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Beste vrienden van de Vereniging Konstantin Paustovski,

 
Het bestuur en de redactie van VKP doen er alles aan om met u in contact 
te blijven en Paustovski onder de aandacht te houden. Geen gemakkelijke 
taak in dit zorgwekkend jaar.

We kijken uit naar risicolozere tijden zodat onze ledenbijeenkomsten 
opnieuw kunnen plaatsvinden. Wie zich wil aanmelden om uitgenodigd te 
worden ter kennismaking kan dit melden via secretariaat@paustovski.org

In dit bulletin bieden we u graag het volgende aan:

• Groste nood bereikte de redactie via VKP-lid Gijs Geertzen. Uitgelezen 
moment om Zwarte netten van onder het stof te halen. 

• Ingezonden bevat weer een interessante leeslijst, nuttige informatie en 
een peiling voor de opstart van een virtuele leesclub door VKP-lid Carin 
Cuypers.

De redactie wenst u veel leesplezier!

 
De algemene nieuwsbrief
• Deze nieuwsbrief #20 wordt verstuurd naar vrienden en sympathisanten 
en verschijnt onmiddellijk op de website van de vereniging.

De redactionele nieuwsbrief
• De wereld van Konstantin Paustovski [#29, okt 2020] is een uitgave van 
en voor leden van de Vereniging Konstantin Paustovski. Het bulletin bevat 
meer inhoudelijke teksten en informatie. 
De vereniging stelt zich niet alleen ten doel het werk van Paustovki breed 
onder de aandacht te brengen maar doet eveneens onderzoek naar de 
bredere leefwereld van de schrijver. Deze nieuwsbrieven verschijnen pas na 
anderhalf jaar op de website.

nieuwsbrief #20 OKTOber 2020 

PVerenigingKonstantin Paustovski
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In 1994 verscheen bij de Stichting Kunstuitleen Middelburg in de Slibreeks 
het verhaal Zwarte Netten van Konstantin Paustovski. Het was vertaald en 
ingeleid door Jan Paul Hinrichs.

Ruim 20 jaar later is een bewerking in stripvorm van Zwarte Netten in 
de bundel Dode Varkens door Ben Vranken onder de titel Groste Nood 
opgenomen. 

Ben Vranken schreef erover:

“Konstantin Paustovski, een van mijn favoriete schrijvers, schreef ooit een  
verhaal over de Nederlandse stad Vlissingen. Omdat Sovjetburgers in 
die tijd niet vrij konden reizen, was hij zelf nooit in die plaats geweest. 
Waarschijnlijk had hij Vlissingen in de verte zien liggen toen hij als 
journalist met een Russisch schip onderweg was van Antwerpen naar Groot-
Brittannië[NR]. Het verhaal zoog hij volkomen uit de duim en heet Zwarte 
Netten.”

Ter illustratie drukken wij een pagina van het uit 7 pagina’s bestaande 
stripverhaal hierbij af. [blz. 166-172]

Het boek Dode Varkens [2017] is te bestellen bij Leni van den Berge 
deroofprintpers@planet.nl • Kostprijs 20 + € 7,50 verzendkosten.  
In de boekhandel verkrijgbaar voor € 34,95.

De opbrengst van het boek wordt gedoneerd aan Support Casper/ Stichting 
Overleven met Alvleesklierkanker die onderzoek doet naar alvleesklierkanker, 
de ziekte waaraan de striptekenaar is overleden.

Groste nood!
[Zwarte netten,1929]

N e t t y 	 V A N 	 R O T T E R D A M

[NR]Noot van de redactie:

Deze informatie niet helemaal correct.  
Paustovski schreef het verhaal reeds in 1929.
Zie volgende bladzijde. 
Voor zover we konden nagaan voer Paustovski 
slechts éénmaal in zijn leven voorbij 
Vlissingen in 1956. Met het schip Pobeda 
van Le Havre naar Rotterdam.  

