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Redactioneel bij Nieuwsbrief #18, augustus 2016

De	redactie	is	verheugd	u	Nieuwsbrief	#18	te	kunnen	aanbieden.

Onze	eerstvolgende	bijeenkomst	staat	gepland	op	zaterdag	10	december	
2016	en	zal	plaatsvinden	in	Antwerpen	in	de	Gele	zaal	van	deSingel.	
	
O.a.	een	lezing	door	Drs.	C.H.	Wisse	staat	op	het	programma.		
Kees	Wisse	studeerde	muziekwetenschap	aan	de	universiteit	van	Utrecht.	
Lange	tijd	was	hij	stafmedewerker	bij	het	Rotterdams	Philharmonisch	Orkest	
en	artistiek	adviseur	bij	Holland	Symfonia.	Momenteel	is	hij	freelance	
musicoloog,	geeft	lezingen,	cursussen,	concertinleidingen	en	schrijft	
artikelen	en	toelichtingen	op	het	gebied	van	muziek.			
Hij	zal	spreken	over	de	muziek	als	propagandamiddel	in	de	periode	van	het	
socialistisch	realisme.	
	
Wim	Hartog	zal	aanwezig	zijn	en	signeert	boeken	van	de	leden	die	dit	
wensen.	
		
Nadere	informatie	over	de	bijeenkomst	volgt	t.z.t.

Rubriek	Ingezonden	bevat	een	lijst	van	boeken,	tentoonstellingen	of	
activiteiten	waarvan	de	redactie	en	de	leden	het	de	moeite	waard	vinden	om	
ze	kenbaar	te	maken.	Ook	uw	bijdrage	graag	via	redactie@paustovskij.org.

In	Jaarboek 2014-2015,	vanaf	blz.	57	kunt	u	lezen	hoe	onder	impuls	
van	Netty	van	Rotterdam,	10	jaar	geleden	in	Rotterdam	de	leesclub	
VKP	tot	stand	kwam	en	welke	boeken	er	werden	besproken.	Het	succes	
van	deze	leesclub	(er	is	zelfs	een	wachtlijst!),	zet	Ria	Verbergt	ertoe	aan	
een	gelijkaardig	initiatief	in	Antwerpen	op	te	starten,	geleid	door	Greet	
Vanhassel.	Leden	die	interesse	hebben	kunnen	om	meer	informatie	vragen	
via	secretariaat@paustovskij.org.
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DE	ROEM	VAN	SEBASTOPOL
A l e k s a n d r 	 K a l k o
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De	Roem	van	Sebastopol,	dinsdag	06	10	2015
Op	pad	met	Konstantin	Paustovskij
Aleksandr	KALKO

	 Van	Konstantin	Paustovskij	zijn	de	woorden:	Leven moet je al reizend.	Dat	is	
precies	wat	deze	schrijver	heeft	gedaan.	Heel	het	land	werd	zijn	creatief	laboratorium.	
Hij	doorkruiste	heel	Centraal	Rusland,	bereisde	het	westen	en	het	oosten,	het	zuiden	en	
het	noorden.	Konstantin	Georgiëvitsj	bezocht	zelfs	Bulgarije,	Griekenland,	Frankrijk,	
Engeland	en	een	aantal	andere	Europese	landen.
	 Over	enkele	jaren	zal	het	een	halve	eeuw	geleden	zijn	dat	deze	erkende	meester	
van	de	woordkunst	ons	heeft	verlaten.	Wonderlijk	genoeg	worden	de	deuren	van	de	
Konstantin	Paustovskij-musea	nog	steeds	geopend,	ook	in	het	buitenland.	Liefhebbers	
van	zijn	werk	verenigen	zich	in	een	groeiend	aantal	genootschappen.	Zij	proberen	ook	al	
reizend	te	leven,	net	als	de	schrijver	zelf,	die	maar	moeilijk	op	één	plek	kon	blijven.	
	 Zo	bracht	een	groep	van	de	Nederlandse	Konstantin	Paustovskij	Vereniging	(1)	een	
bezoek	aan	de	Krim.	De	groep	bestond	uit	mensen	met	verschillende	professionele	
bezigheden:	een	bibliothecaris,	een	plantkundige,	een	filoloog,	een	jurist…	Wat	hen	bindt	
is	de	liefde	voor	de	creatieve	erfenis	van	de	Russische	schrijver	en	het	verlangen	om	
de	plaatsen	te	bezoeken	die	een	ziel	kregen	door	diens	machtige	talent.	De	Nederlandse	
Paustovskij-fans	bereisden	in	de	afgelopen	jaren	Mesjtsjora,	Taroesa,	Odessa,	Kiev	en	
andere	gebieden	en	steden	die	verbonden	zijn	met	het	leven	en	de	scheppende	arbeid	
van	hun	literaire	idool.
	 Bij	het	verhaal	Kara Boegaz	gebruikte	Konstantin	Paustovskij	als	epigram	een	
uitspraak	van	de	reiziger	Karelin:	Aan de Kaspische zee is geen enkele kust zo duidelijk 
en zo compleet waardeloos.	Karelin	heeft	het	over	Kara-Boegaz,	de	meest	godvergeten	
plek,	misschien	niet	ter	wereld,	maar	dan	toch	zeker	in	Centraal-Azie,	dat	sowieso	een	
onherbergzaam	gebied	is.

	 Maar	ook	die	onherbergzame	baai	van	de	Kaspische	Zee	werd	door	de	Nederlanders	
bezocht,	en	dan	nog	in	de	verzengende	septemberhitte	(2).	Tijdens	een	gesprek	herinnerde	
de	tachtigjarige	bibliothekaris	Netty	van	Rotterdam	zich	ondeugend	en	met	een	schalkse	
blik	in	de	ogen	dat	de	luchttemperatuur	bij	Kara-Boegaz	opliep	tot	bijna	40°.	

Sve t lana 	en 	Ka lko
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Fridjof	Pieter	van	Dalen	functioneerde	tijdens	ons	gesprek	als	tolk.	Vergeleken	bij	
mevrouw	Netty	en	enkele	van	haar	vriendinnen,	is	hij	een	jonge	man.	Hij	beheerst	het	
Nederlands,	het	Engels,	het	Duits	en	het	Russisch.	Voor	ons	werd	hij	meteen	Fjodor	
Petrovitsj.	Tijdens	ons	samenzijn	verbaasde	hij	de	Russischtalige	aanwezigen	door	de	
beste	verzen	van	Lermontov	uit	het	hoofd	voor	te	dragen.	–	De	literaire	erfenis	van	
Konstantin	Paustovskij,	zo	vertelde	Fjodor	Petrovitsj	–	Fridjof	Pieter,	spreekt	de	
Nederlanders	aan	door	de	levendige	natuurbeschrijvingen	en	door	de	oprechte,	warme	
houding	tegenover	de	gewone	mens.
	
