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Redactioneel bij Nieuwsbrief #26, februari 2019

In	deze	eerste	Nieuwsbrief	van	2019	bieden	we	u	het	volgende	aan:

In	het	Muziektheater	van	Karelië	te	Petrozavodsk,	een	stad	die	voor	
wie	deelnam	aan	onze	reis	naar	het	Noorden	in	2017	geen	onbekende	
is,	vond	in	november	2018	de	première	plaats	van	de	opera	Een 
krijgsgevangene in Karelië.	Het	libretto	is	gebaseerd	op	Paustovski’s	
novelle	Het noodlot van Charles Lonceville.	Greet	Vanhassel	zorgde	voor	
een	artikel.

De	redactie	is	altijd	blij	met	bijdragen	van	leden	aan	de	Nieuwsbrief.		
In	deze	editie	gaat	Wolfgang	Look	in	op	een	aantal	overeenkomsten	
en	verschillen	tussen	Konstantin	Paustovski	en	zijn	tijdgenoot	
Maksimilian	Volosjin.	Beiden	droegen	ze	de	Krim	in	het	hart;	meer	
kunt	u	ontdekken	op	p.	7.

Verder	doken	wij	in	het	archief	van	de	Belgische	krant	deMorgen.		
Op	3	mei	1996	verscheen	daar	een	artikel	van	August	Thiry	ter	
gelegenheid	van	het	verschijnen	van	de	Nederlandse	vertaling	van	
Paustovski’s	eerste	roman	De Romantici.	Het	artikel	leest	vandaag	nog	
even	verfrissend	en	boeiend.	U	vindt	het	op	pagina	13	en	14.

Op	p.16	brengen	we	een	korte	bijdrage	van	ons	honderdvijftigste	
lid,	mevrouw	Annette	Breithaupt.	We	heten	haar	en	de	andere	
nieuwkomers	hierbij	nogmaals	hartelijk	welkom	in	de	Vereniging	
Konstantin	Paustovskij!	
De	rubriek	Ingezonden	bevat	interessante	mededelingen.

Noteer alvast in uw agenda zondag 28 april 2018. Dan vindt de 
volgende ledenbijeenkomst plaats in de Gele zaal van deSingel in 
Antwerpen, om 14.00 met de Algemene Ledenvergadering. 
Prof. Em. Emmanuel Waegemans zal ons onderhouden over  
Het onstaan en de werking van de Schrijversbond. 
De Witrussische pianist, Timur Sergeyenia vergast ons op een 
programma met werk van Russische componisten. Sergeyenia is 
voor een aantal onder ons geen onbekende. Ten huize van Karen 
en Lucien Posman in Gent genoten we reeds van zijn virtuoos 
pianospel. [16.10.2011]
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Libretto:  Olga	Pogodina-Koezmina,	naar	motieven	uit	de	novelle	Het 
noodlot van Charles Lonceville	van	Konstantin	Paustovski	(1932)

regie:	Aleksandr	Petrov,	Volksartiest	van	Rusland		
MuzikaLe regie:	dirigent:	Anatoli	Rybalko				Scenografie:	Vjacheslav	Okoenjev			
Lichtregie:	Irina	Vtornikova					baLLetMeeSter:	Irina	Novik				
koorMeeSter:	Aleksandr	Zorin			orkeStLeiding:	Vladimir	Koeragin

SpeL:	
Nazarov/Tsjingiz	Kadyrov

Natalia	Landovskaja/Darja	Batova

Igor	Makarov/Vjacheslav	Chavrionok

Aleksandr	Vatolkin/Vadim	Mokin

Vjacheslav	Terentiev/Aleksandr	Djakov

Anna	Loekanova/Elvina	Moellina

Rinat	Tsjoeganaev/Kajoem	Sjodiarov

Maksim	Aksionov/Pavel	Poljaninov

Nina	Boldyreva/Jelena	Poliënko/Margarita	Tsjemdoezj

Jevgenia	Goedkova/Zjanna	Zapolskaja

Amy	Yamaguti,	Nanami	Iguti,	Polina	Koedrevatich,	Maria	Materinskaja,	
Jekaterina	Afanasiëva

Maria	Timonen		

Op	17	en	18	november	2018	vond	in	het	Muziektheater	van	Karelië	te	
Petrozavodsk	de	première	plaats	van	de	opera	Een krijgsgevangene in 
Karelië.	De	voorstelling	werd	door	het	publiek	onthaald	op	een	staande	
ovatie.

Het	libretto	van	Olga	Pogodina-Koezmina	is	gebaseerd	op	de	novelle	Het 
noodlot van Charles Lonceville	van	Konstantin	Paustovski	(1932).		
De	muziek	is	van	de	hand	van	de	Petersburgse	componist	Ilja	Koeznetsov.	
Regisseur		Aleksandr	Petrov	is	reeds	vele	jaren	verbonden	aan	theater	
Zazerkalje	te	Sint-Petersburg.	Michaïl	Goldenberg,	directeur	van	het	
Nationaal	Museum	van	Karelië,	trad	op	als	historisch	consulent.

Aan	de	hand	van	verschillende	websites	probeerden	we	een	indruk	te	
krijgen	van	de	productie.

Paustovski’s	novelle	speelt	zich	af	na	het	einde	van	de	oorlog	van	1812.	Hij	
beschrijft	hoe	Charles	Lonceville,	een	krijgsgevangen	officier	van	het	leger	
van	Napoleon,	getuige	wordt	van	de	onmenselijke	levensomstandigheden	
van	de	arbeiders		op	de	Aleksandrfabriek	in	Petrozavodsk.	Paustovski	
schreef	de	novelle	in	1932	op	verzoek	van	Maksim	Gorki,	als	deel	van	een		
reeks	over	de	geschiedenis	van	de	belangrijkste	fabrieken	van	de	jonge	
Sovjet-Unie.	De	figuur	van	Lonceville	was	voor	Paustovski	een	soort	
katalysatorfiguur,	die	voor	een	levendige	betrokkenheid	bij	het	verhaal	zorgde.		

