de bekende componist 
Georgi Sviridov [1915-1998] in 1975 bij Poesjkins verhaal schreef.  
Oleg speelt er eigen transcripties van De sneeuwstormsuite op de bayan. 
https://www.youtube.com/watch?v=kQqdLU3yec4

Wij mochten Oleg reeds aan het werk zien op de ledenbijeenkomst in Antwerpen, 
[mei 2018] samen met kunstenaar Koenraad Tinel in BABEL/RODE RUITERIJ.

• https://www.oleglysenko.nl/agenda/
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Colofon
• De wereld van Konstantin Paustovski is een uitgave van en voor leden van de 
Vereniging Konstantin Paustovski. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het werk 
van Paustovki breed onder de aandacht te brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel

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

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

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

Beste vrienden,

Hartelijk dank voor het boek van Hein Leffring, dat we onlangs hebben 
ontvangen.

Helaas waren wij er niet van op de hoogte dat Hein heen is gegaan. We 
betreuren dat ten zeerste en bieden ons oprechte medeleven aan aan de 
naasten van Hein en aan alle leden van de Vereniging.  

Hij was een wonderlijk mens, onwaarschijnlijk toegewijd aan Paustovski en 
zijn erfenis. We zijn geschokt door dit trieste nieuws.

Het boek is het prachtige resultaat van vele jaren arbeid. Het zal een sieraad 
worden voor onze bibliotheek en een goede hulp voor iedereen die het 
œuvre van de schrijver bestudeert.

Hartelijk dank en wij buigen diep voor Hein en zijn naasten, die het werk 
uit hebben gegeven. 

We zullen ons Hein altijd blijven herinneren en ook de belangrijke bijdrage  
die hij leverde aan de ontwikkeling van de Vereniging Konstantin 
Paustovski en van de vriendschap tussen de Vereniging en het Museum.

Uw Angelika Dormidontova, 
directeur van het Literair Museum Center K.G. Paustovski te Moskou

Дорогие друзья!

Сердечно благодарим за книгу Heine Leffring, которую мы получили недавно.

К сожалению, мы не знали о его уходе из жизни. Очень сожалеем и выражаем свои искренние 
соболезнования всем близким Хайна и всем членам Общества. Он был удивительным 
человек, невероятно преданным Паустовскому и его наследию. Мы потрясены этим 
печальным известием.

Эта книга — великолепный многолетний труд. Она станет украшением наше библиотеки и 
хорошим помощником для всех изучающих творчество писателя. 

Сердечное спасибо и низкий поклон Хайну и его близким, издавшим этот труд. Мы всегда 
будем помнить 

Хайна и его значительный вклад в развитие Общества Паустовского и в  укрепление дружбы 
Общества и музея. 