	 In	de	Krim	wensten	de	gasten	kennis	te	maken	met	de	bezienswaardigheden	van	
Bachtsjisarai.	Vlak	voor	de	revolutie	van	1917	verkende	de	toekomstige	schrijver	samen	
met	zijn	verloofde	Jekaterina	Zagorskaja	alle	hoekjes	van	de	stad	en	beklom	hij	de	rotsstad	
Tsjoefoet-Kalé.

In	Starij	Krim	betuigden	de	Nederlanders	hun	enthousiasme	voor	de	collectie	van	het	
nog	niet	zo	lang	geleden	geopende	Konstantin	Paustovskij-museum.	Dit	bevindt	zich	in	
een	huisje	met	een	romantisch	pannendak,	waar	de	schrijver	verbleef	op	het	einde	van	
de	jaren	‘50	van	de	vorige	eeuw.	Het	huisje	werd	gered	door	enthousiaste	plaatselijke	
liefhebbers	van	het	werk	van	Konstantin	Paustovskij.

In	Koktebel	wachtte	de	reizigers	uit	Europa	een	geweldige	ontmoeting.	In	de	jaren	na	
de	oorlog	ontmoette	Konstantin	Paustovskij	hier	het	jonge	meisje	Ljoeba.	Zij	werd	het	
hoofdpersonage	van	een	van	zijn	verhalen.	De	ontroerde	gasten	konden	Ljoebov	Petrovna	
Petsjorkina	vragen	stellen	over	gebeurtenissen	uit	een	lang	vervlogen	tijd.
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	 Langs	de	helling	van	de	Kara-Dag	klommen	de	Nederlanders	naar	een	afgelegen	
huisje	in	het	bos.	De	dikke	muren	zijn	van	natuursteen.	In	dat	huisje	bevindt	zich	tot	op	
de	dag	van	vandaag	het	wetenschappelijk	centrum	voor	de	monitoring	van	het	milieu	
van	het	natuurreservaat	van	Karadag.	Het	huisje	lijkt	op	een	stevige	koffer.	Ooit	kwam	de	
schrijver	hier	om	onderdak	vragen,	en	er	werd	een	werkkamertje	gevonden	voor	hem.	Een	
lakoniek	opschrift	op	een	gedenkplaat	herinnert	hieraan.

	 In	Onrustige jeugd,	een	van	de	delen	van	Konstantin	Paustovskij’s	epopee	Verhaal 
van mijn leven,	lezen	we	een	weemoedige	bekentenis	van	de	schrijver:	Ik heb veel steden 
gezien, maar ik ken geen betere stad dan Sebastopol.

	 De	Nederlanders	–	of	toch	velen	onder	hen	–	konden	zeggen	dat	onze	stad	voor	
hen	het	hoogtepunt	was	van	hun	reis	door	het	schiereiland.	
Paustovskij	maakte	gebruik	van	de	Marine	bibliotheek.	De	Nederlanders	kregen	hier	zijn	
lezerskaart	en	door	hem	gesigneerde	boeken	te	zien.

	

Gids	Svetlana	Mirosjnitsjenko	begeleidde	de	buitenlandse	toeristengroep.	Svetlana	
Vladimirovna	liet	haar	groep	kennis	maken	met	heel	wat	interessante	mensen.	
In	Taurisch	Chersones	b.v.	werd	de	groep	opgewacht	door	prof.	Joe.	A.	Babinov.	Hij	begon	
zijn	wetenschappelijke	loopbaan	bij	het	natuurreservaat.	In	de	lente	van	1963	schreef	
Konstantin	Paustovskij	een	brief	aan	I.A.	Antonova,	de	toenmalige	directeur	van	het	
reservaat.	De	brief	was	getypt,	maar	met	de	hand	ondertekend.	In Sebastopol	–	zo	las	
Inna	Anatolievna	–	had ik een ontmoeting met jonge literatuurliefhebbers, en samen met 
hen kwam ook uw medewerker Joeri Aleksandrovitsj Babinov. We praatten over het 
museum, over de opgravingen, over opmerkelijke amateur-onderzoekers …
Maar	dat	was	maar	een	inleiding.	Het	voornaamste	in	de	brief	was	het	volgende:
Joeri Aleksandrovitsj vermeldde, dat in één van de door mij opgemerkte huisjes (op het 
grondgebied van de vesting- noot van de auteur) al een aantal jaren een professor woont, 
een liefhebber van jullie streek. Nu ontstond bij mij de hoop dat jullie mij misschien het 
andere huisje ter beschikking zouden stellen (onder bepaalde voorwaarden natuurlijk), 
niet voor de zomer, maar voor een of twee jaar? Ik zou daar in alle stilte, in de nabijheid 
van de ruïnes van Chersones en de zee, kunnen uitrusten en werken, door niemand 
opgemerkt en door niemand belaagd. Op mijn leeftijd zou dat een geluk zijn.
Hoogstwaarschijnlijk	twijfelde	Inna	Anatoliëvna	er	niet	aan	dat	het	verzoek	van	de	grote	
schrijver	zou	worden	ingewilligd.	De	geleerde	inwoners	van	Chersones	organiseerden	
een	“volksvergadering”,	waar	ze	een	antwoord	formuleerden	aan	Konstantin	Paustovskij,	
helemaal	in	de	stijl	van	de	antieke	teksten:
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… het kleine huisje met andron	(zaal	in	een	huis,	waar	de	maaltijden	van	de	mannen	
plaats	vonden	–	opmerking	van	de	auteur)	in wijk XVI van Chersones tijdelijk ter 
beschikking te stellen van Konstantin, zoon van Georgij, zonder renovatie, deze zal nadien 
gebeuren met de middelen die zullen worden geind door de nomofilakes	(inners	van	
belastingen	en	boetes	–	opmerking	van	de	auteur)	bij wie de wetten van de polis overtreedt. 
De strategen van de stad zullen erop toezien dat geen Helleen of barbaar de rust van 
Konstantin zal verstoren, en dat men hem enkel bezoekt met zijn eigen goedvinden.

	 Angelina	Zidgenidze,	een	jonge	medewerkster	van	het	museum,	kreeg	de	op-
dracht	om	het	document	waaruit	we	hier	een	korte	passage	citeerden	naar	Konstantin	
Paustovskij	toe	te	brengen,	naar	het	Schrijvershuis	in	Jalta...	

