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

• Wij gaan in dit nummer verder met het onderzoek naar de kinderjaren van  
Konstantin Paustovski in Rjovni en Brjansk. U leest in dit nummer deel 3, 4 en 5. 
 
• De virtuele leesclub heeft in coronatijd gewoon door kunnen werken. Dat was een  
groot voordeel. Een verslag hoe de virtuele leesclub werkt. De Antwerpse en de 
Rotterdamse leesclub moesten hun afspraken aanpassen. 
 
• Netty van Rotterdam stopt na ruim 10 jaar met haar werkzaamheden voor de 
bibliografie. Tamara Schermer neemt het stokje over. We zijn verheugd dat de 
bibliografie ook in de toekomst zal worden aangevuld met nieuw materiaal. 
 
• Onze nieuwe voorzitter Henk Mulder vraagt de leden hun kennis op diverse 
terreinen kenbaar te maken. We hopen – indien van toepassing – in de toekomst in 
voorkomende gevallen meer een beroep te kunnen doen op onze leden. 
 
• De plannen van Arie van der Ent met Paustovski.  
Arie van der Ent [vertaler Russisch] heeft 19 gedichten van Paustovski gevonden, 
waaronder het gedicht dat Boenin de uitspraak ontlokte dat Paustovski maar beter 
proza kon gaan schrijven. U vindt in deze Nieuwsbrief zowel de Russische tekst als 
de Nederlandse vertaling. Arie gaat alle gedichten voor ons vertalen.  
 
• Paustovski in het Fries. Wat een verrassing! 
 
• In memoriam Nelleke Fontein en Carel Teunissen.  
Twee leden ontvielen ons. In een memoriam worden ze herdacht. 
 
• De bekende rubriek Ingezonden biedt weer veel te lezen boeken en nuttige 
informatie.

Intussen nadert 12 december 2021, de datum voor onze ledenbijeenkomst in Ede. 
OPGELET: de uiterste inschrijfdatum is donderdag 25 november!  

Het Redactiecomité.
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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

iNLeidiNG • [1] eN [2]
Zie De wereld van Konstantin Paustovski #30

Het verhaal van Vladimir Vysotsjanski over zijn grootvader Nikolai eindigt 
in 1927. Maar hoe ging het verder met Nikolai Vysotsjanski?

Vladimir heeft in een hele reeks archieven opzoekingen gedaan over het 
lot van zijn grootvader na diens aanhouding in maart 1929.  
Hij brengt daar verslag over uit in een artikel in Mir Paustovskogo #25/2007 
p. 84–93. 

In 2007 had de familie nog steeds geen volledige zekerheid verkregen 
omtrent het lot van Nikolai. Maar Vladimir heeft zijn onderzoek niet meer 
verder kunnen zetten omdat hij op 11 januari 2007 “het leven verloor bij  
een tragisch ongeval” [MP #25/2007, p.93]. 

We weten zeker dat Nikolai Vysotsjanski in maart 1929 werd gearresteerd in  
Moskou, vlak bij zijn appartement aan de Sretnenka. Hem werden 
contrarevolutionaire activiteiten ten laste gelegd, sabotage en contacten met 
buitenlandse agenten. Op 21 oktober van datzelfde jaar werd hij veroordeeld 
“tot de hoogste strafmaat” d.w.z. de doodstraf, die zou zijn uitgevoerd in 
Moskou op 21 oktober 1929.

In 1956 diende zijn echtgenote Maria bij de Procuratuur van de USSR een  
aanvraag in tot rehabilitatie; in 1987 deed zijn dochter een tweede poging. 
In hun brieven vermeldden ze dat de familieleden eraan twijfelden of het  
doodvonnis wel ooit werd voltrokken – dit op basis van feiten en 
getuigenissen van personen die Nikolai Vysotsjanski goed hadden gekend. 
Op grond daarvan vroegen ze de omstandigheden en de datum van zijn 
dood mee te delen, evenals de plaats waar hij werd begraven.

Noch de echtgenote noch de dochter kregen ooit enig antwoord op hun 
brieven. Ook van de rehabilitatie [1989] werd de familie niet op de hoogte 
gebracht. Vladimir vernam het feit pas in 1990, toen hij na een verzoek aan  
de bevoegde instanties de documenten van het strafproces tegen zijn 
grootvader in kon kijken. Daar las hij dat alle veroordeelden in die strafzaak 
werden gerehabiliteerd [meer dan 80 mensen]. 

Waarom twijfelde de familie eraan of het doodvonnis ooit werd voltrokken?

In de periode waarvan sprake werd het doodvonnis van een hele reeks 
specialisten – en Nikolai Vysotsjanski was een topspecialist in de metallurgie,  
een strategische tak – omgezet in opsluiting in speciale gevangenissen, de  
zgn. Bijzondere en Speciale Constructiebureaus. Die werden opgericht in de  
jaren 1928—1930 in het kader van de grootschalige terreur tegen de 
“technische intelligentsia” oftewel “de bestrijding van sabotage”.  
De veiligheidsdiensten van Binnenlandse zaken [die ook een repressieve 
functie hadden] fabriceerden in die tijd actief strafprocessen tegen 
zogenaamde “saboteursorganisaties” in alle strategische takken van de 
economie en de nijverheid. Nikolai Vysotsjanski was een van de beklaagden 
in het proces tegen saboteurs in de wapenindustrie [1929]. 

[3] de VeRdeRe LOTGeVALLeN 
VAN NiKOLAi VysOTsjANsKi
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Op 25 februari 1930 gaf het Politbureau van de KPSU een decreet uit 
betreffende tekortkomingen in de werking van de wapenindustrie met de 
benoeming van de schuldigen in het bestuur, die als “saboteurs” [1] werden 
gedoodverfd. Op 15 mei 1930 verscheen de circulaire betreffende “het 
gebruik in de productie van wegens sabotage veroordeelde specialisten in de 
gebouwen van de OGPU”, ondertekend door Koejbisjev en Jagoda. 

Zo ontstond een net van wetenschappelijk-technische gevangenissen, waar  
“saboteurs” werden “gebruikt” voor de wapenindustrie: de zgn. Vierde 
afdeling van het werkkampensysteem van Binnenlandse zaken/de 
Staatsveiligheid. Gedetineerde specialisten moesten daar onderzoek doen 
naar nieuwe types vliegtuigen, motoren, artillerie en munitie, chemische 
wapens, communicatiesystemen enz. en ook de productie daarvan 
ontwikkelen. Na 1945 werden ook Duitse krijgsgevangen specialisten 
gebruikt. Bij Stalins dood in 1953 werd het systeem geleidelijk ontmanteld 
en de specialisten kwamen vrij.

Artillerie en munitie trekken hier natuurlijk de aandacht. Misschien was 
Nikolai Vysotsjanski nooit terechtgesteld, maar overgebracht naar een van 
deze instellingen? Temeer daar de kleinzoon in geen enkel archief ooit het 
gebruikelijke document terugvond dat men opstelde voor men overging tot 
de uitvoering van een doodvonnis. 

Wij gingen kijken op de website van de Russische organisatie Memorial, een 
platform dat werd opgericht door een aantal burgerorganisaties in de jaren 
1980. Het oorspronkelijke doel van Memorial was de historische waarheid 
achterhalen en verspreiden omtrent de grootschalige politieke repressies in  
de Sovjet-Unie. Maar al gauw bleek dat verleden en heden nauw met elkaar  
verbonden zijn en dat geschiedenis en heden onlosmakelijk met elkaar 
verwoven zijn. Memorial ijvert dus ook voor burgerrechten [civil society] en 
een democratische rechtsstaat in Rusland, wat door de heersende machten  
niet altijd wordt geapprecieerd. Memorial is een internationale organisatie; 
op 4 oktober 2016 heeft het Ministerie van Justitie van de Russische 
Federatie Memorial op de lijst gezet van ngo’s die optreden als 
internationaal agent. Memorial is in beroep gegaan tegen deze beslissing. 

Op de website van Memorial vond ik het volgende: 

Vysotsjanski Nikolai Grigoriëvitsj

1874 
gouvernement Kiëv, Tsjerkasski ujezd, dorp Smena 
Oekraïener 
partijloos 
bestuurslid van de Wapen-Arsenaaltrust van het Hoofdbestuur 
Wapenindustrie van de USSR   
Moskou 
aangehouden 
26 maart 1929 
College van de OGPU  
21 oktober 1929 
deelname aan een contrarevolutionaire organisatie, contacten met 
buitenlandse agenten  
de hoogste strafmaat 
21 oktober 1929, Moskou, begraven op de Vagankov-begraafplaats  
Decreet van het Presidium van de Opperste Sovjet van de USSR van  
16 januari 1989  
januari 1989 
Lijsten van terechtgestelden: Vagankov-begraafplaats, 1926-1936. - 
Moskou, 1995.