Opera:	
Een krijgsgevangene in Karelië	

b i j d r a g e 	 G r e e t 	 V a n h a s s e l

Charles	Lonceville

Natalia	Annenkova

Kamenski,	politiechef

Armstrong,	fabrieksdirecteur

Graaf	Lamsford,	generaal

Marie,	verloofde	van	Lonceville

Napoleon

Tsaar	Aleksandr	I

Tante	Natalie

Tovenares

Vogels	van	het	meer	

De	stem	van	het	meer,	kantele-spel
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In	het	operalibretto	lijkt	het	een	en	ander	te	zijn	verschoven.		
De	handeling	vindt	nog	steeds	plaats	in	Petrozavodsk	na	de	oorlog	van	
1812,	maar	zoals	bij	veel	opera’s	werd	de	drijvende	kracht	hier	een	
dramatische	liefdesgeschiedenis.	Het	publiek	volgt	de	ingewikkelde	relaties	
tussen	een	krijgsgevangen	Franse	officier	die	naar	Petrozavodsk	wordt	
verbannen,	zijn	in	Parijs	achtergebleven	verloofde,	een	Russisch	meisje	dat	
van	hem	houdt	en	de	politiechef	die	naar	de	hand	van	dat	meisje	dingt.		
Des	te	interessanter	wordt	de	verschijning	op	het	toneel	van	echte	
historische	figuren.	Napoleon,	Aleksander	I,	fabrieksdirecteur	Armstrong,	
politiechef	Kamenski,	in	de	productie	hebben	ze	allemaal	hun	eigen	
muzikale	en	dramatische	persoonlijkheid	gekregen.	Een	deel	van	de	
handeling	verloopt	in	de	Aleksandr-fabriek	in	het	begin	van	de	19de	eeuw.	
Zo	wordt	het	publiek	in	deze	heldere	muzikale	geschiedenis	vol	emoties	
deelachtig		aan	een	nieuwe	visie	op	gebeurtenissen	die	werden	beschreven	
in	een	van	de	klassiekers	van	de	Russische	literatuur.

Het noodlot van Charles Lonceville	is	nauw	verbonden	met	de	geschiedenis	
van	de	stad	Petrozavodsk.	Maar	het	verhaal	is	ook	zeer	actueel	en	in	die	zin	
is	het	geen	toeval	dat	de	opera	juist	nu	op	het	toneel	verschijnt.		
Er	waren	vroeger	al	enkele	pogingen	ondernomen	om	de	novelle	op	het	
toneel	te	brengen,	maar	enkel	het	theater	van	Petrozavodsk	is	er	uiteindelijk	
in	geslaagd.	Men	was	er	al	een	hele	tijd	op	zoek	naar	een	stuk	op	basis	van	
materiaal	van	eigen	bodem.	Het	werk	van	Paustovski	bood	de	mogelijkheid	
om	een	sterk	verhaal	op	het	toneel	te	brengen.		
Regisseur	Aleksandr	Petrov	benadrukt	dat	het	niet	eenvoudig	was	om	de	
novelle	om	te	vormen	tot	een	operalibretto	want	opera	en	dramaturgie	
functioneren	volgens	eigen	wetten.	Er	is	een	compleet	nieuw	werk	ontstaan.	
Voor	Petrov	is	het	belangrijk	dat	de	zangers	de	partijen	met	veel	genoegen	
uitvoeren;	tegenwoordig	kom	je	dat	volgens	hem	niet	vaak	meer	tegen.	
Petrov	zegt	dat	de	opera	talrijke	historische	verwijzingen	bevat	en	tevens	
analogieën	met	onze	tijd.	Een	van	de	voornaamste	personages	is	de	
Aleksandr-fabriek,	een	van	de	hoekstenen	van	de	zege	van	Peter	I	(de	Grote)	
op	de	Zweden.	Op	de	fabriek	werden	tezelfdertijd	kanonnen	gegoten	en	
ketens	gesmeed,	een	veelzeggend	feit.	Lonceville	was	de	eerste	dekabrist.	In	
het	algemeen	kan	je	zeggen	dat	de	personages	van	de	novelle	rechtstreeks	
vertellen	over	het	leven	in	Rusland	anno	2018.	

Michaïl	Goldenberg,	directeur	van	het	Nationaal	museum	van	Karelië,	
historisch	consulent	bij	de	productie,	kan	dit	bevestigen.	De	operamakers	
zijn	geen	antiquairs,	ze	zoeken	het	eigentijdse	in	de	novelle	van	Paustovski.	
Het	is	een	uniek	verhaal	over	hoe	een	Fransman	Rusland	niet	begreep.		
Is	het	niet	zo	dat	wij	vandaag	ook,	zoals	de	dichter	Tsjaadaev	het	al	zei	in	
de	19de	eeuw,	“door	niemand	begrepen	worden	en	eenzaam	door	de	wereld	
zwerven”?		De	toeschouwers	zullen	zich	afvragen	of	de	opera	op	historische	
feiten	berust.	Heeft	die	krijgsgevangene	echt	bestaan?	Uiteindelijk	zijn	het	
niet	archieven	en	documenten	die	onze	kijk	op	het	verleden	vormen,	maar	
wel		theater-	en	filmmakers.	Goldenberg	doet	echter	elke	twijfel	wegsmelten.	
De	gebeurtenissen	van	die	tijd	tonen	op	overtuigende	wijze	aan	dat	
Petrozavodsk	en	omstreken	geen	afgelegen	wildernis	is,	maar	deel	uitmaakt	
van	de	wereldgeschiedenis.	Meer	dan	400	Franse	krijgsgevangenen	hebben	
op	de	Alexandrfabriek	gewerkt,	en	een	van	hen	had	Charles	Lonceville	
kunnen	zijn	–	dat	is	de	voornaamste	waarheid.