 

ISBN 9789490759919
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Ingezonden

B o e k e n
• Natascha Wodin: Ze kwam uit Marieopol.  
Vertaling Anne Folkertsma, Atlas contact, 2018, hardcover, 
368 blz., € 24,99  ISBN 9789045035833

Speurtocht door de Duitse schrijfster naar de 
levensgeschiedenis van haar uit de Oekraïne afkomstige 
moeder die zelfmoord pleegde toen de schrijfster 10 jaar oud 
was.

• Natascha Wodin: Ergens in dit duister [Irgendwo in diesem 
Dunkel]. Vertaling Anna Folkertsma, Atlas Contact, 2020,  
hardcover, 224 blz., € 22,99  ISBN 9789045038766

In Ergens in het duister gaat Natascha Wodin op zoek naar 
Russische vader.

• Guzel Jachina: Wolgakinderen.  
Vertaling Arthur Langeveld, Querido, 2020, paperback,  
536 blz., € 24,99  ISBN 9 789021416120

In 2017 verscheen van Guzel Jachine haar internationaal 
geprezen debuut Zulajka opent haar ogen. Tegen de 
achtergrond van de geschiedenis van de opkomst en 
ondergang van de Wolga-Duitse Autonome Socialistische 
Sovjetrepublieik wordt het verhaal verteld hoe een kluizenaar 
met zijn aangenomen dochter aan de boze buitenwereld 
probeert te ontkomen.

• Jacub Melecki: Roest.  
Vertaling Karol Lesman, Querido, 2020, paperback, 288 blz., 
€ 20  ISBN 9 789021418773

In zijn “plattelandsroman” laat deze jonge Pool zien hoe 
het verleden iemands leven kan verstoren, maar ook hoe je 
het van je af kunt werpen. De zevenjarige Szymek wordt 
na het overlijden van zijn ouders ten gevolge van een 
verkeersongeluk opgevoed door zijn grootmoeder.

• László Krasnahorkai: Baron Wenckheim keert terug.  
Vertaling Mari Alföldy, Wereldbibliotheek, 2019, paperback, 
496 blz., € 29.99  ISBN 97 89028427433

Als het gerucht gaat dat een steenrijke baron terugkeert uit 
Argentinië, is een Hongaars stadje in rep en roer.
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• Aleksandr Skorobogatov: De wasbeer.  
Vertaling Rosemie Vermeulen, De Geus, 2020, paperback,  
542 blz., € 22.50  ISBN 9789044542974

Aan de hand van de doldwaze lotgevallen van een wasbeer 
brengt deze Vlaams-Russische schrijver een ode aan de kleine 
mens.

• Ivan Toergenjev: Romans (Roedin, Het adelsnest, Aan de 
vooravond, Vaders en zonen, Rook).  
Vertaling en nawoord Froukje Slofstra, Van Oorschot, 2020, 
hardcover, 986 blz., € 50  ISBN 9789028210486

De romans van Toergenjev zijn een romantische afspiegeling 
van een lang vervlogen tijd, van een voorrevolutionair 
Rusland dat werd gedragen door landarbeiders en edellieden.

• Jaan Kross: De gek van de tsaar.  
Vertaling Ronald Jonkers, Prometheus, 2020, hardcover, 
400 blz., € 24.99  ISBN 9789044644173

Een man die zijn belofte, de tsaar altijd de waarheid te 
vertellen gestand doet, wordt krankzinnig verklaard en tien 
jaar opgesloten. Speelt aan het begin van de negentiende 
eeuw.

• Orlando Figes: Europeanen. Het ontstaan van een 
gemeenschappelijke cultuur.  
Vertaling Toon Dohmen, Nieuw Amsterdam, 2019, hardcover, 
624 blz., € 42,99  ISBN 9789046825044

Rond 1900 werden in heel Europa dezelfde boeken gelezen, 
dezelfde opera’s opgevoerd en dezelfde muziekstukken 
gespeeld. Hoe heeft die culturele canon zich kunnen vormen?