[1] Het Russische woord van die tijd 
voor saboteur, вредитель, betekent 
oorspronkelijk “schadelijk insect”.

Wie in 2017 meeging op onze reis naar  
het Noorden maakte kennis met Memorial  
bij het aangrijpende bezoek aan Sandarmokh  
bij het Bjelomorkanaal.
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Schitterende mensen werden vermaald door een meedogenloos systeem. 
We kunnen ons amper voorstellen wat zij en hun naasten daarbij hebben 
gevoeld.

Maar Oom Kolja, Tante Maroesja en hun familie leven dankzij Konstantin 
Paustovksi verder in het geheugen van duizenden lezers, in Rusland en in  
het buitenland.

Bronnen 
• Mir Paustovskogo #25/2007 
• Memorial  https://base.memo.ru/person/show/2638685  
• https://vagankovskoe-kladbische.ru/#menu2 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8
8%D0%BA%D0%B0 
• https://w.histrf.ru/articles/article/show/ogpu 

Ik had nog nooit zulke oude linden gezien. ‘s Avonds losten hun toppen zich  
op in de nachtelijke hemel. Als de wind opstak, pinkelden de sterren als 
rondvliegende gloeiwormpjes tussen de takken. Overdag wierpen zij een 
donkere schaduw op de grond terwijl boven in het frisse groen het bonte 
vogelvolkje kwetterde, fladderde, floot en dartelde. 
“Wacht maar ‘s af, zei oom Kolja vaak, “het zal niet lang meer duren of alle 
linden staan in bloei en dan…” 
Hij zei nooit wat er zou gebeuren als alle linden eenmaal bloeiden. Maar wij 
wisten zelf ook wel dat het Rjovni-park dan in een sprookjesland veranderde.

Een welig tierend lindenpark met ondoordringbaar struikgewas van  
hazelaars en wegedoorns. Bemoste banken tussen groepjes seringenbomen. 
Verwilderde lanen met betoverende namen: laan van de Dianatempel, laan 
der Zuchten, Nachtegalenvallei. 
Zonnige open plekken met een eenzame spar en vol wilde veldbloemen en 
daarachter weer de schaduw van de machtige duizend jaar oud lijkende 
linden.

Via Paustovski-lid Anna Bakker vernam de redactie dat in het park van het  
dorpje Rjovni [oblast Brjansk] elk jaar het literatuurfestival Lipovi tsvet 
[Lindebloesem] wordt gehouden. Het festival staat in het teken van het leven 
en werk van Konstantin Paustovski. 
Tussen 1904 en 1912 bracht de jonge Konstantin een aantal zomervakanties 
door in het gezin van zijn oom Nikolai Vysotsjanski [“oom Kolja”].  
De Vysotsjanski’s huurden een datsja in het park van Rjovni. Konstantin 
ontdekte hier de schoonheid van de natuur van Midden-Rusland.  
In Verre jaren beschrijft Paustovski de schoonheid van het oude park en de 
schuchtere vriendelijkheid van de plaatselijke boeren. 
En misschien weerklinkt Rjovni ook wel in het verhaal Met zijn vieren  
[De muziek van de herfst blz. 20], ofschoon de schrijver het zelf situeert op 
het landgoed van zijn grootvader. 

Wij zijn er nog steeds toe genoodzaakt te reizen van op de bank.  
Reisdoel van vandaag: Rjovni.

Rjovni ligt in de Navlinski rayon, oblast Brjansk, aan de rivier de Rjovna.  
De regio Brjansk staat tot op de dag van vandaag bekend om haar 
uitgestrekte bossen [er zijn enkele natuurreservaten]. Ze heeft een vrij dicht  
net van rivieren die behoren tot het bekken van de Dnjepr of de Oka [die 
wij ook in Taroesa zagen]. In vroegere tijden waren die rivieren goed 
bevaarbaar, dus geknipt voor het goederentransport. Rjovni wordt voor het 
eerst vermeld in een Litouws document van 1457. In de 9de eeuw stond op 
de plek van het latere Rjovni al een versterkte post, maar archeologische 
vondsten wijzen erop dat de plaats al veel eerder bewoond was. 

[4] RjOVNi, ObLAsT bRjANsK

Literair festival Lindebloesem in Rjovni. 

Uit: Verre jaren, XVI/Lindebloesem,  
Privé-domein, blz.128. Vertaling Wim Hartog
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In de vroege middeleeuwen vormde het gebied een twistappel tussen kleine 
feodale prinsen, Litouwers en Russen. In 1505 werd het ingelijfd door het 
Moskovische rijk en na de Troebele Tijden [begin 17de eeuw] kwam het gebied 
onder het beheer van het Svenski-klooster. De monniken eisten van hun 
lijfeigene boeren wild voor hun tafel, bont, honing en andere 
woudprodukten. De overmatig hoge belastingen leidden meer dan eens tot 
boerenopstanden.

Op een keer weerklonk ver weg in het bos geroep. Een marskramer was op 
weg van het Svenski-klooster naar de jaarmarkt van Troebetsk verdwaald. 
De boswachter vond hem en nam hem mee naar Rjovni. De venter, een klein 
mannetje met blauwe ogen, huilde van vreugde en sloeg een kruis.

In oktober 1708 bezocht tsaar Peter I de Grote de scheepswerf van Brjansk 
en voer toen via de rivier de Desna naar Novgorod-Severski om daar de 
toestand van zijn regimenten te bekijken [de Noordelijke oorlog tegen 
de Zweden was in volle gang]. De legende gaat dat Peter in het Svenski-
klooster verbleef en graag mocht verpozen onder een enorme eik op de 
rechteroever van de rivier de Navlja. De boom werd in 2013 uitgeroepen tot 
natuurmonument. 
Het plaatselijke vlas en hennep waren van hoge kwaliteit en Peter beval 
dan ook de oprichting van een linnenfabriek, die zeildoek moest produceren 
voor de jonge Russische vloot. De lijfeigene boeren van het Svenski-klooster 
werden nu staatsboeren en moesten op de fabriek gaan werken.  
Het linnen uit Brjansk deed het ook goed op de Europese markt. 
Later volgde een glasfabriek, in de 18de eeuw ook een papierfabriek. 

In de 19de eeuw beleefde Rjovni zijn hoogtijdagen. Het lag aan een grote, 
drukke verbindingsweg tussen twee provinciesteden en werd een centrum 
van handel en nijverheid en posterijen.  
Twee olieslagerijen [hennepolie] werden geopend evenals slachthuizen, een 
leerlooierij en een tegelfabriek. Graan kon je laten malen in de plaatselijke  
watermolen. 
Werk moet er dus meer dan voldoende zijn geweest. Toch trokken veel 
inwoners van Rjovni naar de fabrieken van Brjansk, Moskou, Oekraïne. Zij  
brachten de tradities van de stad mee naar hun dorp, de mode, de denkwijze. 
De houten huizen in Rjovni waren versierd met houtsnijwerk en net als in 
de steden hadden ze voortuintjes met bloemen. Theepartijen waren geliefd 
en op zaterdagen schuurden de huisvrouwen hun samovars blinkend schoon 
met zand aan de rivier.  
De hoofdweg was bestraat met kasseien en afgezoomd met kastanjelaars. 
Postkoetsen reden af en aan. Reizigers verwisselden hun paarden en namen 
het er even van in een van de vier herbergen. 
Er waren vijf winkels en de jaarmarkten van Rjovni waren wijd en zijd 
bekend. Ze werden gehouden op kerkelijke feestdagen. Er werd vrolijk en  
luidruchtig gevierd: voor de bewoners hoefde hun Rjovni helemaal niet 
onder te doen voor Moskou. Draaimolens en jongleurs, circussen en 
dierenparken vermaakten het publiek. Herbergiers zetten reuzensamovars 
van 25 liter buiten en boden broodjes aan, kwarkkoeken en boebliks. Hele 
karrevrachten zoetigheden gingen van de hand: kruidkoeken en krakelingen, 
rozijnen en walnoten, pistachenoten, bonbons, zonnebloempitten. Vaatjes 
hennepolie en honing, kleurige stoffen, theepapier, inpakpapier, suikerpapier 
– de produktie van de plaatselijke papierfabriek – vonden gretig aftrek en 
werden door kooplui in heel Rusland doorverkocht.