Niet	enkel	de	historische	betrouwbaarheid	van	het	literaire	werk	waaruit	de		
opera	ontstond	kan	twijfels	oproepen,	maar	ook	de	naam:	Een krijgsgevangene 
in Karelië.	Waarom	in	Karelië?	In	de	tijd	waar	het	verhaal	van	Paustovski	
zich	afspeelt	was	Petrozavodsk	immers	het	centrum	van	het	gouvernement	
Olonets.		
Maar	de	theatermakers	maken	er	geen	geheim	van	dat	zij	een	parallel	
wilden	trekken	met	het	beroemde	werk	van	Poesjkin	Een krijgsgevangene 
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in de Kaukasus.	Bij	Poesjkin	is	het	hoofdpersonage	een	krijgsgevangen	
Russische	officier	die	betoverd	wordt	door	een	Tsjerkessisch	jong	meisje.	
Wat	voor	indruk	de	Russen	zullen	maken	op	de	krijgsgevangen	Fransman	–	
natuurlijk	in	de	interpretatie	van	de	regisseur	uit	Sint-Petersburg	–,	dat	kan	
het	publiek	in	de	opera	ontdekken.

Volgens	Pavel	Nazarov,	die	de	partij	van	Lonceville	vertolkte,	is	de	muziek	
van	de	opera	ontzettend	mooi,	melodisch	en	ligt	ze	goed	in	het	gehoor.	
Muzikanten	en	zangers	hadden	wel	tijd	nodig	om	de	muziek	grondig	te	
ontleden.	De	betekenis	van	de	Russische	tekst	moet	volledig	overkomen	naar	
het	publiek	en	het	is	niet	makkelijk	zo	te	zingen.	Er	zijn	akkoorden	waar	
jouw	noot	ontbreekt	en	dan	moet	je	goed	fraseren…	In	de	klassieke	muziek	
zijn	zangers	eraan	gewend	dat	de	muziek	de	stem	ondersteunt,	maar	bij	
moderne	opera’s		is	het	vaak	de	stem	die	de	muziek	aanvult.	In	deze	opera	
gebeurt	zowel	het	ene	als	het	andere.	Het	was	hard	werken	voor	de	zangers,	
maar	het	publiek	krijgt	pas	het	resultaat	te	horen	en	dat	is	mooie	muziek,	
vooral	de	koorpartijen.	

http://mrteatr.ru/repertoire/current/13229.html	

https://www.youtube.com/watch?v=hNpcj23Eeco	

https://www.youtube.com/watch?v=HQZiYXiLje0	

https://www.youtube.com/watch?v=MkjDnPyb22s	

interview Met regiSSeur aLekSandr petrov 

http://rk.karelia.ru/social/culture/gde-chert-tam-i-angel-kak-stavili-
natsionalnuyu-operu-o-sharle-lonsevile/

[geraadpleegd	op	10	01	2019]

• De opera is eerder een liefdesgeschiedenis. Komt dat door de eisen van 
het genre, of is het omdat Paustovski verouderd is?

Paustovski	is	helemaal	niet	verouderd.	Hij	werkte	destijds	op	bestelling	
van	Gorki	en	de	Komsomolskaja pravda	en	zette	dus	in	de	verf	waar	zij	om	
vroegen.	Daarin	schuilt	ook	waarheid.	Alles	wat	Lonceville	daar	zag,	zag	
ook	Ivan	Denisovitsj	bij	Solzjenitsin.	Zo’n	loden	gruwel	bestaat	in	onze	
realiteit	en	we	mogen	daar	de	ogen	niet	voor	sluiten.	Het	thema	was	200	
jaar	geleden	actueel	en	is	dat	gebleven	tot	op	de	dag	van	vandaag.	Maar	
er	zit	inderdaad	een	liefdeslijn	in	de	opera.	Die	heeft	haar	belang,	omdat	
de	opera	als	genre		de	menselijke	gevoelens	aanspreekt.	Het	conflict	tussen	
de	liefdeslijn	en	de	sociale	activiteit,	de	tederheid	en	kwetsbaarheid	van	de	
hoofdpersoon	vormt	het	tragische	kluwen	dat	leidt	tot	zijn	tragedie	en	dood.	

• Ligt er geschiedenis vervat in uw regie?

Natuurlijk,	en	ook	bij	Paustovski.	We	zien	hier	de	afschuwelijke	slavernij		
waarin	mensen	leven,	hun	zware	arbeid,	de	vreselijke	levensomstandigheden.		
De	fabriek	krijgt	een	bestelling	voor	5000	ketens,	dat	zegt	voldoende.		
De	fabriek	maakt	tegelijk	sprookjeachtig	mooi	smeedwerk	voor	het	bekende		
tuinhek	van	het	paleis	van	graaf	Sjeremetjev	in	Petersburg	en	ketens!		

• Hoe zal het eruit zien op het toneel?

Ons	Karelië	is	waanzinnig	mooi.	Het	fantastische	Onegameer,	kerkjes,	
verbazend	mooie	landschappen,	bossen.	Alles	zal	je	zien!			
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• Onlangs regisseerde u De Tsarenbruid, een opera over de tijd van Ivan de 
Verschrikkelijke. Is er een band met deze regie?

Regisseurs	bouwen	onbewust	verder	op	wat	ze	al	gedaan	hebben	en	zoeken	
tegelijk	nieuwe	invalshoeken.	Voor	De Tsarenbruid	gingen	we	uit	van	het	
feit	dat	in	de	tijd	van	Ivan	de	Verschrikkelijke	martelen	een	doodgewone,	
alledaagse	zaak	was.	Geen	dag	ging	voorbij	zonder.	Het	martelen	gaf	vrije	
baan	aan	de	totale	permissiviteit	die	het	onderwerp	is	van	de	opera.	Je	mag	
om	het	even	wie	vergiftigen	of	vermoorden	om	je	doel	te	bereiken.	Ja,	in	
zekere	zin	gaat	het	daar	en	ook	hier,	in	de	Krijgsgevangene,	over	degene	die	
de	macht	heeft.	

• Het libretto van de Krijgsgevangene verwijst naar een romantisch verhaal.

