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Ksenia werd verkocht aan de Chinese consul
1917. Zelfs in de verre uit-

hoek van het oosten 
van Rusland dringen de berichten 
door over de revolutie. Een jonge 
gymnasiaste, dochter uit een koop-
mansfamilie, Ksenia Michajlovna, 
wordt verliefd op een bolsjewisti-
sche officier die in haar stad is ge-
legerd. Ze trouwen. Zij gelooft in 
zijn politieke idealen, knipt haar 
haar af, naait voor zichzelf een sol-
datenuniform en trekt, als man, 
met haar geliefde ten strijde in het 
Rode Leger.  

In een dagboek doet zij verslag 
van de gruwelijke gebeurtenissen 
tijdens de confrontaties met de 
Mensjewieken. Na een jaar wordt 
haar man door ‘De Witten’ geëxecu- 
teerd. Zijzelf wordt krijgsgevangen 
gemaakt. Wat haar overkomt be-
schrijft zij in klare taal. ‘Mijn dikke 
jas en katoenen overhemd hadden 
mijn linkerarm gered. Een stuk 
vlees was afgescheurd, maar het 
bot was heel. Mijn arm werd met 
een zijden draad gehecht, zoals je 
laarzen naait of een zool aannaait.’  

Even realistisch beschrijft zij 
een afschuwelijke verkrachtings-
scène. Zij ontkomt aan executie 
doordat zij wordt verkocht aan een 
Chinese consul, ooit een vriend van 

haar vader. Hij koopt haar voor een 
flinke prijs van De Witten en neemt 
haar mee naar China, als concu-
bine. Die periode in China duurt 
vijf jaar, inclusief diverse miskra-
men en op het laatst een hardhan-
dige Chinese machtswisseling. 

Dit dagboek werd onlangs her-
uitgegeven onder de titel Het lot 
van een Russische vrouw in China 
van de Russische auteur Boris Piln- 
jak (1894-1938). Het is nummer 41 
in de reeks Slavische Cahiers van 
uitgeverij Pegasus, een serie boeken 
waarin minder bekende werken uit 
de Slavische cultuur worden gepu-
bliceerd. Een bijzondere reeks, ge-
zien de namen van beroemde 

auteurs achter in het boek. Veelal 
literaire werken. Maar het begrip 
‘literair’ is in deze uitgave niet aan 
de orde.  

Het feit dat het echt om een dag- 
boek gaat, blijkt alleen ergens hal-
verwege Ksenia’s relaas: ‘Soen (die 
consul) stond mij wel toe om iets 
in mijn dagboek te schrijven, maar 
verbood mij categorisch iets te 
schrijven op de dagen dat er vol-
gens hem iets naars was gebeurd.’ 
Maar verder: geen woord over de 
totstandkoming van het dagboek 
zelf, in dit boek. Terwijl Ksenia 
daarin bericht over de gruwelen 
van de moordpartijen tijdens de 
Chinese revoluties van 1920-1925 
in Mongolië. 

Boris Pilnjak was tijdens zijn 
leven een geliefde schrijver. In de 
jaren twintig en dertig schreef hij 
een zesdelig verzameld werk bij el-
kaar. Romans, verhalen en journa-
listieke reisverslagen. Van de prole- 
tarische schrijversbond mocht hij 
een tijd reizen. Zo ontmoette hij in 
Beijing Ksenia, en kreeg op haar 
sterfbed haar dagboek in handen, 
dat hij bewerkte en in 1931 uitgaf. 

In het Nederlands is er weinig 
van Pilnjak vertaald. De bundel 
verhalen Roodhout (uit 1974) erop 

nageslagen. Schitterende verhalen, 
schuimend en woedend en krach-
tig, en – listig verborgen – kritisch 
over de resultaten van de revolutie. 
Het is onduidelijk waarom hij zijn 
naam verbond aan dit in school-
meisjesstijl gestelde dagboek. De 
curiositeitswaarde? Om te waar-
schuwen voor de bedreigingen 
vanuit China?  