 
In 1885 telde Rjovni 887 inwoners. Het had een school en een ziekenhuis. 
De twee kerken zijn helaas niet bewaard gebleven. Heel wat hooggeplaatste 

Uit: Verre jaren, XVI/Lindebloesem,  
Privé-domein, blz.129. Vertaling Wim Hartog

In dit kleine stenen huisje met drie vensters  
zou Peter de Grote in 1708 hebben 
gelogeerd. Binnenin was een iconostase met 
oude iconen, een prachtige tegelkachel, 
allerlei meubels en een levensgroot portret 
van Peter, dat de tsaar cadeau deed aan het 
klooster. 

Later werd een opschrift aangebracht onder 
de daklijst: Dit huisje werd meermaals 
bezocht door de Hervormer van Rusland. 

In 1887 werd het huisje na restauratie een 
museum. De meubels werden bewaard in de 
fondsen van het heemkundig museum van 
de oblast [sommige ervan zouden door Peter 
persoonlijk zijn gebruikt]. 

De unieke collectie van het museum werd in 
de Tweede Wereldoorlog gestolen door de 
Duitse bezetter. Ook het stenen huisje bleef 
niet bewaard. 

Jaarmarkt in Rjovni • Begin 20ste eeuw

Svenski-klooster in Rjovni • Oude prent 
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figuren bezaten in die tijd land in Rjovni. Waarschijnlijk was het generaal-
majoor Ivan Strachov, een veteraan van de slag bij Borodino, die in de 
18de eeuw het landgoed in Rjovni liet bouwen met het magnifieke park 
[Paustovski vermeldt zelfs Potjomkin]. Misschien was het laatbarokke gebouw 
ontworpen door Bartolomeo Rastrelli [1700-1771], maar daarover hebben we 
geen zekerheid. Het huis moet ruim en licht zijn geweest. De gevel was  
opgesmukt met zuilen en gipsen beelden die taferelen uit de antieke 
geschiedenis voorstelden. De houten constructie was met vilt geïsoleerd, 
waarover een laag gips was aangebracht. Aan de voorkant lag een kleine 
siertuin met seringen, acacia’s en eeuwiggroene thuya’s. Een veranda keek 
uit op de tuin.  
De Grote Laan was de as van het park. Hij was 12m breed en liep nog een 
halve kilometer door achter het park, tot aan een klein dennenbos. In het  
midden van het park kruiste hij de Dwarslaan. Van dat kruispunt liep naar  
het noordoosten de Laan van de Liefde, die was opgesmukt met een 
beeldengroep die een amoureuze scène uitbeeldde. Talrijke kleinere paden 
verbonden de grote lanen. Op een heuveltje bij de Nachtegalenvallei vertrok 
de Laan der Zuchten, die verderop samenvloeide met de Laan van de Liefde. 
Daartussen lagen nog twee lanen: de Dianatempel en de Naamloze. 
Op een heuvel achter de oude rivierbedding lag een panoramisch prieel, een 
rotonde, totaal overwoekerd door jasmijn en seringen. Een tweede prieel 
heette de 22 lindes – precies zoveel bomen stonden erom heen. Boven de 
oude bedding lag een klein meer waarin bronnen opwelden. Daar zwommen 
zwanen rond tussen de weerspiegeling van de bomen in het water, wat de 
romantische betovering van het park nog verhoogde. 

 

Op het einde van de 19de eeuw raakte Rjovni in verval. In het begin van de  
jaren 1830 was men namelijk begonnen met de aanleg van de spoorlijn 
Moskou – Voronezj – Kiëv. Die liet Rjovni links liggen, waardoor het zijn 
betekenis verloor als post- en handelskruispunt. De papierfabriek werd  
gesloten: de machines waren verouderd en men kon de concurrentie niet 
meer aan. Er gaat ook een verhaal dat een vracht lompen [de grondstof waar 
het papier van werd gemaakt] besmet was met melaatsheid. Vele arbeiders 
stierven en de fabriek moest radicaal worden afgebrand.

Volgens de archieven waren er begin 1903 nog enkel drie kroegen over… 
en ook de watermolen draaide nog. Pogingen om extra jaarmarkten te 
organiseren mislukten.

Ook het landgoed raakte in verval. Het veranderde in de 19de eeuw verschillende 
keren van eigenaar tot het in de handen raakte van de ondernemende Duitse 
zakenvrouw Charlotta Fromeld. Zij ging het landhuis verhuren en in het 
schaduwrijke park met de lindebomen werden zomerdatsja’s opgetrokken. 
Nikolai Vysotsjanski, ingenieur van de Arsenaalfabriek te Brjansk, huurde 
een van die datsja’s. Hij was de oom van Konstantin Paustovski. Paustovski 
zag in zijn tijd de fundamenten van de prieeltjes, de eeuwenoude bomen, de 
half overwoekerde lanen en paden.  
Na de dood van Frau Fromeld werd het landgoed verkocht. De nieuwe 
eigenaar kwam er haast nooit. Het park verwilderde en het landhuis verviel. 
Bij de revolutie van 1917 werd het domein staatseigendom. Een tijdje was 
in het landhuis een school gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
Duitse bezetting ging het gebouw verloren in een brand. Voor zover we na 
hebben kunnen gaan is er geen enkele afbeelding van tot ons gekomen.  
Op de fundamenten staat nu de school van Rjovni.

Maar het park is er nog, mét zijn honderdjarige eiken, olmen, ahornen en 
lindes. Het is bijna zeven hectaren groot, toegankelijk voor het publiek en is 

De hoofdweg naar het naburige 
Troebtsjevsk • Begin 20ste eeuw.

School van Rjovni 

School in het landhuis • Oude prent 
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naar Konstantin Paustovski genoemd. En sinds 2002 wordt daar elk jaar op 
de eerste zaterdag van juni het literair festival Lindebloesem gehouden; zo 
herdenken ze daar de geboortedag van de schrijver. De laatste editie dateert 
van 1 juni 2019 – het festival werd tijdelijk opgeschort wegens corona. 

Die laatste editie werd druk bijgewoond door allerlei plaatselijke 
personaliteiten en een delegatie van de Schrijversbond van Rusland, afdeling  
Brjansk. Plaatselijke kunstenaars stelden hun werk tentoon. Op het 
programma stond een literair en muzikaal vrij podium Paustovski en wij 
alsook wedstrijden, spelen, lezingen door schrijvers en dichters uit Brjansk, 
optredens van amateurgezelschappen, concerten van muziekgroepen e.d.  
Er waren speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.  
Al met al lijkt het festival een plezierige, vrij volkse aangelegenheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=Seu6FL0p7-8 
https://slovo32.ru/lipovyj-tsvet-2019/  
[helaas enkel in het Russisch]

Wie weet ligt een bezoek aan de regio Brjansk, aan Rjovni en aan het 
festival nog in het verschiet voor onze Vereniging.

In Verre jaren, het eerste deel van Verhaal van een leven, vertelt Paustovski 
over Brjansk en omstreken.

In de hoofdstukken:  
• De bossen van Brjansk [blz. 90 PD, 92 VO]  
• Lindebloesem [blz. 128 PD, VO] 
• Schipbreuk [blz. 172 PD, 170 VO] 
• De artilleristen [blz. 180 PD, 178 VO] 
• Alleen op de grote weg [blz. 196, 194 VO] 
• Een onweersnacht [blz. 319 PD, 324 VO ] 
• Een kleine portie vergif [blz. 328 PD, 333 VO]

leren we veel over die tijd [het begin van de 20ste eeuw] en het toenmalige 
leven, over Brjansk en natuurlijk over de omstandigheden die de 
persoonlijkheid van de toekomstige schrijver hebben gevormd. 

In 1909 gingen de ouders van Konstantin Paustovski uit elkaar. De kleine 
Kostja was een gevoelig kind en om hem het ergste te besparen stuurde  
zijn moeder hem naar Brjansk, naar het gezin van haar broer Nikolai 
Grigoriëvitsj Vysotsjanski.

Het gezin van Nikolaj Vysotsjanski [oom Kolja] woonde eerst in een huis 
van de koopman Samochin, tegenover de Gorno-Nikolskajakerk.  