Op	een	bepaald	moment	is	er	een	gigantische	opstand	uitgebroken	op	de	
Aleksandr-fabriek.	De	mensen	werd	de	neusgaten	uitgerukt	en	ze	werden	
met	honderden	op	dwangarbeid	gestuurd.	De	wereld	is	nooit	zwart	of	wit,	
hij	is	gemengd.	Waar	een	plus	is,	is	een	minus;	waar	de	duivel	is,	is	ook	een	
engel.	

• Is de opera echt een nationaal werk?

Ik	was	ontzettend	geboeid	door	een	lezing	over	de	Aleksandrfabriek	in	
het	Museum	voor	Industriële	Geschiedenis	van	Petrozavodsk.	De	directeur	
vertelde	ons	dat	op	die	fabriek	niet	één	Kareliër	werkte,	er	waren	enkel	
migranten	–	mensen	uit	Tver,	Tsjernigov,	volk	van	aan	de	Wolga.	Het	werk	
is	nationaal	in	die	zin	dat	het	over	onze	prachtige	streek	gaat	met	haar	
ertsen,	bossen,	met	het	riviertje	de	Lososinka	waardoor	stoommachines	
konder	worden	ingezet.	En	de	ijzeren	wilskracht	van	Peter,	daarna	van	
Katharina.	

• Petrozavodsk is een beroemdheid in deze geschiedenis. De stad ligt op een 
lijn met Moskou en Parijs. We zien tsaar Aleksandr I, Napoleon Bonaparte… 
Is dat niet wat geforceerd? 

Dank	zij	de	kanonnen	van	de	fabriek	kon	Peter	de	Grote	de	oorlog	tegen	de	
Zweden	winnen.	De	kwaliteit,	kwantiteit	en	snelheid	waarmee	die	kanonnen	
werden	geproduceerd	waren	uniek	–	zoiets	was	toen	onmogelijk	in	de	
Europese	landen.	En	dan	was	de	kraj	Olonets	nog	maar	de	periferie	van	het	
imperium!

• Wat sprak u aan in de geschiedenis van Charles Lonceville?

–	Ik	hou	veel	van	Paustovski.	Ik	heb	de	novelle	thuis,	als	kind	kende	ik	
haar	al	bijna	van	buiten.	Ik	weet	nog	precies	hoe	de	omslag	eruit	zag;	op	de	
rug	stond	een	werstpaal.	De	ontmoeting	kwam	voor	mij	dus	niet	helemaal	
onverwacht.	De	tijd	boeit	mij	–	Napoleon,	Aleksandr,	de	lotgevallen	van	al	
die	mensen	die	in	Rusland	terechtkwamen.	We	konden	natuurlijk	niet	alle	
verhaallijnen	gebruiken.	Lonceville	vond	een	soort	plaatselijke	klei	die	een	
perfect	alternatief	werd	voor	de	dure	Engelse	klei.	Dat	was	een	van	zijn	
grote	verdiensten,	die	we	echter	niet	konden	behouden	in	de	opera.	

• Is de muziek van de opera dramatisch?

Ze	is	dramatisch,	maar	je	hoort	ook	folklore,	volksmuziek,	soms	zelfs	bijna	
kerkgezangen.	Ze	is	gecomponeerd	met	kennis	van	de	tradities	en	van	de	
ontdekkingen	van	Tsjesnokov	en	andere	negentiende-eeuwse	componisten.	
Het	allerbelangrijkste	is,	dat	ze	een	lange	muzikale	gedachte	heeft,	iets	wat	
ontbreekt	in	veel	moderne	composities.	Ze	heeft	een	symfonisch	verloop.			

Tekeningen	 van	 Tatjana	 Mavrina	 uit	 1933	
Mir Paustovskogo	nr.	20,	2003
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• Heeft componist Ilja Koeznetsov eerder samengewerkt met uw theater?

Hij	componeerde	de	muziek	voor	de	productie	De Mantel	van	Gogol.	Het	
is	een	prachtige	voorstelling,	waar	de	problematiek	van	de	kleine	man	aan	
bod	komt	en	ook	die	van	de	dood.	In	de	Krijgsgevangene in Karelië	gaat	het	
hoofdpersonage	ook	dood,	we	ensceneren	het	afscheid.	Lonceville	is	net	zo’n	
schroefje	in	de	staatsmachine	en	gaat	erdoor	ten	onder,	hij	wordt	erdoor	
verbrijzeld.

• Wat vonden de zangers van het materiaal?

De	grootste	verrassing	was	dat	zij	de	muziek	meteen	wilden	zingen.	Dat	
gebeurt	maar	heel	zelden.	Gewoonlijk	wil	men	Rigoletto	zingen	of	Tosca	
of	La Traviata.	Voor	moderne	muziek	halen	zangers	vaak	minachtend	hun	
neus	op.	Hier	was	het	omgekeerd.	Tijdens	ze	zomer	hebben	ze	alles	zo	goed	
ingestudeerd	dat	ze	bijna	vochten	om	bij	de	casting	te	zijn.

• Is er in ons land een tekort aan moderne opera’s?

Er	worden	tegenwoordig	heel	wat	moderne	opera’s	gecomponeerd.	In	het	
Westen	is	dat	al	lang	zo.	Het	is	ook	nodig	opdat	het	theater	zou	evolueren.	
Anders	verwordt	het	tot	een	museum	of	een	muziekdoosje	waar	alleen	Una 
furtiva lagrima	uit	komt.	

