
[...]  Ik stel mij voor hoe een mens, die 
zandvlakten en uitgebrande bossen 

heeft doorkruist en uitputtende 
hitte heeft doorstaan, die verweerd 

is en verbrand door de zon, eindelijk 
binnentreedt in de diepte van de 

plechtige en stille wouden en hoe zijn 
hele lichaam wordt omhelsd door het 

koele loof. De geuren van bosbloemen, 
kruiden, naaldbomen en schors doen 

als een balsem alle vermoeidheid 
verdwijnen.

De grootse kracht van het leven toont 
zich in alles: in het wiegen van de 
boomtoppen, in het gefluit van de 

vogels, in het zachte lichtspel. Tegen 
de avond gaat die mens ergens aan het 
water zitten bij een kampvuur en naast 
hem vlijt de stilte zich neer. De sterren 

lichten op in de hemel; zij schijnen 
hier honderd keer helderder dan boven 

de stofsluiers van de steden.
Een mens die naar die sterren kijkt 

wordt zich stilaan bewust van de 
grootsheid van het heelal, hij beseft 

wat welverdiende rust en vrede in de 
ziel betekenen. De nacht stijgt boven 
de wereld, vol frisse geuren, diffuus 

licht, kreten van nachtvogels. En voor 
hem liggen nog honderden van die 
nachten, morgenstonden, dagen en 
avonden, als Rusland met een waas 

wordt toegedekt – soms is het mist, 
soms de rook van kampvuren. [...]

Kontantin Paustovski, Een verhaal over de bossen.
Vertaling Greet Vanhassel

Le roman des forêts is uitgegeven bij Gallimard 
in de reeks Littératures soviétiques.
Vertaling Lydia Delt en Michèle Deniaud

Beste vrienden, 

We hebben weer een uiterst bewogen jaar 
achter de rug en de spanningen zijn helaas 
nog niet voorbij.  
We voelen allemaal, denk ik, de druk die dat 
oplevert.  
Desondanks kijken we ook vooruit met 
de vereniging naar een mooie reis in 
het voorjaar, een ledendag in juni en de 
lustrumviering in het najaar.  

Met Paustovksi hoop ik dat jullie de komende 
dagen ook de positieve levenskracht van de  
natuur kunnen beleven en dat we allen spoedig 
weer vredig door de bossen kunnen lopen. 

Graag wil ik jullie prettige feestdagen 
toewensen en een voorspoedig en gezond 
nieuwjaar.  

Henk Mulder, voorzitter  
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Boswandeling, jaren 1930. Foto van K. Paustovski
Uit de fondsen van het K.G. Paustovski Literair Museumcentrum te Moskou