Rjovni • 2020

[5] de sTReeK RONd 
bRjANsK
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Huis van de familie Vysotsjanski op de 
Pokrovskiberg nr. 3 • 2015

Later, toen hij directeur werd van de Arsenaal-fabriek, verkaste het gezin naar 
het huis op de Pokrovskiberg dat “het generaalshuis” werd genoemd omdat 
de officieren van het Arsenaal daar woonden. Paustovksi herinnert zich:

In oom Kolja’s huis ging het er allemaal vrolijk aan toe. De samowar 
pruttelde, Mordan blafte, tante Maroesja lachte en vonken vlogen knetterend 
uit de open haarden. 
Al gauw kwam oom Kolja thuis uit het Arsenaal. Hij omhelsde mij stevig en 
schudde mij aan mijn schouders door elkaar: “De hoofdzaak is dat je niet 
bij de pakken neer gaat zitten! Dan zullen we eens dingen gaan doen dat de 
stukken eraf vliegen!”  
In oom Kolja’s huis begon ik langzaam te ontdooien.

Het huis dateert van1898 en is een interessant voorbeeld van een 
vroegclassicistisch woonhuis. Het had geen centrale stoomverwarming; in de 
kamers stonden nog mooie tegelkachels. Het langgerekte, lage, rechthoekige 
volume van de gelijkvloerse verdieping wordt in het midden doorsneden 
door een gedeelte met een verdieping, met een puntgevel met risaliet. De 
versiering van de gevels is vrij bescheiden en eenvoudig: de hoeken van het 
gebouw en de risalieten zijn afgewerkt met rustica, de muren zijn afgewerkt 
met kleine geprofileerde kroonlijsten; de vensters zijn omlijst met reliëfs.  
Alleen het brede, bijna vierkante venster op de bovenverdieping van het  
risaliet van de hoofdgevel heeft een meer versierde platte band met een  
kleine kroonlijst boven de vensteropening en inkepingen aan de boven- en  
onderkant. De houten veranda is in de stijl van de Russische 
volksarchitectuur met versierde zuilen en ander houtsnijwerk. Twee ingangen 
met nieuwe portieken bevinden zich aan de hoofdgevel aan weerszijden van  
het smalle rechthoekige venster in het midden van het risaliet op de begane 
grond. De oorspronkelijke plattegrond was gebaseerd op een schema van een  
typisch herenhuis: in het midden een centraal vertrek met de woonvertrekken  
rechts en links daarvan en er was een tussenverdieping. Het huis staat er 
nog steeds en als je naar de binnenplaats gaat, kun je door de ramen naar 
het appartement kijken, waar de vijftienjarige Kostja Paustovski woonde. 
Van de oorspronkelijke binnenindeling is niets meer over. Begin 20ste eeuw 
is aan de zijkant een veranda aangebouwd; in de jaren 1950 werden mooie 
bogen toegevoegd in de muren en werd de veranda gesloopt; in 1968 
werden de metalen afdakjes met figuurlijsten aan de ingangsdeuren van de  
voorgevel vervangen door houten bordessen. De bakstenen muren zijn 
gepleisterd; de steunbalken waren eerst van hout maar in 1968 werden ze 
vervangen door gewapend betonconstructies. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd het huis verder verbouwd om plaats te bieden aan meerdere gezinnen. 

In het dorp Rjovni [nu Navlinsi rajon], niet ver van station Sineziorki, 
huurden de Vysotsjanski’s een datsja. In de zomer kwam de familie daar 
bijeen. De eerste zelfstandige reis van de Paustovski was hierheen, in 1902: 
voor het eerst reisde hij zonder zijn ouders met de trein van Kiëv naar 
Sineziorki. 

Bezjitsa

Samen met oom Kolja bezocht de jonge Konstantin Bezjitsa, dat indruk 
maakte op hem omdat het er zo’n puinhoop was:

Bezjitsa bleek een vochtig en saai dorp dorp te zijn. De grond was vermengd 
met slakken van de fabrieksovens. Kromme berken groeiden in voortuinen. 
De fabriek rookte. Het houten huis, mijn vaders appartement, rook naar 
kolendamp. De sfeer was slecht. Afgezien van mijn vader woonde er niemand 
in de flat. [...] Vader vertelde haastig dat dat hij werk had gevonden bij de 
wagonfabriek van Bezjitsa. Het dorp Bezjitsa lag maar acht kilometer van 
Brjansk...  

Uit: Verre jaren, 20 / Schipbreuk  
van Oorschot, blz.177. Vertaling Wim Hartog

Stoomlocomotief in de fabriek van Bezjitsa 
in het Kotlasski-depot • Rond de jaren 30
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Een boottocht op de Desna

In de zomer van 1937 maakte Konstantin Paustovski een ongewone reis 
met bootjes over de Desna. Ze was voor de schrijver ongewoon omdat hij 
ze maakte met een groep schoolkinderen uit Moskou. Ze was georganiseerd 
door de literaire studio van het stedelijke pioniershuis van Moskou en de  
literaire kring van het tijdschrift De Pionier. Paustovski was de leider van 
die “expeditie” en vertrok eerder. Hij zorgde ter plaatse voor bootjes, kocht 
proviand aan… Op het bootstation stelden ze hem vijf grote boten ter  
beschikking. De kinderen kwamen per trein uit Moskou en pioniers uit  
Bezjitsa begeleidden hen met kajaks tot Brjansk. De tocht duurde tien 
dagen en eindigde in Troebtsjovsk, waar de rezigers kennis maakten met de 
bezienswaardigheden van die oude stad. 

S. Lvov, een van de deelnemers aan die reis, schrijft er het volgende over:

Het valt moeilijk te zeggen waarom Paustovski kort na de publicatie van De 
Zwarte Zee contacten zocht met tieners. Misschien wilde hij voor kinderen 
en over kinderen gaan schrijven. Ik heb van geen enkele andere schrijver die 
zich aan de kinderliteratuur heeft gewijd zoiets gehoord. Paustovski had  
zich voorgenomen om met een groep schoolkinderen uit Moskou een 
boottocht te maken op de rivier de Desna. De literaire studio van de Stad 
Moskou en het tijdschrift van de literaire kring De Pionier hadden de tocht 
georganiseerd. 

Ik bofte dat ik mee kon op die reis. Tegen die tijd had ik Kara-Boegaz en  
Kolchis al gelezen en ook verhalen van Paustovski; de gedachte dat ik niet  
alleen kennis zou maken met hem maar ook deel zou nemen aan een 
expeditie onder zijn commando – want we begonnen onze aanstaande reis 
onmiddellijk “expeditie” te noemen - deed mijn hart haast uit mijn borst 
springen van vreugde.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat enkele schrijvers mee zouden gaan op  
deze reis. Behalve Paustovski, die het allemaal had bedacht, zouden Gaidar 
en Frajerman meegaan, en ook Nekrasov, de auteur van het populaire 
kinderboek De avonturen van kapitein Wrongel. Ik weet niet waarom Gaidar, 
tot onze grote ergernis, het plan verwierp.

Paustovski reisde vooruit naar Bezjitsa, waar onze reis zou beginnen, om 
alles voor te bereiden. We zagen hem pas later. Wij schuimden onder leiding 
van Nekrasov winkels en magazijnen af - wij kochten en kregen tenten, bijlen, 
emmers, lantaarns, proviand. Veel later vernam ik een interessant detail: het 
Pioniershuis leende ons de uitrusting voor de reis en de redactie van De Pionier  
gaf ons een kleine geldsom; het grootste deel van de kosten werd echter 
betaald door de schrijvers die het initiatief hadden genomen. De ouders van 
de kinderen die meegingen betaalden helemaal niets.

Uiteindelijk stapten we op de trein en gingen op weg naar Bezjitsa. 
Frajerman en Nekrasov reisden met ons mee. Maar onderweg werd Nekrasov 
onwel en stapte uit op het eerstvolgende station. Zo had onze expeditie nog 
maar twee volwassen leiders: Paustovski en Frajerman.

We hadden ons in Moskou zo ingespannen voor ons vertrek en waren zo 
opgelaten dat we bijna de hele treinreis door hebben geslapen.

‘s Avonds verwelkomde een kleine, gebogen man ons op het perron van het 
stationnetje van Bezjitsa.

- Hallo, - zei hij. - Laten we naar het waterstation gaan. We zullen daar de 
nacht doorbrengen.

Het was Paustovski, die ik toen voor de eerste keer in mijn leven zag. En 
wij, beladen met behoorlijk zware kampeerspullen, volgden hem.

