
                  Brief van de voorzitter  

Iedereen kent vast wel de uitdrukking ‘doe wel en zie niet om’.

We trekken ons even niets aan van het tweede deel van de 
uitdrukking en kijken toch maar naar de twee bijeenkomsten en de 
reis naar de Krim van dit jaar dat nu bijna achter ons ligt. 

De opkomst zowel in Rotterdam als in Antwerpen was bijzonder 
groot en de reis een succes. 

In Rotterdam gaf historicus Marc Jansen een voordracht over de 
Krim waar de reis naar toe zou gaan. Tevens de vertoning van de 
film De weg naar het zwarte meer waarin Paustovskij te zien is. 
Ter afsluiting van de middag het muzikale optreden van Meindert 
Velthuis en Marieke de Vries met een aantal liederen van teksten uit 
het satirisch tijdschrift Krokodil op muziek gezet door Sjostakovitsj. 

In Antwerpen de voordracht door Paul Matthys van enkele 
passages uit het essay van em. prof. Sophie Ollivier die door 
familieomstandigheden helaas verhinderd was. Daarna de enthousiaste 
aankondiging door Wim Hartog van zijn nieuw te verschijnen boek 
medio volgend jaar. Vervolgens de vertoning van de fotoreportage 
van de reis naar de Krim en Moskou en tenslotte het optreden van 
het Antwerpse Chor-Rus met een aantal Russische liederen. 

Beide bijeenkomsten werden besloten met een borrel en een 
gezamenlijk diner.

Terugblikkend mogen we misschien zeggen voldaan te hebben aan 
de eerste twee woorden van de uitdrukking aan het begin. 

Het is in ieder geval een stimulans voor het organiseren van 
aansprekende activiteiten in 2016.  
In de eerste plaats zien we natuurlijk in spanning uit naar het 
verschijnen medio volgend jaar van het nieuwe boek van Wim Hartog  
met als titel Goudzand. Het boek bevat in vertaling brieven, 
aantekeningen en notities van Paustovskij.
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Konstantin Paustovskijvan de vereniging

SEBASTOPOL: ontvangst in de Maritieme Bibliotheek waar Paustovskij 
vaak en graag ging werken.

SEBASTOPOL: boottocht in de haven, links het militaire Maritiem 
Ziekenhuis van de Zwarte Zee-vloot waar Paustovskij werd opgenomen 
in 1963.

SEBASTOPOL: optreden van het koor van de Zwarte Zee-vloot in het 
hotel, exclusief voor ons gezelschap.

FOTO’S VAN DE REIS NAAR DE KRIM EN MOSKOU
SEPTEMBER 2015



De reis naar de Krim onderscheidde zich door enkele persoonlijke 
ontmoetingen: 
Heel bijzonder was deze in Chersonesos met Juri Babinov, de man 
die in zijn jonge jaren in Sebastopol in contact wist te komen met 
Paustovskij en er een vriendschap én een boek gesigneerd door de 
schrijver aan over hield en met Aleksandr Kalko, plaatselijk journalist 
en pleitbezorger van Paustovskij’s literaire erfenis, tot op vandaag. 

In Koktebel maakte de ontmoeting met de vrouw die als een klein 
meisje Ljoeba voorkomt in het verhaal De ontmoeting grote indruk 
op de reizigers. Zij woont nog steeds in het kleine huisje bij de zee 
waar Paustovskij verbleef in de jaren 49-50.   
Leerrijk waren de bezoeken aan het Paustovskij museumhuis in Stary 
Krim en het literair centrum K.G. Paustovskij in Moskou, waar de 
reizigers naar gewoonte warm en hartelijk werden ontvangen. 
[Reisverslag verschijnt in 2016 op de website] Zie ondertussen: 
https://www.youtube.com/watch?v=NmiM3YYcCT4

Svetlana stuurde me vandaag jullie interview bij RuBel. Dank aan jullie 
en het hele Nederlands-Belgische Paustovskij-genootschap voor de warme 
woorden over jullie bezoek bij ons! Voor mijzelf, voor de medewerkers van het 
museum en alle inwoners van de Krim is dat op dit moment heel belangrijk 
en dierbaar. Het werk van KP leert ons liefhebben, wederzijds begrip en het 
goede. Misschien zou er als iedereen KP zou lezen minder kwaad zijn in de 
wereld.

Bericht van Irina Kotyuk, directrice huis-museum K.G. Paustovskij, Stary Krim
Ирина Котюк. Дом-музей К.Г. Паустовского
 

Een aantal jaren geleden hadden we niet kunnen denken dat de 
vereniging zou uitgroeien tot zo’n groot aantal leden (ca. 120) en 
een nog veel groter aantal belangstellenden (ruim 200). Wellicht dat 
er uit de laatste groep mensen ook nog lid willen worden. Dat zou 
onze financiële armslag vergroten. Daarmee wordt de organisatie van 
bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties, de nieuwsbrieven, het 
onderhoud van onze website een stuk gemakkelijker. Als alle leden 
op tijd [vóór 1 maart] hun contributie betalen weten we in ieder 
geval wat we ons kunnen veroorloven als vereniging. 

