Reeds voor de derde keer organiseerde de vereniging een bijeenkomst in het
Akoesticum in Ede. Deze voormalige kazerne aan de rand van de Veluwe is de
ideale setting voor onze ledendag.
56 leden waren aanwezig
3 waren verhinderd op de dag zelf
4 gasten werden verwelkomd en 7 introducés
33 waren afwezig met kennisgeving
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Vanaf 13u30 werden de deelnemers onthaald. Na het ontvangen van hun
naamkaartje konden ze genieten van thee en koffie. Heel wat leden hadden
ingetekend voor de (optionele) lunch.
Onthaal
Vanaf 13u30 werden de deelnemers onthaald en na het ontvangen van hun
naamkaartje konden ze genieten van thee en koffie. 22 deelnemers hadden
ingetekend voor de (optionele) lunch.
DAGPROGRAMMA
14:00
Voorzitter Henk Vink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij licht
in grote lijnen toe wat ons deze namiddag wacht. Maar eerst vraagt hij de
bijzondere aandacht en appreciatie voor het werk van Ria Verbergt en Netty van
Rotterdam i.v.m. de nieuwe website. De nieuwe layout is een gevoelige
verbetering…
Dan vertolkt hij de positieve gevoelens van iedereen om Hein Leffring weer in
ons midden te zien – nadat die afgelopen zomer zo zwaar ziek geweest is en zijn
deelname aan de Ruslandreis moest annuleren.
14:10 Lezing
Henk leidt de sprekers van vandaag in.
Albert Lemmens en Serge Stommels leerden we al kennen tijdens onze
ledenbijeenkomst in De Fundatie in Zwolle (april 2016) toen ze voor ons een
inleiding tot de tentoonstelling ROOD! verzorgden.
De sprekers promoveerden in 2009 met een gezamenlijk proefschrift Russian
Artists and the Children Book 1890-1992. Ze werden er Doctor in de
Kunstgeschiedenis mee. Om voormeld proefschrift goed te kunnen
documenteren begonnen ze een verzameling van boeken en illustraties. Iets wat
aardig uit de hand is gelopen, want het werd een collectie van meer dan 10.000
stukken. De verzameling werd als LS Collection overgedragen aan het
Van Abbemuseum (Eindhoven).
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Op onze vraag waren ze bereid om vandaag een lezing te geven over
Kinderliteratuur in Rusland. Lemmens en Stoffels zijn vlotte sprekers en
ondersteunen hun betoog met een overvloed aan illustraties.
Ze deelden hun lezing op in vier grote lijnen :
1. Prerevolutionaire kinderliteratuur (1892 – 1917)
2. Vroege sovjetkinderliteratuur (1918 – 1941)
3. Late sovjetkinderliteratuur (1942 – 1968)
4. Bijdragen van Paustovski in het geïllustreerd maandblad 30 Dagen.
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Dankzij de bereidwilligheid van de sprekers kan u in bijgevoegde bijlage de tekst
van de conférence herlezen en genieten van tientallen geselecteerde illustraties.
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Tegelijkertijd kregen we van hen de digitale sleutel waarmee men de volledige
LS Collection kan ontdekken.
1. Ga naar http://ls.vanabbemuseum.nl
2. Klik op de naam van de kunstenaar
3. Klik op het plaatje van het gewenste boek
4. Klik opnieuw op het nu verschenen plaatje voor de inhoud van het
boek.
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Het warm applaus bij het eind van de lezing toonde overduidelijk wat de
toehoorders er van vonden !
15:00 Verslag van de ledenreis
Greet Vanhassel (lid van het bestuur) kijkt terug op de ledenreis van eind mei
naar Kazachstan en Rusland, aan de hand van een fotoreportage die Netty en Ria
samenstelden. Voor de medereizigers was het een prettige terugblik; voor de
anderen een aangename kennismaking. Bij de geprojecteerde beelden legt Greet
uit waarom we in Almaty en Siberië op zoek gingen naar Konstantin Paustovski.