	

https://www.youtube.com/watch?v=HQZiYXiLje0

http://mrteatr.ru/repertoire/current/13229.html

Als voorbereiding op de reis van de Vereniging Konstantin Paustovskij naar het noorden van Rusland, 
las ik het vroege werk Het Noodlot van Charles Lonceville in het Frans; een Nederlandse vertaling was er 
niet. Het verhaal van de Franse krijgsgevangen officier in de 19e eeuw speelde in en rond Petrazovodsk, 
dat wij zouden bezoeken. Het lezen vlotte niet en zoekend naar achtergronden van het verhaal typte ik 
“Lonceville” in op Delpher, de digitale krantenbak van de Koninklijke Bibliotheek. Tot mijn verrassing 
verscheen in het Nederlands deel 8 van het verhaal, afgedrukt in het communistisch dagblad De Tribune, 
op het scherm. Na enig gewroet en gepuzzel had ik het complete boek bij elkaar dat tussen 1 en 22 
oktober 1934 in De Tribune in feuilletonvorm verscheen in 19 afleveringen. 
Er was een probleem, de editie van woensdag 3 oktober ontbrak en daarmee ook deel 3 van het feuilleton.
Na weken van spitten, volharding en enig geluk kwam uiteindelijk het ontbrekende deel boven water, 

[op microfiche, vandaar de aflopende tekst op de pagina] zodat wij u thans de volledige Nederlandse tekst 
van Het Noodlot van Charles Lonceville kunnen presenteren in de oorspronkelijke krantendruk uit 1934.
Naar de identiteit van de vertaler is met evenveel doorzettingsvermogen gezocht. Veel mogelijkheden 
zijn de revue gepasseerd, waarbij de naam Van het Reve (Karel en Sr.) vaak viel. In elk geval hadden zij 
het werkje in het Duits in de kast staan en we weten dat Karel in de jaren dertig zowel Kolchis als Kara 
Boegaz uit het Duits vertaalde. Wie het ook is, we zijn haar/hem dankbaar.
De achtergrond en de historische setting van het boek worden nader belicht in het begeleidend artikel 
Omtrent Het noodlot van Charles Lonceville, gebaseerd op materiaal uit het tijdschrift Mir Paustovskogo 
no. 20 uit 2003.
SV

K. Paustovski.

Het noodlot van
Charles Lonceville.

Wie	interesse	heeft	in	het	verhaal		
Het noodlot van Charles Lonceville,	
er	zijn	nog	enkele	exemplaren	te	
koop.	Mail	naar:	
redactie@paustovskij.org	
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Volosjin	en	Paustovski
D e 	 R u s s i s c h e 	 s c h r i j v e r s	
M a k s i m i l i a n 	 V o l o s j i n 	 e n	
K o n s t a n t i n 	 P a u s t o v s k i	
- 	 t w e e 	 e n 	 t o c h 	 é é n ?

b i j d r a g e 	 W o l f g a n g 	 L o o k

In	de	Nederlandse	taal	bestaat	behalve	een	artikel	te	vinden	op	Wikipedia	
haast	geen	literatuur	over	of	van	Volosjin.	Mijn	hoop	is	dat	dit	artikel	kan	
inspireren	om	de	persoon	Volosjin	voor	het	bredere	Nederlandstalig	publiek	
toegankelijk	te	maken.

W.L.	Amsterdam,	2018

Soms	wonen	mensen	hun	hele	leven	naast	elkaar	en	is	er	geen	ontmoeting,	
en	soms	zien	ze	elkaar	nooit,	en	zijn	ze	toch	altijd	in	elkanders	hart.	Op	de	
Krim	waren	Konstantin	Paustovski	(P.)	en	Maksimilian	Volosjin	(V.)	buren	en	
allebei	kregen	zij	een	belangrijk	museum,	P.	in	Stary	Krim	en	V.	in	Koktebel.	
Maar	hoe	hecht	was	hun	onderlinge	band,	welke	doelstellingen	hadden	zij	
echt	gemeen?

Feit	is	ten	eerste	dat	er	maar	weinig	teksten	zijn	waaruit	blijkt	wat	ze	
daadwerkelijk	van	elkaar	vonden.	De	belangrijkste	tot	nu	bekende	literaire	
bron	is	het	hoofdstuk	Het journalistencafé	[1]	in	P.‘s	Verhaal van een leven.		
P.	luistert	daar	naar	een	lezing	van	V.	over	de	Belgische	schrijver	Verhaeren	
en	de	poëzie	in	het	algemeen.	Hij	noemt	V.	in	een	reeks	van	belangrijke	
mensen,	maar	merkt	ook	op	dat	hij	klein	en	obees	was.	Betreffende	zijn	
voordracht	vond	P.	dat	V.	geen	echt	antwoord	op	de	vraag	kon	geven,	welke	
essentiële	bijdrage	de	poëzie	tot	het	oplossen	van	oorlogen	kan	leveren.	V.	
zou	in	eerste	plaats	met	zich	zelf	en	veel	minder	met	het	publiek	bezig	zijn	
geweest,	maar	wist	wel	veel.	

Ook	citeerde	P.	V.‘s	gedachten	in	zijn	verhalen	over	de	Russische	natuur.	[2]	

Voorts	wordt	Volosjin	door	P.	in	een	brief	van	2	februari	1917[3]	beschreven.	
Ook	is	bekend	dat	V.‘s	vrouw	na	diens	dood	als	weduwe	P.	vaak	bezocht.	

P.	vond	V.	blijkbaar	ver	af	van	het	reële	leven	en	weinig	begrijpelijk.	Hij	
waardeerde	hem	wel,	maar	hun	persoonlijk	contact	bleef	toch	afstandelijk.	
Zoals	uit	dit	artikel	later	zal	blijken	zijn	er	weliswaar	ook	verbindende	
eigenschappen	en	was	er	zeker	geen	vijandige	relatie,	maar	waren	er	ook	
verschillen	tussen	hun	karakters,	levens	en	doelstellingen.	

Liefde voor de natuur

Voor	beide	schrijvers	was	de	natuur	een	belangrijk	onderwerp.	Volosjin	
schreef	in	eerste	plaats	over	de	natuur	op	de	Krim,	en	Paustovski	veel	over	
het	gebied	Kaluga	bij	Tarusa	of	Rusland	in	het	algemeen.	V.	schreef	veel	
gedichten,	P.	in	de	eerste	plaats	verhalen.	P.	beschrijft	de	natuur	op	een	zeer	
nauwkeurige	en	naturalistische	manier.	In	iedere	zin	voel	je	zijn	liefde	en	
aandacht	voor	details,	voor	de	schoonheid	van	ieder	takje	van	iedere	boom,	
ieder	vleugeltje	van	iedere	vogel	en	voor	het	alledaagse	gedrag	ook	van	heel	
gewone	mensen.	Zijn	perceptie	van	de	wereld	heeft	veel	aandacht	voor	het	
goede	en	is	doordrongen	van	een	humane	liefde,	hoewel	je	ook	vaak	een	
lichte	treurigheid	voelt.