Pilnjaks visie op de Russische 
revolutie en de naweeën daarvan 
bevielen Stalin uiteindelijk niet. Hij 
belandde als ‘trotskist’ en ‘spion 
voor Japan’ in een kamp, en werd 
geëxecuteerd. Pas in de jaren zestig 
werd Boris Pilnjak gerehabiliteerd 
als een belangrijke Russische 
schrijver. 
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Met vrouwelijke elegantie 
een hengst castreren

Altijd een fascinerend 
gegeven, een man al-
leen die zich na een 
verlies terugtrekt in de 
anonimiteit van een 

wereldstad. Op zichzelf terugge-
worpen zal hij zijn weg opnieuw 
moeten vinden in een labyrint van 
nieuwe ervaringen en beladen her-
inneringen, waarbij de spanning 
schuilt in de vraag of dat gaat luk-
ken. De eenzame held in deze 
roman van Leo Pauw (1953) is de 
al wat oudere Nederlandse histori-
cus Philip Moll. Hij heeft zijn 
innig geliefde tweede vrouw Jose-
phine verloren (jammer dat de 
flaptekst verklapt hoe). De wereld-
stad is New York, waar Philip voor 
een jaar een ruim appartement be-
trekt aan de Riverside Drive, met 
uitzicht op de Hudson.  

  New York hoef je niet te ken-
nen om in het boek meegenomen te 
worden. Pauw heeft het vermogen 
om ondanks een wagonlading aan 
topografische aanduidingen een 
kristalhelder beeld op te roepen 
van de plaats van handeling. Wat 
niet alleen voor New York geldt, 
maar later ook voor Amsterdam, 
het Franse platteland en een bui-
tenverblijf in de bossen van Maine.  

De titel had Pauw niet beter 

kunnen kiezen. De weidsheid van 
Riverside Drive staat voor de 
weidsheid van het verhaal. Philip 
doet onderzoek naar het koloniale 
verleden van Nederland en brengt 
tegelijk zijn eigen verleden, zijn 
grote, uiteindelijk tragische liefdes-
avontuur met diergeneeskundige 
Josephine, in kaart. We leren haar 
kennen als een sterke, levenslus-
tige vrouw die hem van zijn inge-
boren tobberigheid geneest. Hij 
valt als een blok voor haar als hij 
haar tijdens hun eerste ontmoeting 
een hengst ziet castreren: ‘Hij was 
die middag verpletterd door die 
wonderlijke combinatie van zachte, 
vrouwelijke schoonheid en haar 
stoere, krachtige doortastendheid, 
de vanzelfsprekendheid waarmee 
ze zo’n enorm dier had behandeld.’  

  Ogenschijnlijk een lollige, 
anekdotische inleiding tot harts-
tochtelijk huwelijksbedrog, want 
beiden zijn nog met een ander ge-
trouwd. Maar het noodlot ligt al in 
dit ogenblik besloten. Niet toeval-
lig spelen paarden een cruciale rol 
in de terugblikken van Philip op 
zijn jaren samen met Josephine in 
hun tweede huis in Frankrijk. Een 
periode van serene stilstand die 
Philip verzoent met de eindigheid 
van alles: ‘Het was windstil. Niets 

bewoog meer. Het is niet de tijd die 
we krijgen. Het is de tijd die we 
maken, dacht hij.’ 

 Elke vergankelijkheid lijkt hier 
dus ver weg, en dan, tja, andermaal 
een paard – waarna de rest geschie-
denis is.  

   

Het boek is vernuftig gecom-
poneerd. Nu en vroeger, 
collectieve en persoonlijke 

historie wisselen elkaar harmoni-
eus af. Die afwisseling zit tevens in 
een reeks secundaire personages: 
onder meer Philips temperament-
volle buurvrouw Lily; zijn vriend 
William, een zwarte Amerikaan 
wiens zoon is doodgeschoten door 
de politie, Philips weifelmoedige 
zoon Kasper en zijn aanhankelijke 
hondje Rose.  

 De stijl van Pauw is beeldend 
en vloeiend. Je knippert wel even 
met je ogen bij een hele batterij po-
litiek correcte formuleringen als 
‘tot slaaf gemaakte Afrikanen’, 
‘een Afro-Amerikaanse collega- 
onderzoeker’, ‘witte mannen’. 
Toch zijn dit geen sociaal wense-
lijke aanpassingen van een dociele, 
woke auteur. Er zit een visie achter, 
fijnzinnige reflectie op voorbije 
eeuwen die van zichzelf allesbe-
halve politiek correct waren. Het 

maakt van dit liefdesverhaal annex 
noodlotsdrama ook een ideeënro-
man.  
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