	 Maar	de	toen	in	ongenade	gevallen	Konstantin	Paustovskij	kreeg	geen	toestemming	
om	een	inwoner	te	worden	van	Chersones.	En	dat	ofschoon	hij	had	gevraagd	om	in	het	
natuurpark	te	mogen	werken	als	wachter.	Er	bestaan	verschillende	versies	van	de	weigering:	
b.v.	het	huis	zou	onbewoonbaar	zijn,	het	moest	worden	gesloopt.	Maar	het	staat	er	nog	
steeds,	uitgerust	met	moderne	technische	middelen.	De	Nederlanders	namen	ter	
herinnering	een	groepsfoto	bij	het	tuinhek.	Ze	hielden	de	verhalenbundel	De Jonge Garde	
in	de	handen,	die	verscheen	in	1962	bij	de	uitgeverij	van	het	Centraal	Comité	van	de	
Komsomol.	De	schrijver	had	dit	exemplaar	op	8	mei	1963	geschonken	aan	Joe.	A.	Babinov.	
Konstantin	Georgievitsj	schreef	de	volgende	opdracht	in	het	boek:	Voor mijn beste Joeri 
Babinov, ter herinnering aan onze ontmoetingen in Sebastopol en Jalta, vriendschappelijk, 
K. Paustovskij.	De	Nederlanders	verzochten	Joeri	Alexandrovitsj	om	in	het	Nederlands	
vertaalde	boeken	van	Konstantin	Georgievitsj	te	signeren.

	
	
	

	
	

	 Hier,	in	Taurisch	Chersones,	hadden	de	gasten	ook	een	gesprek	met	N.K.	Sokolova,	
hoofdbibliothecaris	van	het	K.G.	Paustovskij-bibliotheekfiliaal.	Natalia	Konstantinovna	
vertelde	meer	bepaald	hoe	men	nu	in	de	stad	de	herinnering	aan	de	schrijver	levendig	
houdt.	Niet	enkel	de	bibliotheek,	maar	ook	de	straat	is	naar	hem	genoemd.

	 ‘s	Anderendaags	gingen	de	gasten	naar	Balaklava.	Hier,	op	de	datsja	van	Apraksin	
met	haar	geweldige	uitzicht	op	de	uitgang	van	de	baai	naar	de	zee,	bracht	Konstantin
Paustovskij	in	1929	een	groot	deel	van	de	zomer	door,	samen	met	zijn	vrouw	Jekaterina	
Zagorskaja	en	zijn	vierjarige	zoontje	Vadim.	Diep	onder	de	indruk	hiervan	schreef	
Paustovskij	het	verhaal	Gewenning aan de zee.	Het	viel	hem	zwaar	–	het	verhaal	was	pas	
klaar	in	1935.	We	herkennen	de	omgeving	van	Balaklava:	…	Kaap	Aya	tekende	zich	als	
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een	kolossaal	fort	zwart	af	tegen	de	zee	en	wachtte	geduldig	op	de	hitte.	Naar	zijn	collega-
schrijver	en	vriend	Ruvim	Fraierman	ging	een	brief:	Een maand zal jullie 150 roebel 
kosten (reis inbegrepen), met alle comfort. Ik ga zwemmen en krabben vangen op een 
gezonken schoener en op de rotsen. Ik loop door de bergen en de thuyabossen en ben zo 
bruin als de laistrygon van Balaklava. Ik heb kennis gemaakt met vissers… 
Stop met nadenken, kom hierheen!

Maar	niet	alles	was	zo	wolkeloos.	Keren	we	terug	naar	het	verhaal.	Daar	lezen	we	over	
een	creatieve	crisis,	over	een	persoonlijke	crisis.	De	echtgenote	van	de	hoofdpersoon	
wilde het verleden ophalen: de geboorte van de jongen, het verlies van het levensgevoel, 
plotse veranderingen in haar man. Verder volgt nog meer. Verwijten aan het adres van de 
echtgenoot: Ik herlees wat je hebt geschreven, en het is voor mij moeilijk te aanvaarden 
dat jij jezelf verstopt voor het leven in door tropische bloemen overwoekerde, zonovergoten, 
schitterende stegen… Schrijf toch over echte mensen, over hoe met bloed en zenuwen de 
nieuwe mensheid wordt geschapen.
Michail	Cholmogorov,	een	vooraanstaande	Moskouse	specialist	van	de	literaire	erfenis
van	K.G.	Paustovskij,	beschouwt	het	van	Balaklava	doordrongen	verhaal	Gewenning aan 
de zee	als	een	breekpunt	in	het	werk	van	de	schrijver.	Konstantin	Georgiëvitsj	schreef	
zelf:	Niet zonder innerlijke weerstand heb ik gebroken met het zuiver exotische en 
daarover het verhaal Gewenning aan de zee geschreven.
	
	 De	Nederlanders	bekeken	met	veel	aandacht	de	ruines	van	de	datsja	van	Apraksin,	
de	doopvader	van	Nikolaas	II.	De	datsja	ligt	tussen	berghellingen	met	eeuwig	groene	
bomen	en	is	een	ontwerp	van	de	geniale	architect	Krasov	(die	ook	het	paleis	van	Livadia	
bouwde).	Ze	werd	verwoest	tijdens	de	oorlog.	Dit	alles	is	een	getuige	van	de	lotgevallen	
en	drama’s	van	Konstantin	Paustovskij.
Ikzelf	liet	mijn	gedachten	gaan	over	de	magie	van	zijn	woord,	dat	niettegenstaande	alle	
door	Europa	opgelegde	sancties	toch	de	macht	heeft	om	op	de	Krim,	in	Sebastopol,	
mensen	samen	te	brengen	met	goede	bedoelingen	en	liefde	in	hart	en	ziel.

	 Was	het	voor	de	Nederlanders	dan	moeilijk	geweest	om	de	reis	naar	de	Krim,	
naar	Sebastopol	te	organiseren?	Het	antwoord	van	Fridjof	Pieter	–	Fjodor	Petrovitsj	was	
klaar	en	duidelijk:	Geen probleem!

Vertaling:	Greet	Vanhassel
Foto’s:	Elbrig	de	Groot,	Peter	Riemersma,	Pieter	Slim	en	Ria	Verbergt
	 	 	 	

	 	 	 	 (1)	De	VKP-reizigers	bezochten	de	Baai	van	Kara	Bogaz	in	mei	2013.	
	 	 	 	 (2)	De	reis	werd	gemaakt	door	15	Nederlanders	en	8	Belgen.			
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[Geïllustreerd	verslag	van	deze	reis	komt	spoedig	op	de	website	van	VKP	]
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PAUSTOWSKI	EN	DE	
AMSTERDAMSE	
SCHRIJFCLUB	VOOR	
DAKLOZEN
D e e s 	 P o s t m a

