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Beste leden en vrienden van de Vereniging Konstantin Paustovski,

 

Groot nieuws: uitgeverij Van Oorschot kondigde de komst van het  
nieuwe boek De muziek van de herfst met verhalen van Konstantin 
Paustovski aan, vertaald door Wim Hartog.

De aankondiging: Konstantin Paustovski is als verhalenschrijver 
een meester in de traditie van de grote Russische klassieken als Tsjechov, 
Boenin en Toergenjev. De verhalen in De muziek van de herfst vinden hun 
oorsprong in Paustovski’s talloze omzwervingen en ontmoetingen met zeer 
uiteenlopend en boeiend volk. Het liefst schrijft hij over de eenvoudige en 
onbekende mensen die hij tegenkomt: ambachtslieden, herders, veerlui, 
boswachters, en over zijn grootste vrienden: de dorpskinderen. Altijd is zijn 
proza romantisch gestemd.

De lezer volgt Paustovski door de diverse en weidse Russische landschappen, 
waartegen in steeds andere tinten en tonen de weemoed, de poëzie, de 
meeslependheid van het leven wordt beschreven.

Paustovski lezen is Rusland leren kennen, maar in de prachtige vertaling 
van Wim Hartog is het evengoed een onderdompeling in de schoonheid van 
de Nederlandse taal.

De muziek van de herfst bestaat voor het overgrote deel uit nooit eerder in 
het Nederlands verschenen verhalen.

ISBN 9789028223080 • gebonden • 648 blz. • € 39,90
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Méér	nieuwe	uitgaven

Herwig Deweerdt, lid van onze vereniging stelt het eerste boekje voor, in 
een reeks van vier: 

Gij allen die dit boek ter hand zult nemen en de teksten lezen: 
Weet dat jullie getuige zullen zijn van een klein wonder.

De lieve Angelika Dormidontova, directeur van het Literair Centrum K.G. 
Paustovski in Moskou maakte ons attent op het feit dat de grote Russische 
schrijver, bij ons bekend door zijn boeken voor volwassenen, in zijn 
vaderland vooral een geliefd jeugdauteur was.

Via een goede wind kwamen de verhalen ons aangewaaid en wat bleek: de 
meeste teksten, bijna een eeuw geleden geschreven, zijn nog altijd razend 
actueel. We kozen, met toestemming van de erfgenamen, voor de vrije 
adaptatie in plaats van een letterlijke vertaling.

Paustovski was bij leven enorm begaan met de natuur. In dit verhaal krijgen 
we te lezen wat er gebeurt als de zomers verschroeid worden door hitte en 
droogte. Later publiceren we nog drie andere verhalen, waaruit zal blijken 
dat ook de herfst, winter en lente de pedalen dreigen te verliezen.

Gelukkig overleeft er bij Paustovski een geloof in de goedheid van de mens 
en triomfeert de hoop dat moed, schoonheid en wijsheid het zullen halen 
van het kwade en het pessimisme.

Deze uitgave is een realisatie van URBI et ORBI, een niet-commerciële uitgeverij. 
Het doel: boeken op de wereld zetten om mensen te verrassen, te ontroeren, te 
troosten.  

• Naar Konstantin Paustovski: Petja en de oude beer  
Vertaling Traudi Helmberger, bewerking en adaptatie Herwig Deweerdt, 
redactie Greet Vanhassel, illustraties Paya Germonprez, Urbi et Orbi, 2020, 
hardcover, 36 blz., € 15 [portokosten inbegrepen], ISBN 97894638858

Wie wil bestellen kan € 15 overmaken op rekeningnummer  
BE34 0636 9914 2790 op naam van Urbi et Orbi met vermelding van naam, 
adres en PDOB [Petja en de oude beer]

Het boekje wordt u per post bezorgd.

Frank van den Ingh, lid van onze vereniging, richtte in 2016 Uitgeverij 
Fragment op. Hij beheert de uitgeverij die boekjes in beperkte oplage 
uitgeeft.

De alles omverwerpende kracht van het fragment -  
Kees Fens, De schoonheid van scherven

Slavist Jan Paul Hinrichs bundelt in De laatste landheer twaalf stukken 
over zijn favoriete auteur: Nobelprijswinnaar Ivan Boenin (1870-1953). 
Elf stukken verschenen in de jaren 1987-2020 verspreid en zijn drastisch 
bijgewerkt. Te samen schilderen ze een portret van een meester in de  
landschapschildering en lyrisch autobiografisch proza.  
Odessa, de havenstad aan de Zwarte Zee, en het Zuid-Franse Grasse zijn 
steeds opduikende locaties.
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Hinrichs portretteert Boenin, die na de Russische revolutie naar Frankrijk 
uitweek, als de laatste aristocraat van de Russische letteren: een 
charmant maar ongenaakbaar heerschap, middelpunt van elk gezelschap 
en vrouwenliefhebber die zijn imago van goed gekleed heer koesterde, 
maar tegelijkertijd een bohémien was. Uiteindelijk komt de schijnbaar 
zo autoritaire Boenin via zijn veelvuldig aangehaalde dagboeken en 
brieven over als een man vol wroeging en doodsangst. Maar bovenal 
blijkt hij een integer en verrassend modern auteur die het communisme 
vroegtijdig scherp analyseerde. Even voorbeeldig reageerde Boenin op 
nazisme en antisemitisme: tijdens de Tweede Wereldoorlog bood hij Joodse 
onderduikers onderdak in zijn huurvilla in Grasse. Ook het dagboek uit die 
oorlogstijd komt uitvoerig aan de orde.