Voor de nacht streken we neer bij de waterplaats in een houten bijgebouw.  
‘s Ochtends verschenen zonnige rimpelingen op het plafond: de weerspiegeling

In een bootje op de Desna • Oude postkaart 
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van de rivier die vlakbij was. Het leek net of we al op Desna zweefden. 
Wij wilden zo gauw mogelijk vertrekken en Paustovski zo gauw mogelijk 
ontmoeten: de ontmoeting op het station was nog geen kennismaking.
We kenden Frajerman al van de literaire studio, hij leidde daar een van 
de groepen. Op één van ons na, die amateur-fotograaf was, schreven wij 
allemaal gedichten of verhalen en we waren gewend aan de gang van zaken 
in literaire kringen en ateliers. De kennismaking met Konstantin Georgiëvitsj 
stelden wij ons voor als volgt: na het ontbijt zou hij ieder van ons meteen 
vragen wat wij schrijven, hij zou ons vragen daar iets uit voor te lezen en 
dan zou een gedachtewisseling beginnen over het geschrevene. De hele reis 
zou zijn als een zitting van de literaire kring. Overdag zouden we op de 
rivier dobberen, en ‘s avonds, rond het kampvuur, zouden we aan Paustovski 
en Frajerman voorlezen wat we hadden geschreven en daar uitvoerig over 
discussiëren.

Maar alles liep totaal anders. Zodra we ontbeten hadden, nam Konstantin 
Georgiëvitsj ons mee naar de oever van de Desna, een zeer snelle rivier in 
de buurt van Bezjitsa. Hij zei dat we onze kleren uit moesten trekken: we 
moesten naar het eiland zwemmen en weer terug. We zouden immers gaan 
varen op een rivier en hij wou weten of iedereen wel kon zwemmen. Wij 
wilden helemaal het water niet in, het leek ons veel te koud op dit uur van 
de morgen, maar er was geen ontkomen aan!

Toen we die onverwachte test hadden doorstaan nam Konstantin Georgiëvitsj 
ons mee naar de werf van het boothuis. Hier lagen grote platbodems klaar 
voor onze reis. De schipper was er een van aan het teren. Paustovski nam 
een kwast en een bus teer en begon zwijgend een andere boot te teren. Waar 
bleef het gesprek over onze gedichten en verhalen? Wij begonnen mee de 
boten te teren zo goed en zo kwaad we konden. Toen kwam de lunch. Na de  
lunch rekenden wij op het begin van onze literaire kennismaking, maar we  
moesten onze bagage sorteren en opbergen. We waren druk bezig tot de 
avond.

De volgende dag gaf ons vlaggenschip - zoals we Paustovski zagen - opdracht  
om de boten op het water te testen. We gooiden de trossen los vanaf de oever 
en gingen stroomafwaarts. Het ging niet zo  goed met de boten. Het bleek dat 
ze vreselijk lekten. Ze maakten zoveel water in dat we aan de oever moesten 
afmeren en ze stroomopwaarts naar de waterplaats moesten slepen aan een 
touw. De schipper schaamde zich en verontschuldigde zich: 

- Ze zijn niet gewend aan het water. Elk voorwerp moet wennen aan zijn 
bestemming.

Maar wij konden niet wachten tot de boten het gewend waren; het boothuis 
was ook niet aangepast om er lange tijd te wonen. Onze volwassen leiders 
overlegden en kondigden ons aan dat de start van onze expeditie niet zou 
worden uitgesteld. In plaats van platbodems leende het botenhuis van 
Bezjitsa ons vijf grote plezierboten. Elke boot zou drie mensen vervoeren: 
nummer een zou roeien, de tweede zou aan het roer zitten en de derde mocht 
rusten.

Op de achtersteven van elke boot hesen we smalle rode driehoekige wimpels 
en op het vlaggenschip  een blauwe, met de initialen van Paustovski. En 
Konstantin Georgiëvitsj zei dat wij in de traditie van alle vloten van de 
wereld deze wimpels nu elke ochtend zouden hijsen en ze ‘s avonds na 
zonsondergang weer zouden strijken.

Konstantin  Georgiëvitsj leerde ons en passant deze en nog een heleboel 
andere navigatieregels. Hij benoemde de oudste van ons tot bootsman; de 
bootsman wees ons de wachten toe.

Van Bezjitsa naar Brjansk [ongeveer tien kilometer over het water] werden 
we begeleid door pioniers uit Bezjitsa in kajaks. Bovendien werden wij 

Brug over de Desna in Bezjitsa • 2019
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vergezeld door een interessante man: een cameraman van een documentaire 
filmstudio, die voor deze gelegenheid hals over kop naar Bezjitsa was gereisd. 
Helaas ben ik zijn naam vergeten. Hij fotografeerde onze zeiltocht, de 
kajakvloot die ons vergezelde, Paustovski op het vlaggeschip, Frajerman op 
een andere boot. Sommige van onze kennissen zagen het journaal met deze 
films achteraf. Waarschijnlijk zijn ze wel bewaard gebleven, ergens in het 
archief van film- en fotodocumenten…   

Paustovski is niet geboren in de streek van Brjansk, maar hij kwam hier de  
eerste keer als tienjarige jongen en voelde de betovering van deze plaatsen. 
Hij ontdekte de lyrische schoonheid van de Russische natuur en haar 
melancholie, rust en aangrijpende schilderachtigheid. De schoonheid en  het  
unieke van de natuur in de streek van Brjansk hebben zo’n indruk gemaakt 
op de toekomstige schrijver dat hij ze in zijn hart bewaarde en ze zoveel 
tientallen jaren later  vastlegde op de bladzijden van zijn beroemde 
autobiografische werk Verhaal van een leven.

Hier werd Paustovski gevormd als de beste landschapsschrijver van de  
moderne literatuur. In Brjansk werd Paustovski de meester van het 
geschilderde woord.

Sinds 2002 worden elk jaar in Brjansk en Navlja literaire feestdagen 
gehouden ter ere van Paustovski. Er komen gasten: medewerkers van het 
Museum in Moskou, auteurs van het tijdschrift De Wereld van Paustovski., 
lezers, liefhebbers van het œuvre van Paustovski.

http://bezhitsa.moy.su/news/1935_g_2/2016-10-10-51 
Vertaald en bewerkt door Greet Vanhassel

mei 2021

De Desna tussen Brjansk en Bezjitsa • 2019

beZjiTsA

bRjANsK
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De virtuele leesclub
d o o r  C a r i n  C u i j p e r s	

Vanuit de Paustovski-vereniging draaien al een aantal jaren twee fysieke 
leesclubs, 1 in Rotterdam en 1 in Antwerpen. Sinds afgelopen november, om 
precies te zijn vanaf 16 december 2020, bestaat er naast deze twee leesclubs 
ook een virtuele leesclub die zich bezighoudt met, in principe, de werken 
van Konstantin Paustovski. Na enkele oproepen, zowel via email als via de 
Nieuwsbrief van de Paustovski-vereniging vond er een kick off, in de zin 
van een kennismakingsbijeenkomst, van de leesclub plaats op donderdag 5 
november 2020. Afspraken over het eerste te lezen boek, in casu De Zwarte 
Zee, procedurele afspraken in de zin van termijn tussen de bijeenkomsten 
etc werden in deze kennismakingsbijeenkomst op 1 lijn gebracht. Ideeën 
vanuit de Paustovksi-vereniging van de kant van met name Netty van 
Rotterdam waren van tevoren aangedragen. Echter, bleek al gauw dat het 
geheel vanzelf liep. 

Een strakke structuur was niet nodig, de rivier vond vanzelf zijn weg. 
Annette Bos droeg in het begin een format bestaande uit een aantal vragen 
aan waarop de anderen voor “hun beurt” op voortbouwden. Ieder kiest 
wanneer het zijn/haar beurt is een boek uit en bereidt de bijeenkomst voor 
aan de hand van een nieuwe invulling van de richtinggevende vragen. 
Raymond Opdenakker stuurt iedereen een uitnodiging voor de Teams-
vergadering voor de afgesproken datum en tijdstip en de bijeenkomst kan 
van start gaan. 

De boeken worden niet in een bepaalde volgorde gekozen maar ieder is er 
vrij in om voor ”zijn/haar” bijeenkomst een boek, of gedeelte van een boek, 
zoals bij De muziek van de herfst, te kiezen.  
Wordt alleen het boek besproken? Nee, beslist niet. Aan de hand van de 
vragen, maar ook daarbuiten, komen andere Russische schrijvers [Valeri 
Broesjov [Frances Slough], Joeri Oljesja [Carin Cuijpers], Kazakov], periodes 
of stromingen, bijvoorbeeld de Blue Horns-beweging in Georgië of muziek 
[Prokofiev, Sjostakovitsj, al dan niet Russisch of op Rusland geïnspireerd] 
aan bod.