Geïnteresseerden die graag deel willen uitmaken van ons literair 
genootschap vinden alle praktische info op onze website  
http://www.paustovskij.org/info.html

NIEUWE UITGAVE 
Op de website is informatie vinden over de vertaalde uitgave 
van em. prof. Sophie Ollivier, een essay over de evolutie van het 
schrijverschap van Paustovskij in relatie tot het landschap van 
Centraal-Rusland, de Mesjtsjora. Een verzorgde geïllustreerde uitgave 
die tevens de lijst bevat van alle boeken en verhalen vertaald in het 
Nederlands en het Frans. 
Ook andere publicaties zijn door hun mooie vormgeving en inhoud 
de moeite waard om aan te schaffen, hetzij bijvoorbeeld als 
cadeautje voor de feestdagen hetzij als collectors item.  
http://www.paustovskij.org/publicaties.html

Hein LEFFRING

CHERSONESOS: aan de rand van de Zwarte Zee luisteren we geboeid 
naar Juri Babinov’s verhaal.

CHERSONESOS: onze gids Svetlana vertaalt de brieven die journalist 
Aleksandr Kalko heeft meegebracht. Ze gaan over de wens van 
Paustovskij om hier in Chersonesos een klein huisje te kopen.

KOKTEBEL: groepsfoto met Ljoeba, de dag voor haar 78ste verjaardag.
Wij heffen een verjaardagslied aan, het mooiste geschenk in jaren, 
zei ze ontroerd.

MOSKOU: directrice Valentina Pimneva en haar team bereidden voor 
ons eigenhandig specialiteiten uit de Russische keuken.

DE MESJTSJORA

KONSTANTIN GEORGIEVITSJ PAUSTOVSKIJ
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Er is nog meer te schrijven over de streek Mesjtsjòra. 
Men zou kunnen schrijven dat deze streek heel rijk is 
aan bossen en turf, hooi en aardappels, melk en bessen. 
Maar ik zal er met opzet niet over schrijven. We 
moeten niet alleen van onze aarde houden omdat ze 
rijk is, omdat ze rijke oogsten geeft en omdat wij de 
krachten van de natuur voor onze welvaart kunnen 
gebruiken! Niet alleen daarom houden we van onze 
geboorteplaatsen. 
We houden altijd van ze, en al zijn ze niet rijk, voor 
ons zijn ze prachtig. Ik houd van de Mesjtsjòra omdat 
ze prachtig is, ook al geeft ze haar charme niet meteen 
prijs, maar heel langzaam, geleidelijk. 
Op het eerste gezicht is het een stil, eenvoudig gebied 
onder een donkere hemel. Maar hoe meer men haar 
kent, hoe meer men van haar gaat houden, bijna met 
pijn in het hart, dit gewone stukje grond. En als ik mijn 
land moet verdedigen, diep in mijn hart weet ik dat 
ik dan dit stukje aarde zal verdedigen, omdat dat mij 
geleerd heeft de schoonheid te zien en te begrijpen, al 
ook is ze weinig aantrekkelijk om te zien, deze beboste 
verstilde streek. Haar liefde zal men niet vergeten, zoals 
men zijn eerste liefde niet vergeet.

1938

LIVRE DE LECTURE AVEC COMMENTAIRES
EN FRANÇAIS PAR PROF. SOPHIE OLLIVIER 



- Hernieuwen lidmaatschap 2016 -

Voor 25 euro bent u weer een jaar volwaardig lid.  
Kunt u niet actief aan onze activiteiten deelnemen, weet dan dat u een belangrijke bijdrage levert aan een kleine, selecte 
vereniging die zich als voornaamste doel stelt het werk en de naam van Paustovskij levend te houden.

Bijdrage te storten op NL03 RABO 0356530388 / RABONL2U 
van de Vereniging Konstantin Paustovskij.

- Lid worden? -

Meld u aan via de website of via secretariaat@paustovskij.org 
U ontvangt dan ook de reeds verschenen, uitgebreide redactionele nieuwsbrieven.

- Contact-

Secretariaat Vereniging Konstantin Paustovskij
Nederland / Seringenstraat 31 / 2982 BT  Ridderkerk    België / Desguinlei 64 / 2018 Antwerpen 

secretariaat@paustovskij.org
www.paustovskij.org

Het bestuur van de Vereniging Konstantin 
Paustovskij wenst alle leden en 

belangstellenden gezellige feestdagen en 
een heel gezond en voorspoedig 2016 toe !