Tot	enkele	jaren	geleden	besloot	ik	de	dag	met	lezen	in	bed.	En	min	of	
meer	toevallig	kwam	ik	zo	in	handen	van	Paustowski	die	mij	gefascineerd	
meevoerde	in	zijn	prachtige,	naar	mijn	gevoel,	autobiografische	
beschrijvingen,	zijn	vitale	observaties	en	overlevingskunst,	waar	ik	in	het	
“gewone”	leven,	het	mijne	dus,	dagelijks	steun	aan	beleefde	en	trouwens	
nog	steeds.	Zijn	vermogen	om	temidden	van	een	of	andere	afgrijselijke	
situatie	op	een	slagveld,	plots	te	worden	ontroerd	door	een	ongeschonden	
bloem	die	staat	te	bloeien	en	hem	de	gedachte	ontlokt:	Wie	ben	ik	dat	ik	
dit	schitterende	verschijnsel	mag	beleven?	De	kunst,	of	liever	de	kwaliteit	
om	altijd	en	overal	een	aanleiding	te	vinden	door	te	gaan,	op	de	been	te	
blijven,	resp.	je	weer	op	te	richten,	het	zijn	steeds	weer	veel	meer	dan	mooie	
beschrijvingen	op	zich,	maar	vooral	impulsen	om	het	spoor	van	je	eigen	
vitaliteit	vast	te	houden	of	weer	opnieuw	op	te	sporen.

In	diezelfde	lijn	werd	ik	getroffen	door	zijn	verhaal	over	een	erbarmelijke	
situatie	in	Odessa.	Hij	was	nog	jong	en	bezig	zich	te	ontwikkelen	als	
journalist.	Rondom	werd	de	samenleving	getroffen	door	oorlog	en	
hongersnood.	Iedereen	had	tekort	aan	alles,	er	was	kou,	honger	en	
onveiligheid.	Temidden	van	die	puinhopen	toog	Paustowski	samen	met	
collega’s	eens	per	week	naar	een	vaste	plek	in	een	cafe	en	zij	vonden	
de	formule	die	hen	op	dat	moment	bevrijdde	van	alle	beklemmende	
omstandigheden,	maar	bovendien	als	een	soort	medicijn	werkte	waardoor	ze	
voor	de	komende	week	werden	gestimuleerd	om	door	te	gaan	en	op	de	been	
te	blijven,	te	kunnen	werken	en	met	alle	beperkingen	er	toch	het	beste	van	
te	maken.	Die	formule	zat	‘m	in	een	soort	eenvoudige	regie:	de	aanwezige	
journalisten	lazen	beurtelings	hun	eigen	productie	voor	van	de	afgelopen	
dagen	en	de	rest	probeerde	zo	goed	mogelijk	te	luisteren,	ongetwijfeld	
mede	onder	het	genot	van	de	steeds	schaarser	wordende	wodka.	Hoe	dan	
ook,	door	het	delen	van	elkaars	op	papier	vastgelegde	gedachten	ontstond	
een	hecht	groepsverband	en	een	voeding	van	ieders	vitaliteit.	Ondanks	de	
omstandigheden	bleven	deze	mensen	op	de	been.

Toen	wij	in	Amsterdam	nu	vijf	jaar	geleden	met	een	werkgroep	nadachten	
over	een	nuttige	handreiking	aan	dakloze	medeburgers	van	de	stad,	werd	
daaruit	enerzijds	de	inmiddels	alom	bekende	straatkrant	geboren,	maar	
tevens,	aanhakend	bij	de	waanemingen	van	Paustowski	besloten	tot	

Kantlijn is een wekelijkse schrijfgroep voor dak- en thuislozen en bestaat al sinds 1998. De 
verhalen en gedichten worden gepubliceerd in de Z!krant. Aan de schrijfgroep nemen rond de 
15 schrijvers deel. De deelnemers kampen vaak met grote problemen maar bij Kantlijn worden 
ze aangesproken op hun talent. De hieronder gepubliceerde bijdrage is daar een voorbeeld van.
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oprichting	van	“Kantlijn”,	de	schrijfclub	voor	amsterdamse	daklozen.	
Sindsdien	komen	deze,	althans	degenen	die	hierin	zijn	geïnteresseerd,	
wekelijks	bijeen.	Doel	is	het	bevorderen	van	de	schrijfvaardigheid.	En	daartoe	
is	een	vaste	begeleidster	aangetrokken.	Gezamenlijk	wordt	een	thema
gekozen,	waarover	de	aanwezigen	hun	associatie’s	beschrijven;	aan	het	eind	
van	de	middag	worden	de	produkties	door	de	auteurs	voorgelezen	en	de	
zitting	afgesloten	nadat	iedereen	voor	de	gedane	arbeid	een	kleine	
vergoeding	heeft	ontvangen	–	wij	vinden	dat	arbeid	moet	worden	beloond.	
Vanzelfsprekend	is	er	bovendien	ruim	voorzien	in	warmte,	koffie	en	koek,	
waarnaast	tijd	is	voor	ook	informele	contacten.
Aardig	is	te	melden	dat	de	schrijfsels	ook	buiten	de	kring	van	de	aanwezigen	
ruim	aftrek	vinden	(er	zijn	inmiddels	enkele	boekjes	verschenen,	er	werd	
een	musical	gemaakt	en	uitgevoerd	met	teksten	uit	de	groep,	veel	kranten	
plaatsen	de	stukjes	en	op	menige	avond	elders	treden	deelnemers	van	de	
schrijfclub	op	en	dragen	hun	pennevruchten	voor).
Maar	ook	hier,	en	dat	is	misschien	wel	een	van	de	meest	opvallende	
aspecten,	het	blijkt	dat	menig	deelnemer	middels	de	wekelijkse	confrontatie	
in	deze	opzet,	ertoe	overgaat	ook	de	rest	van	zijn	of	haar	leefprogramma	
opnieuw	aan	te	pakken,	waardoor	de	betrokkene	zelf	initiatieven	onderneemt	
om	de	persoonlijke	situatie	te	verbeteren;	niet	zelden	komt	het	voor	dat	
iemand	na	enige	tijd	laat	weten	een	woning	te	hebben	gevonden	en	erin	is	
geslaagd	de	draaikolk	van	het	bestaan	een	andere	wending	te	geven.

Het	is	Paustowski	die	duidelijk	maakt	dat	je	in	haast	onleefbare	
omstandigheden	kans	hebt	op	verandering	ten	goede	door	je	konsekwent	
op	een	ogenschijnlijk	klein	avontuur	te	richten	en	daarbij	gebruik	te	maken	
van	de	kracht	van	het	verbond	van	lotgenoten,	waarbij	het	geschreven	
woord	in	dit	verband	natuurlijk	als	een	wondermiddel	van	de	eerste	orde	
blijkt	te	werken.
Kortom,	afgezien	van	de	schoonheid	van	zijn	werk,	blijken	zijn	ideeen	
effectief,	ook	voor	ons,	in	het	hier	en	nu.