Vragen hebben betrekking op het type boek, bijvoorbeeld De romantici als 
Bildungsroman. De rol van vrouwen in boeken en in hoeverre zijn deze, al  
dan niet in elementen, gebaseerd op “echte” vrouwen, bijvoorbeeld Natascha, 
in het leven van Paustovski. Wélke rol speelt de droom en het lijden in de 
boeken en het leven van Paustovski? In hoeverre komt de boodschap van 
het citaat dat voor in het boek staat, bijvoorbeeld van Jesenin, terug in het 
werk? Wat is de rol van personificaties in de tekst [En alsof een kind zich 
smekend om hulp en medelijden in zijn tranen verslikte, begon op de rede 
een scheepssirene wanhopig te huilen.]?

Welke boeken zijn tot nu toe de revue gepasseerd?  
De Zwarte zee, De romantici, Onrustige jeugd, De sprong naar het zuiden, 
Verre jaren en De muziek van de herfst. Natuurlijk komt eigenlijk heel 
naturel, wanneer je boeken van 1 schrijver gaat behandelen en onderling 
bespreken, de persoon van de schrijver aan bod. Bij elk boek wordt er een  
stukje van de puzzel aan het persoonlijkheidsmozaïek van Paustovski 
toegevoegd. Met name door het ter hand nemen van secundaire literatuur, 
bijvoorbeeld Goudzand, kan meer diepgang worden verkregen in zijn 
autofictie. Natuurlijk kan zich dan de vraag opdringen in hoeverre het beeld 
van de persoon van Paustovski dat we “tot nu toe” hebben, gerelateerd aan 
de ad random volgorde van de te lezen boeken, op een intersubjectieve 
wijze juist is.  
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En als we de boeken in een andere volgorde gelezen zouden hebben 
hoe zou dan ons beeld van de persoon Paustovski zijn? We kunnen 
natuurlijk werken wel indelen naar chronologie [jeugdwerk, rijper werk 
en dan nog een aanvullende connotatie maken in de zin van bijvoorbeeld 
terugblikkend] maar is terug redenerend ons beeld dan op intersubjectieve 
wijze juist? 
We kunnen dit soort vragen ook loslaten en de zaak op een ander, 
dieperliggend niveau benaderen in de zin van: het gaat toch om de reis? Is 
die boeiend? Is de ontdekkingstocht naar de persoon van Paustovski niet 
waar het om draait en niet zozeer om na te gaan of wat wij ervan vinden 
juist is? Dit is de kern van waar we in de virtuele leesclub mee bezig zijn.

Tussen de bijeenkomsten door wordt nog met elkaar gecommuniceerd over 
verder te lezen aanpalende literatuur, bij te wonen [virtuele] lezingen en 
worden aan de boeken gekoppelde schilderachtige afbeeldingen en foto’s 
gedeeld. Concluderend en met andere woorden kan worden gezegd dat de  
boeken van Paustovski door de virtuele leesclub op diverse boeiende 
manieren boven zichzelf uit gaan stijgen.

 
 

Voor bijkomende informatie over de virtuele leesclub: 
leesclub@paustovski.org

Covers uit de reeks privé-domein
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De bibliografie
d o o r  N e t t y  v a n  R o t t e r d a m	

Sinds 2009 heb ik samen met Gijs Geertzen een bibliografie van het werk van 
Paustovski bijgehouden. De eerste versie verscheen in ons Jaarboek 2009 en 
sinds 2013 op de website. Aanvullingen worden jaarlijks toegevoegd.

Na ruim 10 jaar wilde ik graag mijn werk aan een ander lid van onze 
Vereniging overdragen. Omdat specifieke kennis noodzakelijk is voor het 
bijhouden van een bibliografie vreesde ik dat het een lange zoektocht zou 
worden. Maar mijn tweede poging was al succesvol. Tamara Schermer gaat 
mijn taak overnemen. Zij heeft naast haar studie van de Russische taal een 
bibliotheekachtergrond en het maken van titelbeschrijvingen is haar dus 
niet vreemd. 

Voor de bibliografie heb ik met Gijs gespeurd naar artikelen over Paustovski, 
hadden we discussies of een artikel waarin alleen de naam Paustovski 
voorkwam opgenomen moest worden, in welke rubriek een artikel geplaatst 
moest worden. Het is belangrijk en precies werk. De komma’s, punten etc. 
moeten wel op de goede plaats staan. Ria Verbergt zet alles in lay-out en 
plaatst de nieuwe versie op onze website. 

Ik dank Gijs en Ria voor de goede samenwerking. Ik ben er van overtuigd dat 
het werk bij Tamara in goede handen is en wens haar veel succes. 

https://www.paustovski.org/bibliografie/

De Bibliografie kan worden gedownload 
onder Lees hier verder.   
Met de zoekfunctie kan een boek, naam, 
titel, publicatie, datum, enz.. snel worden 
opgezocht.
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Beste Paustovski-leden,

Onze vereniging kent gedurende haar bestaan een groeiend 
aantal leden. Inmiddels zitten we rond de 160 leden. Als 
bestuur zijn we daar zeer verheugd over. Dit geeft de 
mogelijkheid om allerlei activiteiten, lezingen, boeiende 
uitgaven en reizen te maken in de voetsporen en gedachten 
van Paustovski. Uiteraard vergt zo’n vereniging wel wat 
organisatie. Als bestuur werken we daar met liefde aan in de 
redactie, het reiscomité, het secretariaat, etc.  
Wat we waarderen is dat er vanuit de leden ook zo nu en dan 
voorstellen of initiatieven komen waar wij wat mee kunnen.  
Dat moet vooral doorgaan. Leuk als je hoort dat er een 
nieuwe uitgave is of dat er in een krant een artikel staat 
over Paustovski of een van zijn tijdgenoten. Die alertheid 
van leden waarderen we zeer. Zo zocht Netty laatst naar een 
vervanger voor haar werk aan de bibliografie. Via via werd 
een lid gevonden die bibliotheekkennis had en die haar taak 
wilde overnemen. 

Het zou goed zijn – zo zeiden wij als bestuur naar aanleiding  
van deze positieve ervaring – om meer idee te krijgen van 
de achtergrond en ‘know how’ van onze leden. Wat is jouw 
expertise of wat zijn jouw skills? Kunnen we daar een keer 
gebruik van maken in adviserende zin of als ondersteuner van  
bepaalde activiteiten van de vereniging? Zijn er bijvoorbeeld  
leden die ons kunnen helpen bij het vertalen van teksten uit 
het Russisch? Het zou mooi zijn als we – geheel vrijwillig 
uiteraard – zouden kunnen inventariseren wat de specifieke 
‘know how’, vaardigheden of verborgen talenten zijn van onze 
leden.  
Een en ander is dan bedoeld om de activiteiten van de 
vereniging te versterken en de betrokkenheid van de leden bij  
de VKP te vergroten.  
Mocht je het belang van onze inventarisatie onderkennen dan  
zou het mooi zijn wanneer je dit aan ons via de redactie of 
het secretariaat laat weten. 

Een simpele mail volstaat: met daarin melding van je 
achtergrond en beroepsprofiel en op welk terrein je expertise, 
vaardigheden, hobbies, organisatietalent of wat dan ook 
liggen. 

Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Bestuur VKP

redactie@paustovski.org 
secretariaat@paustovski.org

Gezocht: expertise bij leden
d o o r  H e n k  M u l d e r	

О
БЩ

ЕСТВО  КОНСТА
Н

ТИ
Н

А  П
АУСТОВСКОГО

  •НИДЕРЛАНДЫ • БЕЛЬГИЯ



•	 16

In 2019 ontmoet Arie van der Ent [vertaler Russisch] op Poetry International 
de Rotterdamse schrijver Ernest van der Kwast. Arie vertelt hem dat hij 19 
gedichten van Paustovski had gevonden en dat hij hem de vertaling zou 
sturen van een van de drie gedichten op grond  waarvan  Boenin zei dat 
Paustovski beter proza kon gaan schrijven.

De vertaling van dit gedicht is de opmaat voor vertalingen van meerdere 
gedichten van Russische dichters, geboren tussen 1620 en 1910.  
De gedichten zijn bijna allemaal van voor de Tweede Wereldoorlog. Het 
worden er 666.  
 