V.	was	eveneens	zeer	verbonden	met	de	natuur,	maar	zijn	interpretatie	
ervan	was	mystieker.	Hij	hield	ervan	ieder	natuurlijk	(en	ook	historisch)	

Woonhuisje	van	Ljoeba	in	Koktebel.	
Bord	omkranst	door	wilde	wingerd	bij	
de	inkomdeur:	
In dit huis woonde de schrijver K.G. 
Paustovski in de jaren 1949-50	
[RV]

Slaapkamer	van	Volosjin	in	zijn		
huismuseum	in	Koktebel	
[RV]
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verschijnsel	als	gevolg	van	een	hoger	plan	te	interpreteren.	Voor	hem	was	
de	natuur	een	levendig	bovenzinnelijk	wezen,	en	wordt	zij	door	Moeder-
Aarde,	engelen,	Griekse	goden,	kosmische	wezens	bestuurd.	Er	is	uiteindelijk	
een	diepere	zin	in	de	natuur,	maar	helaas	blijft	die	voor	de	beperkte	mens	
vaak	onbegrijpelijk.	De	aardse	wereld	is	voor	hem	vaak	vol	treurigheid,	
vermoeidheid,	eenzaamheid	en	verwarring.	V.	hield	van	moeilijk	vertaalbare,	
niet-logische,	eufonische	woordcombinaties	en	van	vage,	weelderige	en	
plechtige	beelden	met	een	mystieke	diepte.		
Zijn	symboliek	is	ingewikkeld,	voor	zijn	tijd	experimenteel	en	komt	uit	de	
wereld	van	de	dageraad,	planeten,	kleuren,	getallen,	bloemen,	diamanten.	
Enkele	voorbeelden:

Я вся — тона жемчужной [uittreksel]																																		

Ik	ben	helemaal	parelmoertoon

Я бледный стебель ландыша лесного,

Ik	ben	de	bleke	stengel	van	een	lelietje-van-dalen

Я легкость стройная обвисшей мягкой ели,

Ik	ben	de	slanke	lichtheid	van	een	met	afhangende	takken,	zachte	spar,	

Я изморозь зари, мерцанье дна морского. 

Ik ben de rijm van de dageraad, het fonkelen van de zeebodem [4]

	
Dat	de	berg	Karadag,	waar	hij	vanuit	zijn	huis	naar	keek	qua	profiel	op	zijn	
gezicht	leek,	duidde	Volosjin	als	een	schikking	van	het	noodlot.	Hijzelf,	deze	
berg	en	de	hele	Krim	waren	voor	hem	een	eenheid	die	hij	in	zijn	poëzie	en	
aquarellen[5]	uitbeeldde:		

Моей мечтой с тех пор  [uittreksel]		 												

Van	mijn	droom	zijn	sindsdien	doordrenkt

Предгорий героические сны	 	 																																

De	heroische	dromen	van	voorgebergten

И Коктебеля каменная грива; 	 																															

En	de	stenen	manen	van	Koktebel.

Его полынь хмельна моей тоской,	 	 																

Zijn	alsem	is	dronken	van	mijn	weemoed,

Мой стих поет в волнах его прилива,																												

Mijn	gedicht	zingt	in	de	golven	van	zijn	vloed

И на скале, замкнувшей зыбь залива,																																	

En	op	de	rots,	die	de	deinig	van	de	baai	afsluit

Судьбой и ветрами изваян профиль мой. [6] 		 																				

Is	mijn	gelaat	door	het	lot	en	de	wind	gebeiteld.

Liefde voor het reizen 

Zowel	voor	Paustovski	als	voor	Volosjin	was	reizen	een	diepe	behoefte.	
P.	schreef	veel	reisverhalen,	maar	in	eerste	plaats	over	Rusland,	veel	ook	
over	plekken	buiten	de	hoofdstad,	en	het	hele	gebied	van	de	voormalige	
Sovjetunie	(Kaukasus,	Altai,	Centraal-Azië).	P.	kon	zijn	droom	persoonlijk	
naar	Europa	te	reizen	pas	later	realiseren,	toen	hij	al	een	officieel	erkend	
schrijver	was.	

Terwijl	V.	op	latere	leeftijd	de	Krim	niet	verliet,	reisde	hij	in	zijn	jonge	jaren	

Zicht	op	de	berg	Karadag	[RV]

Profiel	en	berg	Karadag	[Internet]
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heel	veel,	dikwijls	te	voet.	Hij	werd	in	Kiev	geboren,	ging	in	Moskou	naar	
school	en	studeerde	in	Petersburg,	was	in	Centraal-Azië,	en	werkte	een	
aantal	jaren	in	Frankrijk.	Daar	bestudeerde	hij	nauwkeurig	de	rijke	cultuur	
zowel	van	het	traditionele	als	ook	het	moderne	Europa.	Zijn	innerlijke	
houding	komt	in	het	volgende	tot	uitdrukking:	

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,	[uittreksel]

Alles	zien,	alles	begrijpen,	alles	weten,	alles	meemaken

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами.	 												

Alle	vormen,	alle	kleuren	met	mijn	ogen	opnemen.