Dees	Postma,	4	oktober	2001

CITAAT
uit: Dimitri Frenkel Frank en Karel van het Reve - Brieven over Tsjechov

Ellen (=Ellen Vogel) zei dat ik Paustovski moest lezen en gaf me het eerste deel 
mee. Adembenemend! Het is curieus, hij kan net als Nabokov in zijn memoires - 
met een heel andere techniek - er voor zorgen dat je het gevoel hebt dat je er bij 
bent, alles ziet en voelt en ruikt. In zo’n andere tijd, in zo’n ander land. 
Wat hebben die Russen toch. Of wat hebben wij met die Russen?

Brief van Dimitri aan Karel, 13 februari 1986
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BOEKPRESENTATIE	
GOUDZAND 
J e a n 	 A l e n

Op	maandag	27	juni	2016	werd	Goudzand	aan	het	publiek	voorgesteld.				
Al	jaren	wachtten	Paustovskijliefhebbers	op	het	boek	van	Wim	Hartog.	Op	
een	bepaald	ogenblik	werd	het	boek	al	aangekondigd	door	de	Arbeiderspers	
mét	cover.	Maar	na	enkele	jaren	is	het	eindelijk	zo	ver.	Een	stralende	Wim	
Hartog	kreeg	het	eerste	exemplaar	uitgereikt	door	Menno	Hartman	van	
Uitgeverij	Van	Oorschot.	Het	is	een	bijzonder	fraai	ingebonden	drukwerk	
(660	pagina’s)	met	leeslint…	In	het	boek	laat	Wim	de	schrijver	aan	het	
woord.	Hij	wou	uitdrukkelijk	niet	zélf	een	biografie	schrijven	maar	stelde	
de	biografie	samen	met	verhalen,	excerpten	uit	dagboeken,	foto’s	en	brieven	
van	Konstantin	Paustovski.	Het	is	een	boek	om	te	degusteren	en	in	stukjes	
te	lezen.

De	officiële	publicatie	van	het	boek	werd	georganiseerd	in	de	Balie	in	
Amsterdam.	Meer	dan	honderd	genodigden	vonden	een	plaats	in	het	salon	
van	deze	Amsterdamse	cultuurtempel.	De	belangstelling	was	groot	en	heel	
wat	genodigden	moesten	zich	tevreden	stellen	met	een	staanplaats.	Maar	
het	was	de	moeite….

Eerst	werd	een	stuk	van	de	documentaire	vertoond	die	de	VPRO	uitzond	
op	12	maart	1991.	Daarna	werd	Wim	Hartog	geïnterviewd	door	Frank	
Westerman.	Deze	bewees	hiermee	dat	hij	niet	alleen	een	begenadigd	
schrijver	is	maar	ook	een	uitstekend	interviewer…	Het	was	een	heerlijk	
gesprek.	Frank	stelde	de	juiste	vragen	om	Wim	aan	het	praten	te	krijgen.	
Tegelijkertijd	riep	hij	Wim	terug	naar	het	hoofdpad	als	die	te	ver	in	detail	
wou	gaan.	



•	 12

Daarna	las	Wim	drie	stukken	voor	uit	het	nieuwe	boek.	Daaruit	bleek	
hoe	diep	de	vertaler	verweven	is	met	het	oeuvre	van	Paustovski.	Met	
de	gekozen	excerpten	bewees	Wim	Hartog	zijn	kennis	en	liefde	voor	de	
auteur.	Wim	kreeg	het	moeilijk	wanneer	hij	het	laatste	stuk	debiteerde	–	
de	ongedateerde	brief	die	in	de	lade	van	het	bureau	van	Paustovski	bij	
zijn	overlijden	werd	gevonden.	Hierin	verzoekt	hij	zijn	vrienden	om	voor	
zijn	vrouw	en	zijn	familie	te	zorgen	en	besluit	als	volgt:	Deze aarde is onze 
woning, geef haar niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. 
Wij, als erfgenamen van Poesjkin, zullen daar rekenschap en verantwoording 
voor moeten dragen.

De	uitgever,	Menno	Hartman,	feliciteerde	Wim	Hartog	met	het	magistrale	
werk.	Maar	vergat	de	luchtige	kant	niet	te	vermelden.	Hij	zal	de	talloze					
telefoontjes	missen	van	Wim	die	zijn	lange	conversatie	steevast	aanving	
met	de	woorden	“Menno,	even	kort….”.

Wim	betrok	op	het	eind	ook	zijn	vrouw	Oxana	Skorobogatov	in	de	
feeststemming.	Zij	stond	hem	bij	in	het	moeilijke	wordingsproces	van	dit	
boek.	Zonder	haar	zou	het	boek	50%	minder	waard	zijn…

Tijdens	de	borrel	werd	het	nieuwe	boek	vlot	aangekocht.	Alle	genodigden	
genoten	van	een	drankje	maar	Wim	kreeg	geen	rust.	Hij	moest	zonder	pauze		
boeken	signeren	en	van	een	persoonlijk	woordje	voorzien…

Wim Hartog is te gast bij Klara, in het programma Pompidou, 
op donderdag 8 september 2016.

www.klara.be
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VKP	Ledenprofiel
H e i n 	 L e f f r i n g

Voordat	de	reis	begon	stelden	de	deelnemers	aan	de	Krimreis	zich	aan	elkaar	
voor	met	een	kort	schriftelijk	relaas	over	zichzelf	voorzien	van	een	foto	om	
elkaar	alvast	wat	beter	te	leren	kennen.
Dit	bracht	mij	ertoe	om	op	de	ledenvergadering	van	10	april	j.l.	te	vragen	of	
dit	initiatief	ook	verbreed	zou	kunnen	worden	naar	alle	leden.	
De	vergadering	reageerde	instemmend,	want	nu	onze	vereniging	inmiddels	
124	leden	telt,	bieden	de	twee	bijeenkomsten	per	jaar	weing	gelegenheid	om	
elkaar	beter	te	leren	kennen.	Bovendien	kan	niet	altijd	iedereen	aanwezig	zijn.	

Inmiddels	is	het	in	de	loop	van	de	jaren	duidelijk	geworden	dat	onze	vereniging	
veel	leden	telt	met	talenten	verdeeld	over	allerlei	terreinen	uiteenlopend	van	
kunst,	literatuur,	muziek,	wetenschap,	onderwijs	etc.
Het	bestuur	denkt	dat	deze	kwaliteiten	en	kennis	in	voorkomende	gevallen	
van	pas	zouden	kunnen	komen	in	de	vorm	van	hulp	bij	het	plannen	en	
uitvoeren	van	activiteiten	door	de	vereniging.

Natuurlijk	hoeft	niemand	zich	verplicht	te	voelen	mee	te	doen	aan	het	
opzetten	van	een	dergelijk	bestand	met	wat	korte	persoonlijke	informatie,	al	
dan	niet	met	foto.	Maar	wellicht	wil	toch	een	redelijk	aantal	leden	hieraan	
gevolg	geven.
Uiteraard	is	zo’n	bestand	om	privacyredenen	alleen	bestemd	en	toegankelijk	
voor	onze	leden.