Er verschenen inmiddels 4 bundels met gedichten bij Uitgeverij Woord in 
Blik te Rotterdam:  
• Repercussies 
• Meer Repercussies 
• Nog meer Repercussies  
• De laatste Repercussies 

Volgend jaar verschijnt De Dikke van der Ent bij dezelfde uitgeverij. 

De vertaling van het gedicht van Paustovski staat in de bundel Meer 
Repercussies

Ik hou zo van de kunst van onbekende landen,

zo vol van grillen, open lucht en bloemenpracht.

Ik hou zo van het blije, lome lanterfanten,

het staren naar het sterrenweefsel van de nacht.

Ik hou van ‘t kruidig welkom van de blauwe regen,

van het geluid van herfstbos vol met bladergoud

en van de laatste weerschijn van de zomerzegen

in het verwelkte groen van gras, zo weerloos oud.

Ik min Uw zijaanzicht, vol moeheid en devotie

en de gedachten van de dichters, vol van wee.

Ik slik als ik het zieke avondrood zie,

verdronken in het water van een stille ree.

De plannen van Arie van der Ent 
met Paustovski
d o o r  N e t t y  v a n  R o t t e r d a m	

Я люблю искусство стран мне незнакомых,

Полное капризов, воздуха, цветов.

Я люблю слоняться в радостной истоме

Над узорной тканью с дальних берегов.

Я люблю глициний пряные приветы,

Лес осенний звонкий, золото листвы

И последний отблеск ласкового лета

В зелени поблекшей луговой травы.

Я люблю Ваш профиль, тонкий и усталый,

Думы всех поэтов, полные тоски.

Я люблю заката свет больной и алый,

Потопленный в водах дремлющей реки.
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In memoriam	

Ons bereikte het bericht dat op 3 augustus 2021 ten gevolge van een verkeersongeval ons 
lid Carel Teunissen is overleden.

Carel was lid van onze Vereniging vanaf 2012 en maakte deel uit van de Rotterdamse 
leesclub. Hij reisde met de leesclub in 2016 naar Kiev.

Voor de Vereniging vertaalde Carel op onnavolgbare wijze uit het Frans .

Karelië en de Alandeilanden in het werk van K.G. Paustovskij. 
[oorspronkelijke tekst: La Carelie et les Iles Aland dans l’oeuvre de K.G. Paoustovski van de 
hand van Em. Prof. Sophie Ollivier.] 
Deze vertaling is te vinden in Nieuwsbrief #19.

Carel was tot aan zijn pensionering leraar Frans aan het Christelijk Lyceum in Gouda. 
Hij sprak altijd Frans in de les en was zeer verbonden met zijn leerlingen die hem na het 
verlaten van de school nog opzochten en jarenlang contact hielden.

Ook was hij een reiziger pur sang. Veel landen heeft hij bereisd. Welke niet? Omdat hij zijn 
contacten nauwgezet onderhield, had hij over de hele wereld vrienden die hij bezocht.  
En de kinderen van de vrienden.

Jarenlang was hij tolk bij Vluchtelingenwerk Nederland en stond hij vluchtelingen bij 
tijdens hun asielprocedure. Hij nam zelfs regelmatig asielzoekers op in zijn eigen huis. 

In het dagblad Trouw van 20 september 2021 heeft een herdenkingsartikel gestaan onder 
de titel “Ook buiten het klaslokaal bleef Carel betrokken bij zijn leerlingen” geschreven 
door Noor Hellmann.

door Netty van Rotterdam

Een bericht in NRC van 9 oktober 2021 meldde het plotseling overlijden van ons lid Nelleke 
Fontein. Een val tijdens een wandeling in de Franse bergen was haar op 27 september 
fataal geworden.

Nelleke was VKP-lid sinds 2018. Ze nam deel aan de Paustovski-reis naar de Altai in 2019 
en was bij verschillende VKP-bijeenkomsten Zo ook op de ledendag van 5 september 2021 
in Antwerpen, waarbij ze zich als een van de eersten aanmeldde als deelnemer aan de 
voor 2022 geplande reis naar Abchazië, immer enthousiast.

Als ondernemend en sportief mens was Nelleke aangenaam reisgezelschap. Ze kon boeiend  
vertellen over haar reizen als ambassadeur voor de Soroptimisten [ze was contactpersoon 
voor Georgië], over haar verblijf in Odessa en op de Krim om de Russische taal te leren 
spreken, en over roeiwedstrijden en zeiltochten over de Noordzee en de Noordse wateren, 
tot aan Spitsbergen toe. 

In de reizigerspresentatie van 2019 schreef Nelleke “Reeds op de middelbare school 
intrigeerde mij wat zich in het voor ons verborgen oosten afspeelde en begon ik boeken 
van Russische schrijvers te lezen. … Hoe ik aan Paustovski gekomen ben, kan ik mij niet 
meer herinneren, maar ik werd onmiddellijk geboeid door zijn verhalen over de mensen en 
de natuur in een heel directe, bloemrijke en toegankelijke stijl.” Paustovki’s beschrijvingen 
van tochten over de Zwarte Zee waren aan deze ervaren zeezeiler zeer besteed. Al in de 
jaren zeventig begon Nelleke zelf Russisch te leren.

Bij Nellekes uitvaart werden ook haar sociale kant en liefde voor clubjes belicht.  
Die eigenschappen vielen ook op bij het bezoek van onze gids Svetlana Miroshnichenko 
aan Nederland en België in november 2019. Nelleke bood haar gastvrijheid en zorgde met 
anderen voor begeleiding bij het programma in Den Haag. 

Bij het afscheid van Nelleke zong Ekaterina Leventhal een Kaddisj en een Russisch lied: 
Mooie verten. Voor Nelleke is het Boek der omzwervingen nu gesloten.  
Met wijde Russische verten in gedachten herdenken we haar.

door Mieke Jansen

CAReL TeuNisseN 
[1946-2021]

NeLLeKe  FONTeiN 
[1945-2021]

Foto’s Marijke Kapteijn
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Paustovski in het Fries
b i j d r a g e  d o o r  H e n k  M u l d e r	

Het Friestalig literair tijdschrift Ensafh[1] verschijnt 6 keer per jaar op papier. 

Het vijfde nummer van Ensafh 2021 is het Rely Jorritsma-nummer met de 
winnende gedichten en verhalen almede het juryverslag.

In zijn inleiding bij een artikel over de prijswinnaars van de poëziewedstrijd 
wordt door de hoofdredacteur Piter Boersma Paustovski geciteerd.  
[uit: De Gouden Roos, de verhalen De levensbron [blz.166] en Een voorval bij 
Alschvang & co [blz. 127] ]   
Paustovski’s “kunst van het schrijven” [die niet kan zonder verbeeldingskracht 
én een goede interpunctie], herkent de hoofdredacteur in de onderbouwing 
van het juryrapport.  

[1] Ensafh = ensafuorthinne,  
d.w.z. enzovoort. 

‘In iedere plas zit de geur van de oceaan /  
In iedere steen de wind van de woestijn’

Paustovski • De gouden roos • blz. 169 
Illustratie: Jelle Post
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Ingezonden

B o e k e n
• Dato Turashvili: Het dubbelleven van Merlenti Maschoelia 
Vertaling Ingrid Degraeve,  Uitgeverij Cossee, 2021, 
paperback, 304 blz. € 24,99 ISBN 9789059369757

Verteld wordt over het lot van de Georgiërs die in de Tweede 
Wereldoorlog in Duitse dienst vochten en van wie een deel in 
1945 op Texel tegen het fascisme in opstand kwam.                               

 
• Nadjezda Teffi: Zeven eenakters Slavische cahiers 40, 
Vertaling en inleiding Thomas Keijser en Jenny Stelleman,  
Pegasus & Stichting Slavische literatuur Amsterdam, 2021, 
paperback, 96 blz. € 18,50 ISBN 9789061434801

Teffi was een van de bekendste humoristische schrijfsters, 
zowel in Rusland als in Frankrijk, waar ze in 1920 naar 
emigreerde. Deze eenakters geven een treffend overzicht van 
haar toneelwerk, zowel uit de prerevolutionaire periode als uit 
haar emigratietijd.