Пройти по всей земле горящими ступнями,		 										

Door	de	hele	wereld	lopen	met	brandende	voetzolen

Все воспринять и снова воплотить.[7]			 									

Alles	opnemen	en	herscheppen.	

wereLdbeeLd

Paustovski	was	een	mystieke	wereld	vreemd.	Je	komt	er	haast	geen	
magische	verschijnselen,	geheime	krachten	of	bovenzinnelijke	wezens	tegen	
en	je	krijgt	ook	niet	de	indruk	dat	de	bovenzinnelijke	wereld	voor	hem	
belangrijker	dan	het	aardse	leven	was.	In	tegenstelling	tot	dit	realisme	was	
Volosjin	een	mystiek	filosoof,	die	op	synkretistische	manier	probeerde	een	
eeuwige	wijdheid	in	de	religies	van	Azië,	het	Jodendom,	Egypte,	in	oude		
Griekse	mythes,	in	het	traditionele	Christendom	en	met	name	ook	de	
esoterische	wijsbegeerte	(theosofie	van	Helena	Blavatskij	en	antroposofie	
van	Rudolf	Steiner)	te	vinden.	V.	voelde	zich	in	zijn	ziel	verbonden	met	
alle	mensen,	tijdperken	en	culturen	van	de	hele	mensheid.	Dit	kwam	op	
vele	manieren	tot	uitdrukking:	in	de	burgeroorlog	probeerde	hij	iedereen	
-	onafhankelijk	van	zijn	politieke	of	godsdienstige	opvatting	en	zonder	
duidelijk	eigen	standpunt	-	te	helpen,	omdat	iedereen	voor	hem	een	
waardige	en	bezielde	mens	was.	Verder	hielp	hij	de	Duitse	esoterische	
filosoof	Steiner	in	Zwitersland	bij	de	bouw	van	zijn	centrum	voor	de	
antroposofie,	het	Goetheneum.	Sommige	beweren	dat	hij	ook	over	magische	
vaardigheden	beschikte.	W.	schreef	vele	raadselachtige,	zweverige	en	
diepzinnige,	logisch	vaak	onbegrijpelijke	gedichten	en	qua	vorm,	symboliek	
en	inhoud	verheven	sonettencycli,	bijv.	Corona Astralis[8]	of	Zvezda	Polyn[9]:

Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь.	[utitreksel]

Moeder-aarde	zijn.	Luisteren,	hoe	‘s	nachts	de	rogge

Шуршит про таинства возврата и возмездья,										

Ruist	over	de	mysteriën	van	terugkeer	en	eeuwig	herstel.

И видеть над собой алмазных рун чертеж:	 												

En	boven	zich	een	hemelkaart	zien	van	diamanten	runen:

По небу черному плывущие созвездья…. 	 												

Op	de	zwarte	hemel	de	zwevende	sterrenbeelden…

SchrijverSchap in het Sovjettijdperk

Paustovski	was	in	het	Sovjettijdperk	een	erkende	en	–	ook	in	het	buitenland	-		
succesvolle	schrijver	en	werd	zelfs	voor	de	Nobelprijs	voorgesteld.	Over	
zijn	werk	werden	films,	vertalingen	en	opstellen	gemaakt	en	vaak	stond	
hij	in	het	centrum	van	het	officiële	culturele	leven.	Hij	[1892-1968]	werd	
ook	ouder	dan	Volosjin	[1877-1932].	P.’s	werk	was	weliswaar	aan	censuur	

Woonvertrek	van	Volosjin	in	zijn	
huismuseum	in	Koktebel	[RV]

Zuil	met	eerbetoon	aan	Russische	
schrijvers	die	op	de	Krim	verbleven,	
in	de	tuin	van	het	huismuseum	in	
Koktebel	[RV]
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onderhevig	en	hij	accepteerde	de	autoriteit	van	het	Sovjetbewind	(bij	de	
afwijzing	van	de	Nobelprijs),	maar	hij	had	toch	wel	ook	een	bepaalde	
vrijheid,	kon	publiceren	en	was	lid	van	de	Bond	van	Sovjetschrijvers.	Maar	
P.	schreef	veel	over	de	natuur	en	weinig	over	de	donkere	kanten	van	het	
Sovjettijdperk,	(bijv.	de	kampen,	de	ontbrekende	meningsvrijheid,	enz.).	
V.	daarentegen	werd	weliswaar	niet	achtervolgd	maar	pas	na	de	val	van	
de	Sovjetunie	gepubliceerd.	Voor	jonge	schrijvers	was	zowel	P.	als	V.	een	
autoriteit.

V.	werd	in	zijn	jeugd	wegens	zijn	deelname	aan	een	antitsaristische	
demonstratie	naar	Centraal-Azië	gestuurd.	Later	deed	hij	geen	felle	
uitspraken	i.v.m.	de	revolutie	en	uit	hij	zich	in	zijn	teksten	slechts	in	het	
algemeen	tegen	geweld	of	oorlog.	Hij	was	weliswaar	een	mystiek	filosoof,	
maar	schreef	ook	veel	over	de	moeilijke	geschiedenis	van	Rusland	en	
betreurde	de	tragische	toestanden	bijv.	tijdens	de	burgeroorlog.	Zijn	huis	
was	zeer	gastvrij	en	het	werd	een	cultureel	centrum,	waar	vele	schrijvers,	
wetenschappers	en	kunstenaars	elkaar	op	een	eenzame	plek	graag	ontmoetten.

Tevens	werd	zijn	huis	een	opvangcentrum	voor	vluchtelingen	van	allerlei	
aard.	Op	latere	leeftijd	koos	V.	bewust	voor	een	leven	in	eenzaamheid	en	–	
in	tegenstelling	tot	P.	-	een	afstandelijke	houding	tot	de	overheid.	

In	zijn	visie	is	een	dichter	iemand	die	nooit	met	de	overheid	volledig	zou	
moeten	samenwerken	omdat	hij	de	goede	stem	van	het	volk	moet	zijn.		
V.	was	geen	overtuigd	communist	die	actief	voor	de	revolutie	vocht,	maar	
was	wel	gehecht	aan	gerechtigheid	in	het	algemeen.	Bovendien	was	V.	niet	
alleen	schrijver,	maar	ook	op	andere	gebied	zeer	actief:	schilder,	auteur	van	
opstellen	over	kunst,	filosofie,	geschiedenis,	literatuur,	vertaaler	etc.	

Mooi	samengevat	wordt	zijn	visie	van	het	leven	in	dit	programmatisch	
gedicht	uit	het	jaar	1926,	waarmee	ik	wil	afsluiten:

Дом поэта 

Het	huis	van	de	dichter

Дверь отперта. Переступи порог.