Als	voorbeeld	een	paar	‘introducties’/profielen,	beginnend	met	enkele	leden	
o.a.	van	het	bestuur	van	VKP	en	deelnemers	aan	de	Krimreis.

In 1935 ben ik in Zwolle op 31 mei geboren. Dezelfde verjaardagsdatum als die van Paustovskij. Toeval of niet? 
In diverse sectoren van het onderwijs ben ik werkzaam  geweest. Uiteindelijk heb ik mijn loopbaan afgesloten 
als directeur van de onderwijsbegeleidingsdienst in Zaanstad. Aan de rijksuniversiteit van Utrecht studeerde 
ik af. (Ortho)pedagogiek, psychologie, jeugdsociologie. Daarna aan de VU psychodiagnostiek.

Door mijn schoonzusje Maria Heiden voormalig eigenaar/directeur van boekhandel  v/h Van Gennep in 
Rotterdam, ben ik in aanraking gekomen met de boeken van Paustovskij. Zij gaf mij voor mijn verjaardag Verre 
jaren. Toen ik het had gelezen was ik verkocht. Daarna alle delen verslonden.

Tijdens de eerste, overweldigende Paustovskijreis van Kiev naar Odessa heb ik Paustovskij’s zoon Dima 
ontmoet evenals Wim en Oxana Hartog die min of meer tegen wil en dank als reisleiders moesten fungeren 
omdat de reisorganisatie nogal wat steken liet vallen. In 1998 heb ik meegeholpen de vereniging op te richten, 
waarvan ik sinds 2006 voorzitter ben. Paustovskij heeft me er toe gebracht Russisch te gaan leren omdat ik 
meer over hem en zijn tijd te weten wilde komen. Het heeft geleid tot het maken van het Plantenregister en 
ik leg nu de laatste hand aan een Register met korte beschrijvingen en afbeeldingen van alle personen die in 
de zes delen uit ‘Privé Domein’ voorkomen.

De latere reizen naar de Krim, Moskou en omgeving, Georgië, Turkmenistan, de Mesjtsjora hebben 
Paustovskij’s boeken en zijn tijd voor mij nog meer tot leven gebracht. Ook de zonder uitzondering 
interessante en enthousiaste (bestuurs)leden van onze vereniging en hun warme vriendschap dragen daar nog 
steeds aan bij. 

HEIN LEFFRING[ HEILOO ]
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NETTY VAN ROTTERDAM

Mijn werkzame leven bracht ik door op de Gemeentebibliotheek van Rotterdam waar ik hoofd was van een 
Informatiecentrum over Jeugdliteratuur en beheerder van een collectie oude kinderboeken.
De belangstelling voor russische literatuur ontstond toen ik op 18jarige leeftijd een Prismapocket kreeg met 
russische verhalen. 
De russische bibliotheek bij Van Oorschot kwam uit en deel na deel werd aangeschaft en gelezen. Daar werden 
later de boeken van Paustovkij aan toegevoegd en modernere russische auteurs.
Vanaf 1983 heb ik diverse reizen in Rusland en andere Oostbloklanden gemaakt.  Vanaf 2005 reisde ik 5x met 
de Paustovskij Vereniging en was ik samen met Ria organisator van 4 reizen. Ik was rond 2005 lid geworden en 
ben sinds 2010 bestuurslid en heb de ontwikkeling van een kleine vereniging tot een vereniging met ruim 100 
leden meegemaakt.  In 2006 heb ik in Rotterdam de Paustovskij Leesclub opgericht. Nadat we alle boeken van 
Paustovskij hadden gelezen en besproken, zijn we verder gegaan met het lezen van auteurs rondom Paustovskij. 
(zie Jaarboek 3) Een enkele maal houd ik een lezing over Paustovskij voor belangstellenden. (Hovo, Humanistisch 
Verbond, Leeszaal Het Oude Westen).
Naast belangstelling voor Paustovskij en de russische taal heb ik veel interesse in muziek en ben ik in het 
gelukkige bezit van een spinet. Ieder jaar bezoek ik het Oerolfestival, want ook toneel heeft mijn liefde.
Door mijn lidmaatschap van de Paustovskij Vereniging heb ik landen en plekken bezocht die ik zelf niet gauw 
bezocht zou hebben, heb ik vrienden gemaakt en mij verdiept in een auteur met een enorme rijkdom aan taal. 
Mooier kan het niet zijn. 

GIJS GEERTZEN

Ik ben 75 jaar oud. In mijn werkzame leven was ik docent 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Nu ik gepensioneerd 
ben, liggen mijn interesses bij film, literatuur, kunst. 
Zelf ets ik.
Het eerste boek van Paustovskij werd me door iemand 
aanbevolen, omdat Paustovskij zo gedetailleerd maar toch 
zo vanzelfsprekend over het voor hem toenmalige 
alledaagse leven schreef. Daarna is het lezen van zijn werk 
door mij  nooit meer opgehouden. Ik wachtte steeds op 
de volgende uitgave en bleef genieten. Inmiddels heb ik het 
werk herlezen met de leesclub van de Paustoskij vereniging. 
Toen Mieke, mijn vrouw, me op de vereniging attendeerde, 
werd ik meteen lid. De eerste reis kon ik helaas nog niet 
meemaken in verband met mijn werk, maar de reizen erna 
heb ik alle meegemaakt. Telkens bereid ik me er al lezend 
op voor. 

[ RIDDERKERK ]

[ OEGSTGEEST ]
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Sedert 2013 op pensioen na een lange carrière in de reissector.  Eerst als touroperator op o.a. Griekenland en 
Turkije, daarna als wholesaler voor rivier- en zeecruises.  Na verkoop van het bedrijf kwam er veel tijd vrij voor 
hobby’s: vooral reizen en geschiedenis.
Per toeval Konstantin Paustovskij ontdekt tijdens een bezoek aan Odessa.
Ik bewonder zijn directe stijl met prachtige natuurbeschrijvingen en zijn liefde voor de mens in het grote geheel.
Sinds 2014 ben ik secretaris van de Vereniging Konstantin Paustovskij.