Eerder verschenen:  
Herinneringen. Van Moskou naar de Zwarte Zee, 1919
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• Boris Pilnjak: Het lot van een Russische vrouw in China 
Slavische cahiers 41 
Vertaling Eva van Santen en Tamara Schermer-Witte, 
inleiding Willem G. Weststeijn, Pegasus & Stichting Slavische 
literatuur Amsterdam, 2021, paperback, 124 blz. € 17,50 ISBN  
9789061434849

Het verhaal is gebaseerd op een dagboek van een Russische 
vrouw, die na de Revolutie getrouwd is met een aanvoerder 
van het Rode Leger. Na diens dood in de strijd tegen de 
Witten komt ze, na veel persoonlijk geweld te moeten hebben ondergaan,  
in China terecht, waar ze de bijzit wordt van een Chinese  
koopman. 

 
• Anatoli Mariëngof: De geschoren mens  
Vertaling en nawoord Robert-Jan Henkes, Pegasus, 160 blz.  
€ 18,50  ISBN 9789061434788

De geschoren mens verscheen in Berlijn, in 1930. 
Onverbloemd en anti-sentimenteel gaat het over een verliefde 
jongensvriendschap die begint op het gymnasium waar de  
ik-persoon, Tititsjkin, op slag de nieuw-aangekomen 
Sjpreegart gaat aanbidden. De roman begint met het einde 
van het verhaal, wanneer Tititsjkin het vernederende van de 
vriendschap niet langer kan verdragen en overgaat tot een  
crime passionel. 

• Zachar Prilepin: The Monastery.  
Vertaling Nicolas Kotar, Glagoslav Publications B.V., 2020,  
paperback, 662 blz., € 26,99  ISBN 9781912894789 

Engelse vertaling. Eind jaren twintig, veroordeeld voor de  
moord op zijn vader, zit Artiom Goriainov een gevangenisstraf  
van meerdere jaren uit in een voormalig klooster op de 
Solovjetski-eilanden. 

• Sophy Roberts: De verdwenen piano’s van Siberië  
Vertaling Robbert-Jan Henkes, Ambo Anthos, paperback, 
416 blz., € 26,99  ISBN 9789026355059

Na een ontmoeting met de Mongoolse pianiste Odgerel 
Sampilnorov, trok de Britse journaliste door het onmetelijke 
Siberië om een 19de-eeuwse piano te zoeken. Het leverde een 
detective, een cultuurgeschiedenis en een exotisch reisverslag 
op. https://www.lostpianosofsiberia.com/

• Emmanuel Waegemans: Sint Petersburg. De droomstad van  
de tsaar. 
Standaard Uitgeverij, 2021, paperback, 160 blz. € 24,99   
ISBN 9789022338414

Wat bezielde de Russische tsaar Peter om aan de rand van het 
land een stad uit de grond te stampen? Een voorloper op de 
festiviteiten van 2022, het jubileumjaar dat de geboorte van 
Peter de Grote 350 jaar geleden herdenkt.
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• Michel Krielaars: De klank van de heilstaat. Musici in de 
tijd van Stalin.  
Uitgeverij Pluim, 2021, paperback, 368 blz., € 25   
ISBN 9789083112282

Al vanaf de beginjaren van de Sovjet-Unie veranderde het 
Russische muziekleven. Componisten moesten ineens muziek 
maken die dienstbaar was aan de nieuwe socialistische 
staat en die arbeiders en boeren tot grootste prestaties zou 
aanzetten. 

• Pieter Bergé: De leugens en de schaterlach. Sjostakovitsj’ 
geheime Stalin-satire. 
Sterck & De Vreese, 2021, paperback, 127 blz., €17,90 
ISBN 9789056157982

Toen de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj in 1975 
overleed, werd hij wereldwijd gezien als een trouwe, zij het 
wat weerbarstige vazal van het Sovjetregime. Maar klopte 
dat wel? Was hij niet eerder een geheime dissident? Een 
enorme controverse kwam op gang. Dit essay reconstrueert de 
pittigste debatten uit die Sjostakovitsj-strijd. 
Bevat de integrale vertaling door Xavier Verbeke van de  
Antiformalistische Rajok of De Peepshow.

• Sana Valiulina: Wortel & tak   
Prometheus, 2021, paperback, 48 blz. €11,99 
ISBN 9789044649697

Essay over haar zoektocht in de Oeralregio naar haar vader, 
die in de Goelag belandde omdat hij zich aan de Duitsers 
overgegeven had. 

• Louise O. Fresco: De plantenjager uit Leningrad  
Prometheus, 2021, paperback, 320 blz., € 22,50  
ISBN 9789044649475

In deze roman volgen we de hoop en wanhoop van een 
gedreven wetenschapper, de jonge Russische plantkundige, 
Nikolaj Vavilov, tot Stalins net zich om hem sluit. Het is een 
aangrijpende geschiedenis van eerlijkheid en moed van een 
man die werkelijk heeft bestaan en die zich in veel opzichten 
kon meten met Darwin en Mendel.

• Lisa Weeda: Aleksandra  
De Bezige Bij, 2021, paperback, 352 blz., €22,99  
ISBN 9789403130811

Beschrijving van een uitzonderlijke en hartverscheurende 
familiegeschiedenis in de Oekraïne. Het verhaal van een 
familie tussen Oost en West die maar niet loskomt van een 
gebied dat nooit rust lijkt te vinden.  
Lisa Weeda vond de vorm en de stem om dit indringende 
verhaal op een grandioze manier te vertellen.
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• George Saunders: Een duik in een vijver in de regen. 
Waarin vier Russen een masterclass geven over schrijven, 
lezen en het leven. 
Vertaling Erik Bendervoet en Robert-Jan Henkes, De Geus, 
2021, hardcover, 478blz., € 24,99  ISBN 9789044545289

Een sympathieke George Saunders leidt de lezer langs taal 
en verhalen in de analyse van zes Russische korte verhalen. 
Daarbij is hij immer op zoek naar vreugde. Deze masterclass in 
boekvorm is diepgravend, openhartig, grappig en filosofisch.

• Konstantin Paustovski: De Iljinskikolk 
Stichting Drukwerk in de marge, 2021, hardcover, genaaid, 
gebrocheerd met flappen, 24 blz., oplage 120 exx., € 36,50  
Een fraaie, handgedrukte uitgave. Gedrukt op Zerkall Bütten 
in zwart en mosterdgeel.  
Het boekje bevat een afbeelding: een fragment van een ets 
van de Russische kunstenaar Stanislav Nikireev [1932–2007].

In dit verhaal beschrijft Paustovski letterlijk in geuren en 
kleuren het landschap rond de Iljinskikolk. Een prachtige en 
poëtische lofzang op de Russische natuur die je meezuigt het 
landschap in... 

Het boekje is te bestellen via de website van Stichting 
Drukwerk in de Marge:  
https://drukwerkindemarge.org/uitgave/de-iljinskikolk-
verhaal-van-konstantin-paustovski/

 

L i n k s
• https://gerdienverschoor.wordpress.com/2018/09/16/konstantin-paustovski-
en-marie-kondo/#more-850

V o o r s t e l l i n g
• Oleg Lysenko berichtte de redactie dat hij samen met Hans Boland als 
verteller op 28 november een live-uitvoering geeft van Sneeuwstorm in de 
Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam.

https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/spiegelzaal/0516ae89-e1a3-440e-
8085-459797c923e4/2021-11-28-spiegelzaal

Om 16:00 dezelfde dag staan ze op het podium van OBA [Stichting 
Openbare Bibliotheek Amsterdam] 
https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/
muzikalevoorstellingdesneeuwstormvanalecandrpoesjkin.html
Deze voorstelling is ook via Lifestream te volgen.

V a r i a
Op zoek naar iets anders kwam Svetlana Miroshnichenko op het internet op 
een veilingsite terecht. Lot 352 trok haar aandacht: 

Onbekende fotograaf. Foto van de schrijver K.G.Paustovski. [Handtekening]
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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.

Herkomst: collectie van A.V. Batalov[1] en G.A. Leontenko. 
Beschrijving: 1961 23 x 28 cm Rechtsonder een opdracht aan de acteur A.V. 
Batalov: Aan lieve, geliefde, prachtige Alyosha - / ter nagedachtenis aan 
de gouden dagen in Jalta / 9. IX. 61. Jalta. K. Paustovski.
[1]Aleksej Batalov, [1928-2017] geboren in een artistieke familie was een gevierd acteur, eerst 
in het theater, later in de film. Hij ontving meerdere [staats]prijzen en in 1958 een Palme d’Or 
op het Film Festival in Cannes voor zijn rol als Boris in Als de kraanvogels overvliegen.