Ivan Boenins werk is in vier delen opgenomen in de Russische Bibliotheek 
van Van Oorschot. Zijn honderdvijftigste geboortedag dit jaar vormde de 
aanleiding om de beschouwingen van Hinrichs te bundelen. Het resultaat is 
een fascinerend portret van een aristocraat die banneling werd.

• Jan Paul Hinrichs: De laatste landheer  
Uitgeverij Fragment, 2020, in halflinnen gebonden door Van Waarden,  
100 blz., oplage 100, € 32,50, portokosten NL € 4,50 BE € 7,50

Bestellen via: uitgeverijfragment@gmail.com

Cornelis Jan Aarts is een fervent boekenjager en stroopt al meer dan 
vijftig jaar markten, beurzen, veilingen en antiquariaten af. Boekenjacht 
beschrijft vele facetten van een grenzeloze hartstocht - ook in letterlijke 
zin, want buitenlandse reizen lopen steevast uit op speurtochten naar 
obscure boeken. Zijn boekenliefde is oeverloos en eindeloos onbekende 
edities van Willem Elsschot wekken evenzeer zijn begeerte als Zwarte 
Beertjes met kleurige omslagen van Dick Bruna. Antiquaren, marktkooplui, 
zielsverwante boekengekken, meesterdrukkers, bekende en onbekende 
schrijvers, redders van ontheemde boeken, boekhistorici, bibliografen, 
conservatoren en uitgevers kruisten zijn pad. Velen van hen worden 
ten tonele gevoerd, vaak in een onverwachte situatie of in vermomde 
gedaante. Zijn overleden vrienden Serge Sitniakowsky en Gerrit Komrij 
worden herdacht in liefdevolle portretten.

• Cornelis Jan Aarts: Boekenjacht  
Uitgeverij Fragment, 2020, in heellinnen gebonden door Van Waarden, met 
stofomslag, 248 blz., oplage 250 [bijna uitverkocht, ongewijzigde herdruk 
in voorbereiding], € 35,00, portokosten NL € 7,25 BE € 9,00

Bestellen via: uitgeverijfragment@gmail.com
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	 www.paustovski.org
Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel
Adres redactie 
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovski.org

De algemene nieuwsbrief:
• Deze nieuwsbrief #21 wordt verstuurd naar vrienden en sympathisanten 
en verschijnt onmiddellijk op de website van de Vereniging Konstantin 
Paustovski.

Ingezonden
B r i e v e n  v a n  e e n  R u s s i s c h e  r e i z i g e r
Helaas is de lezing over het boek van Karamzin, die Emmanuel Waegemans 
zou brengen op de ledenbijeenkomst van de VKP reeds tweemaal uitgesteld. 
Wie niet kan wachten tot het moment dat fysieke bijeenkomsten weer 
toelaat, kan terecht op Fellows lezingen. [on-line] 

Het Centrum voor Russische Studies heeft zijn fellows platform opgestart: 
een netwerk van onderzoekers aan KU Leuven die zich bezighouden met 
Ruslandonderzoek- en onderwijs. 

Nikolaj Karamzin (1766 - 1826) schrijver, criticus en historicus, brengt in 
zijn Brieven van een Russische reiziger verslag uit over zijn Bildungsreise 
naar het Westen. Tijdens zijn Grand Tour wordt hij ook getuige van de 
Franse Revolutie. Met veel ironie en een scherp oog beschrijft hij het leven 
in de landen waar hij doortrekt. Emmanuel Waegemans, die dit werk van 
Karamzin heeft vertaald, vertelt ons alles over deze eerste liefdesverklaring 
van een Rus aan het Westen, tijdens zijn lezing op 1 december om 16:00u.  
In samenwerking met de Werkgroep 18de eeuw.

Gratis, maar registratie vereist:  
https://www.arts.kuleuven.be/crs/nieuws/brieven-van-een-russische-
reiziger 
[indien de link niet naar behoren werkt, doorklikken op Nieuws en Agenda]

V i r t u e l e  l e e s c l u b
Beste Paustovski liefhebber,

We zijn een aantal weken geleden met een enthousiast groepje gestart met 
een verkenningstocht door de literatuur van Paustovski en tijdgenoten. 

De deelnemers bestaan uit mensen verspreid uit het hele land.  
Dit is mogelijk, omdat de leesclub digitaal plaatsvindt via MS Teams.  
We kunnen nog enkele deelnemers gebruiken. Mocht u interesse hebben in 
deze digitale Paustovski leesclub, neem dan contact op met Carin Cuijpers: 
ccu@ou.nl

Ook onze Belgische leden zijn van harte welkom.

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

Groetend,

Carin Cuijpers