JEAN ALEN

Midden jaren 80 kreeg ik van Werner Verre jaren van Konstantin Paustovskij cadeau. Na de eerste bladzijde zat 
ik al ‘in’ het boek en Paustovskij zou nooit meer uit mijn leven verdwijnen. Zijn manier van kijken, observeren, 
zijn nieuwsgierigheid, zijn beschrijvende taal, ik verslond zijn boeken één na één met een grote landkaart in 
aanslag. Ik wilde zo graag met eigen ogen alles zien. Dit werkte aanstekelijk op Werner in, en meermaals bestond 
het plan om met de auto naar Kiëv en Odessa te rijden. Maar tussen droom en daad stonden verboden 
gebieden in de weg, het plan werd opgeborgen. In 1997 las Werner in het NRC de aankondiging voor de eerste 
reis:  In de voetsporen van Konstantin Paustovskij, van Kiev naar Odessa over het platteland, olv Wim Hartog. Eind 
augustus stonden 2 belgen en 25 nederlanders aan het graf van Paustovskij’s vader, oom Ilko en tante Dosja in 
Gorodisjtsje, aan de oevers van de Ros. Zijn zoon Dima vergezelde ons en vertelde heel persoonlijke verhalen 
uit het leven van zijn vader.  Op de bijeenkomst na de reis bij ons in Antwerpen, werden de kiemen gelegd 
voor de oprichting en in 1998 was de vereniging KP een feit. 
Dat Paustovskij mijn leven veranderde is een understatement. Op de manier van Paustovskij (leren) kijken 
geeft me nog altijd veel voldoening. Tijdens de 6 avonturen met KVP bereisden we landen en bezochten we 
plaatsen waar we zonder zijn boeken én onze vereniging nooit waren gekomen. We houden er telkens zoveel 
dierbare vrienden aan over.  Nog steeds herlees ik zijn boeken met plezier. 
Binnen de vereniging houd ik me bezig met de huisstijl en vormgeving van documenten, publicaties, website en 
het organiseren van reizen samen met Netty, en sinds 2016 vervoegt Greet ons reiscomité. 
In 2011 ben ik toegetreden tot het bestuur van VKP en behoort o.a. de medeorganisatie van 
ledenbijeenkomsten en studiedagen tot de taak.

RIA VERBERGT

Sinds 1966 ononderbroken aan het werk als zelfstandig architect met veel opdrachten in verschillende 
domeinen. Mijn interesse in beeldende kunst en theater resulteerde vanaf 1969, voor 20 jaar, in een informeel 
verband met Studio Herman Teirlinck in Antwerpen als scenograaf, met meerdere reizen naar Rusland en 
Oost-Europa tot gevolg.
In de periode 1983-1989 was ik hoofd van de afdeling Theatervormgeving aan de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. 
Wij (Ria en ik) werken waar we wonen in een door mezelf ontworpen huis. 
De KP avonturen van Ria heb ik dus allemaal van nabij meegemaakt.

WERNER DE BONDT

[ ANTWERPEN ]

[ ANTWERPEN ]
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Heb altijd belangstelling gehad voor het onbereikbare Centraal- en Oost-Europa.  Als 10-jarig jongetje volgde ik 
de Hongaarse opstand en verzamelde daarover krantenknipsels. Ik werkte een jaar na de Russische bezetting 
kortstondig in Tsjecho-Slowakije, en na de val van de muur korte periodes voor projecten in Oost-Polen, 
Oekraïne en Rusland. En bleef gefascineerd.
Met de ‘Eerste Edese Mannenleesclub’ lazen we in 2002 van KP Verre jaren en schreef ik achterin het boek de 
vindplaatsen van de daarin genoemde planten, en was zeer onder de indruk van zijn nauwkeurige 
natuurbeschrijvingen. Voor de leesclub bezorgde ik veel later Ingenieurs van de Ziel van Frank Westerman, met 
veel KP erin. Zocht op internet naar de film Kara Bogaz en kwam zo bij Ria en onze vereniging terecht. En werd 
lid van wat een prachtige vereniging leek en bleek.
Toen Hein een register maakte van alle plantennamen uit KP’s (vertaalde) werk, mocht ik daarbij met veel 
plezier helpen. Omdat ik vanwege mijn werk in 2011 niet mee kon met de reis, greep ik die van 2013 met beide 
handen aan. Prachtig was die, en alle verwijsplaatsen van plantensoorten en natuur van KP klopten!
Ik volg de situatie in UA nauwgezet, niet in de laatste plaats omdat ik in 2009 in oblast Luhans’k aan 
steppeherstel werkte. Fascinatie voor de Krim is er ook omdat in het noorden een ondiepe kuststrook 
(syvash) bestaat die wel wat gelijkenis met ons Waddengebied zou hebben. 

PIETER SLIM

MARION ZELDERS

Na mijn werk als kleuterleidster, sociaal raadsvrouw en ouderenadviseur, ben ik enkele jaren geleden met 
pensioen gegaan.
Nu ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingen Werk, besteed veel tijd aan onze tuin, wandelen en lezen.
Naast het ‘verplichte’ lezen voor mijn leesclub, heb ik veel werken van Paustovskij gelezen.
Zijn werk spreekt mij erg aan doordat hij zeer mooi en gedetailleerd, maar boeiend, zowel het dagelijkse leven 
als de politieke ontwikkelingen en de natuur tijdens zijn leven beschrijft.
Door Pieter ben ik lid geworden van de vereniging.
In 2013 ben ik voor de eerste keer met de vereniging mee op reis gegaan om iets terug te vinden van wat 
Paustovskij heeft beschreven en om wat van Rusland te zien buiten de ‘gebaande paden’.

Als muzikant te Rotterdam begeleidde ik met mijn cabaretensemble De Tunes 
jarenlang de Floorshow, een maandelijkse talkshow van de Rotterdamse 
Schouwburg, die mede werd gepresenteerd door Maria Heiden, de bekende 
boekenverkoopster. Toen zij bij haar afscheid werd gevraagd wie haar favoriete 
schrijver was antwoordde ze: Konstantin Paustovskij.  Als veellezer schaamde ik mij 
deze schrijver niet te kennen en ik schafte direct zijn verzamelde herinneringen 
aan. Onmiddellijk raakte ik in de ban van zijn passie en zoetgevooisde stijl. Ik 
hoorde van Maria over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de Paustovskij-
vereniging en viel voor de charmante uitstraling en de  Vlaams/Nederlandse 
signatuur. 
Het is voor mij altijd een droom geweest ooit Rusland te bezoeken, in het 
bijzonder de Zwarte zee. 
Ik ben 59 jaar, gehuwd met Gioya en Roos, onze dochter van 10, wil ook graag 
naar Rusland reizen.

STEEF VOOREN

[ BENNEKOM ]

[ ROTTERDAM ]
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JAN BAAS

73 jaar, gehuwd, een zoon en kleinzoon.
In mijn werkzame leven was ik afdelingsdirecteur bij ABNAmro bank in Amsterdam op het hoofdkantoor.
Veel nationale en internationale contacten ontstonden daardoor.
In mijn vrije tijd actief in het vrijwilligers werk met name in het natuurbeheer, mijn grote hobby.
Na mijn pensioen verhuisd naar Drenthe, een prachtige omgeving met grote tuin waar het goed toeven is.
Mijn interesse voor Rusland is al vroeg ontstaan en is alleen maar vergroot in de loop van de jaren. 
Vooral schrijvers o.a. Paustovskij. Als gevolg daarvan ook het lidmaatschap van onze vereniging waar ik 
min of meer toevallig achterkwam.
Verschillende reizen gemaakt naar en door Rusland. 