Wie er bij was in Taroesa zal nooit de ontvangst in de datsja van onze geliefde
schrijver vergeten.
De individuele verslagen die de medereizigers maakten zijn allemaal binnen. Ze
worden verwerkt in één groot verslag en eind januari –mét geselecteerde
beelden- op de website gezet.
15:25 Pauze met koffie en thee
De sprekers Stommels en Lemmens hadden twee tafels volgelegd met de
kinderboeken waarover zij spraken. Iedereen kon ze tijdens de pauze van
dichtbij bekijken.
Er was ook veel belangstelling voor het boekenstandje van onze vereniging.
Hier ging vooral aandacht uit naar een mooi boekje dat onder impuls van Herwig
Deweerdt en Ria Verbergt tot stand kwam. Een sprookje van Maksim Gorki Het Meisje en de Dood – werd fraai uitgegeven met vertaling door Traudi
Helmberger en Greet Vanhassel. Koen Tinel maakte mooie tekeningen ter
illustratie.
16:05 Personenregister Hein Leffring
Voorzitter Henk Vink verleent het woord aan Hein Leffring om de ‘stand van
zaken’ toe te lichten over zijn Personenregister. Hein werkt al jaren aan een
inventarisatie en beschrijving van alle personen die in het œuvre van Konstantin
Paustovski voorkomen. Het grote werk is bijna afgerond en binnenkort te koop.
Hein zoekt nog naar de gepaste wijze van drukken en is erg benieuwd hoeveel
mensen geïnteresseerd zijn in de afname van het boek.
Wordt vervolgd !
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16:15 Een vertelling met muziek
In het kader van het thema van vandaag presenteert Herwig Deweerdt een
sprookje. Hij werd daarbij geassisteerd door Hans Mortelmans op accordeon.
Bij een bezoek aan het kleine Paustovskimuseum in Odessa kreeg Traudi
Helmberger, lid van onze vereniging, en goede vriendin van Herwig ooit een
kinderboek in de hand geduwd met o.a. het sprookje Het Verhaal van de Vier
Mannetjes. Traudi maakte een ruwe vertaling, Greet Vanhassel schaafde wat bij
en Herwig creëerde er op zijn gekende manier een geheel eigen voorstelling van.
Met zijn eigenzinnige manier om verhalen te vertellen, in combinatie met de
muziek, wist hij ook vandaag het publiek te boeien en te ontroeren. Gedurende
drie kwartier kon men een speld horen vallen. Aan het eind zongen we samen
een lied en kregen Herwig en Hans dan ook een stormachtig applaus.
17:00 Borrel
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit op de borrel.
Vermits de leden mekaar al jarenlang kennen valt er geen ongemakkelijke stilte
te bespeuren en verlopen de gesprekken meteen geanimeerd. Veel leden maken
van de gelegenheid gebruik om de sprekers bijkomende vragen te stellen.
Introducé’s worden vlot in de conversatie betrokken.
18:00 Diner
Na de borrel genieten 40 deelnemers nog van een (optioneel) diner onder de
vorm van “Shared Dining”.

VOLGENDE LEDENBIJEENKOMST met Algemene Vergadering
Zaterdag 30 mei 2020 in Gele Zaal van deSingel in Antwerpen
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FOTOHERINNERING
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Iedereen zoekt een plaatsje in de Tuinzaal.

Henk Vink, voorzitter heet de aanwezigen welkom.

Hein Leffring presenteert zijn personenregister.

Serge Stommels en Albert Lemmens hebben hun indrukwekkende collectie Russische kinderboeken uitgestald.

Tafel met de publicaties van VKP.
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Accordeonist Hans Mortelmans en Herwig Deweerdt in actie tijdens Het verhaal van de vier mannetjes

Shared Diner.
Fotograaf van dienst : ons lid Peter Riemersma
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Jean Alen, secretaris
12-12-2019
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