• Claudia Heinermann: Siberian Exiles part 1: Lithuania. 
Te bestellen via siberianexiles.com  € 85, oplage 1000 ex.  
ISBN 9789081408943 

Eerste deel van een vijfdelig werk dat de fotograaf wijdt aan  
de ballingen uit de Baltische staten onder dictator Stalin.  
In het tweede deel, dat vermoedelijk eind 2020 verschijnt, 
staat een Estlandse, naar Kazachstan gedeporteerde vrouw in 
het middelpunt, die als kind zag hoe de wolken aan de horizon 
plotseling begonnen te koken. Eind jaren tachtig ontdekte ze 
dat ze getuige moet zijn geweest van de ontploffing van een waterstofbom, 
waarmee in Kazachstan door de sovjets proeven werden gedaan.
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C i t a t e n
•	In het Algemeen Dagblad van 17 mei 2020 in de rubriek Schrijver leest is 
sportjournalist Marcel Rözer aan het woord:

Ik lees nu Verre jaren van Konstantin Paustovski. Meesterlijk hoe Paustovski 
het landschap en de sfeer van zijn jeugd aan de vooravond van de Russische 
Revolutie beschrijft. Deze maand zou ik afreizen naar Kiev en Odessa, 
in zijn voetsporen de “Russische ziel”achterna. Nu lees ik Verre jaren als 
virtuele reisgids. Zo voelt het wel: lees je dit, dan bèn je daar.

• Een lid gaf aan haar huisarts de 6 delen van Verhaal van een leven cadeau: 
Beste mevrouw,

Bij mijn pensioen werd ik overladen met champagne en andere 
genotsmiddelen, maar van niets geniet ik zoveel als van de Paustovski’s, een 
auteur die mij totaal onbekend was, maar mij nu een openbaring is.

Ik wens u het allerbeste en nog veel succes met de vereniging.

Hartelijk,    
Paul Putzeys

 L i n k s
• https://ikobrin.ru/en/kobrin-paust.php

P e i l i n g  i n t e r e s s e  v i r t u e l e  l e e s c l u b .
De leesclub Rotterdam en Antwerpen zijn sinds respectievelijk maart en 
februari niet meer bij elkaar geweest. Naast het bespreken van boeken is ook  
het samenzijn een belangrijke functie van de leesclub. We zijn altijd verheugd  
elkaar weer te zien en na het serieuze deel - het bespreken van een boek 
- volgt ook altijd een persoonlijke ontmoeting onder het genot van een 
drankje en een hapje. Het een kan niet zonder het ander kan. De leden van  
onze leesclubs waarderen die tweedeling zeer. Voor alleen een virtuele 
bijeenkomst krijgen we de handen binnen onze groepen niet op elkaar.

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat er in de gelederen van de Vereniging 
geen belangstelling zou bestaan voor een virtuele leesclub en VKP-lid 
Carine Cuypers peilt langs deze weg de belangstelling ervoor.

Mocht u geïnteresseerd zijn voor deelname aan deze virtuele leesclub, die 
via MS Teams [gratis te downloaden] zal plaatsvinden, stuur dan een mail 
naar Carin Cuijpers, ccuypers@web.de

Lidmaatschap van de vereniging is vereist [€ 25 per kalenderjaar].

https://www.trouw.nl/leven/het-werk-van-paustovski-bracht-hein-lef-
fring-1935-2020-ertoe-russisch-te-leren~bcfc28cb/

Op 12 oktober verscheen in het katern Verdieping in Trouw een warm 
portret over het belang van Konstantin Paustovski in het leven van 
de onlangs overleden oud-voorzitter van de vereniging, Hein Leffring.  
U leest het artikel via onderstaande link.

	 www.paustovski.org
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