HENK VINK

67 jaar, gehuwd, dochter, zoon en hond.  Woonachtig op een mooie plek in Delft.
Veel interesses, maar niets obsessief. Spreekt geen russisch.
Mei 1976, mijn eerste week als boekverkoper bij Academia in Delft. Een collega vraagt welke 
literatuur ik zoal lees. 
- ”Eh... Marten Toonder, Bob den Uyl, Battus” 
- “Niet slecht, maar heb je weleens iets gelezen van Céline of Paustovskij? Begin daar maar mee, 
dan lees je eens echt literatuur!”
Zo begon ik, opensnijdend en wel, met Verre jaren.
Op viervijfde van het boek, op bladzij 237 begon ik opnieuw. Ik was verkocht.
Jaren later, ik was inmiddels hoofd afdeling kunst bij Donner boeken in Rotterdam, kwam ik in de 
trein regelmatig Jean Piret, oud-klant van Academia tegen.  We bespraken van alles, zijn banden met 
Taganrog, het wittelen van huizen langs de Zwarte zee, onze interesse in Rusland, waarom ik nog 
nooit in Rusland was, etc.etc.  
Jean haalde mij over lid van het PG te worden. Zo hoop ik onder gelijkgestemden, zelf de sfeer 
te kunnen proeven van de Iljinski-kolk, de kraanvogels te zien overvliegen op de Krim, de nauwe 
straatjes en trappetjes van Sebastopol te fotograferen, thee drinken (ik moet er niet aan denken, 
geef mij maar een bijzonder biertje) op elk moment van de dag.
Kortom, P. proeven.  Want P. is voor mij het geloof in het goede van de mens, de rust die de natuur 
je geeft, de weidsheid van Rusland. Alles wat hij beschrijft zie je zo voor je.
Een oude, joodse violist op een eindeloze landweg, een zonsondergang bij Kertsj. Hoe kon je zo 
humanistisch schrijven in de turbulente tijd waarin hij leefde, met zoveel ellende?

Russisch gestudeerd in Antwerpen, in de befaamde tolkenschool van 
de Schildersstraat, alwaar tolkenopleiding bij Wim Hartog in 1978-79. 
Daarna een jaar stage in Moskou.  Nadien als tolk gewerkt met de 
meest uiteenlopende opdrachten, les gegeven aan de tolkenschool, 
reizen begeleid en georganiseerd naar Rusland, de Kaukasus en langs 
de Zijderoute. Kortom, een heel leven in dienst van contacten en 
samenwerking met Rusland en zijn “nabije buitenland”, zoals dat nu 
heet.  Paustovski in studietijd eerst in het Russisch gelezen; zijn 
beschrijvingen van de natuur en menselijke lotgevallen zijn vol liefde, 
direct en eerlijk, geschreven in een prachtige taal.  Daardoor nog 
meer onder de indruk van de Nederlandse vertaling.  Verbondenheid 
met Paustovski’s belevingswereld: de natuur is zijn element en bewust 
reizen is leven.  
Sinds dit jaar lid van het bestuur van de Vereniging, waar ik hoop iets 
bij de dragen door mijn kennis van Rusland en de Russische taal en 
door mijn reiservaring. 

GREET VANHASSEL

[ DIEVER ]

[ ANTWERPEN ]

[ DELFT ]
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Krantenartikels
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De	Vereniging	kwam	in	het	bezit	–	dankzij	een	gift	van	twee	leden,	Cyriel	Van	Tilborgh	en	Thijs	Wierema	–		
van	een	dertigtal	artikelen	uit	kranten	en	tijdschriften	uit	de	periode	1964	–	1997.		
Drie	artikelen	uit	het	jaar	1991.	
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In	Memoriam
	 	 	 	 	 	 	 F r a n s 	 B u d d e l m e i e r

Tot ons groot verdriet is op 4 januari 2016 ons lid Frans Buddelmeier op 
67-jarige leeftijd overleden.  
Wij kenden Frans als een goedlachse en actieve man met veel interesses. 
Zijn overlijden was dan ook zeer onverwacht. 
Wij bewaren goede herinneringen aan hem als lid van de leesclub en medereiziger 
naar Moskou en de Mesjtsjora in september 2015. Toen hebben wij hem echt goed 
leren kennen en appreciëren. 
Frans was de partner van ons medelid Marijke Kapteyn en was vader, schoonvader 
en trotse opa.

Wij zullen Frans niet vergeten.

Marijke vroeg de redactie om alle leden van VKP die hun steun hebben betuigd na 
het overlijden van Frans heel erg te danken.

De steun heeft Marijke en de familie goed gedaan.
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Ingezonden
O p 	 h e t 	 i n t e r n e t

•	Museum	in	Kiev
http://day.kyiv.ua/en/article/culture/konstantin-paustovsky-museum-
has-opened-kyiv

B o e k e n

•	Konstantin	Paustovskij:	Goudzand	
			Verhalen,	dagboeken	en	brieven	door	Wim	Hartog	samengesteld	en		
			vertaald
			Van	Oorschot	2016,	661	blz.,	hardcover:	34,99	euro:/
•	Emmanuel	Waegemans:	Geschiedenis van de literatuur in Rusland      
  1700 - 2000
		Uitgeverij	Vrijdag	2016,	herziene	editie,	520	blz.,	paperback:	39,95	euro
•	Svetlana	Alexijevitsj:	Het einde van de rode mens
		Leven	op	de	puinhopen	van	de	Sovjet-Unie
		De	bezige	bij,	Amsterdam,	478	blz.,	paperback:	24,90	euro	
•	Fleur	de	Weerd:	Het land dat maar niet wil lukken
		Atlas	Contact,	2015,	288	blz.,	paperback:	21,99	euro

T e n t o o n s t e l l i n g e n

•	Joods	Historisch	Museum	in	Amsterdam,	The power of Pictures
http://www.jhm.nl/
Fotografie	en	film	uit	de	vroege	Sovjet-Unie,	een	tentoonstelling	die	de	
lezers	een	goed	beeld	geeft	bij	de	periode	beschreven	in	De tijd van de 
grote verwachtingen

• Drents	Museum	in	Assen,	Peredvizhniki,	Russisch	realisme	rond	
Repin,	1870	-	1900
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/peredvizhniki

Colofon

•	De	nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	en	voor	leden	van	de	Vereniging	Konstantin	
Paustovskij.	De	vereniging	stelt	zich	o.m.	ten	doel	het	werk	van	Paustovkij	breed	
onder	de	aandacht	te	brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam

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