De	deur	is	open.	Stap	over	de	drempel.

Мой дом раскрыт навстречу всех дорог…

Mijn	huis	is	staat	open	naar	alle	wegen	toe….

Я сам избрал пустынный сей затвор 

Zelf	heb	ik	deze	kluis	in	de	woestijn	gekozen

Чтоб в годы лжи, паденья и разрух

Om	in	de	jaren	van	leugen,	neergang	en	verwoesting

В уединеньи выплавить свой дух

In	de	eenzaamheid	mijn	geest	uit	te	klaren.

Хранил права убежища, как храм,

Ik	bewaarde	de	rechten	van	een	vluchtoord	als	een	tempel

И растворялся только беглецам,

En	opende	me	alleen	maar	voor	vluchtelingen,

Скрывавшимся от петли и расстрела.

Die	zich	verschuilden	voor	foltering	en	fusillering.

И красный вождь, и белый офицер —

Werkkamer	van	Volosjin	in	zijn	
huismuseum	in	Koktebel	[RV]

Huis	van	Volosjin	in	Koktebel		
[internet]
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En	de	rode	aanvoerder	en	de	witte	officier	-

Фанатики непримиримых вер —

Fanatici	van	onverzoenlijke	geloofsstromingen	-

Искали здесь под кровлею поэта

Zochten	hier	onder	het	dak	van	de	dichter

Убежища, защиты и совета.

Een	toevluchtsoord,	bescherming	en	raad.

Будь прост, как ветр, неистощим, как море,

Wees	eenvoudig	als	de	wind,	onuitputtelijk	als	de	zee

И памятью насыщен, как земля.

Door	geheugen	verzadigd	als	de	aarde.

Люби далекий парус корабля

Hou	van	het	verre	zeil	van	een	schip

И песню волн, шумящих на просторе

En	het	lied	van	de	golven	die	ruisen	in	de	wijde	zee

Весь трепет жизни всех веков и рас

Heel	de	hartslag	van	het	leven	van	alle	eeuwen	en	rassen

Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.[10] 

Leeft	in	jou.	Altijd.	Nu.	Op	dit	moment.

Voetnoten
[1]	 «Повесть о жизни”,	gedeelte”Начало неведомого века”,	hoofdstuk	“Кафе 
журналистов.	Het	verhaal	Het journalistencafé	in	Begin van een onbekend 
tijdperk.	Boek	3	[Vertaling	Wim	Hartog,	PD	blz.	42	en	VO	blz.			]
[2]		Luisterverhaal	van	Konstantin	Paustovski:	«Во глубине России»*	In de 
diepte van Rusland. https://www.youtube.com/watch?v=TplAxCtatqU
[3]	http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/letters/letter-30.htmhttps://
project1917.ru/posts/7645##post.	Brief	opgenomen	in	Goudzand,	blz.	88,	
vertaling	Wim	Hartog.
[4]http://www.kostyor.ru/poetry/voloshin/?n=3
[5]	http://watercolor.narod.ru/voloshin/
[6]	https://slova.org.ru/voloshin/koktebel
[7]	http://www.kostyor.ru/poetry/voloshin/?n=7
[8]	http://www.kostyor.ru/poetry/voloshin/?n=18
[9]	http://www.maxvoloshin.ru/polin_star/
[10]	http://www.stihi-rus.ru/1/Voloshin/83.htm

Volosjins Blik op Koktebel •	1931 
Aquarell	van	Volosjin	met	landschap	uit	
zijn	omgeving	
[internet]
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Dank	voor	de	medewerking	aan:

•	Angelika	Dormidontova,	directeur	van	het	Literair	Centrum	K.G.	
Paustovski	te	Moskou	 [informatie]

•	Vereniging	Konstantin	Paustovskij	[Nederland-België]		
https://www.paustovskij.org	[opdracht]

•	Ria	Verbergt	[foto’s	van	de	reis	van	VKP	naar	de	Krim	in	september	2015]	

•	Netty	van	Rotterdam	[redactie]

Te	raadplegen	literatuur	op	websites:

•	Website	(russ.)	van	het	Volosjin-museum	op	de	Krim:		
http://xn----8sbfkobckofaskby8kve.xn--p1ai/

•	Wikipedia:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Maksimilian_Volosjin

•	Website	over	Volosjin:	http://www.maxvoloshin.ru/

•	https://russkiymir.ru/en/publications/225534/

Bijdrage	van	Wolfgang	Look,	lid	van	de	Vereniging	Konstantin	Paustovskij.

Wolgang	Look	is	geboren	in	Cleef	bij	de	Nederlandse	grens.

Van	opleiding	Slavist	(Keulen	en	Leiden)	en	beroepshalve	sinds	20	jaar		
Fremdsprachensekretär	(Secretaris	vreemde	talen	Engels,	Frans,	Russisch,	
Nederlands)	bij	het	Duitse	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken.		
Wolfgang	Look	had	langdurige	banen	in	Oost-europa	(Siberië,	Kazachstan,	
Azerbeidzjan)	en	sinds	2	jaar	bij	het	Consulaat	in	Amsterdam.

Hij	schrijft	veel	gedichten	en	sprookjes	en	schildert	graag.	Hij	houdt	erg	van	
de	Russische	taal,	de	literatuur	en	de	cultuur	en	reisde	door	heel	Oost-Europa.

In	september	2013	nam	hij	deel	aan	de	studiedag	omtrent	Konstantin	
Paustovski	aan	de	K.U.Leuven	en	is	sindsdien	lid	van	de	vereniging.

https://www.facebook.com/wolfgang.look.1

Standbeeld	van	Volosjin	ter	hoogte	
van	het	huismuseum	op	de		
promenade	in	Koktebel	[RV]
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Krantenartikel
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Ledennieuws
A n n e t t e 	 B r e i t h a u p t

Eind	 november	 2018	 mochten	 we	 het	 150ste	 lid	 van	 onze	 vereniging	
verwelkomen,	Annette	Breithaupt.	We	laten	haar	graag	aan	het	woord	over	
waarom	ze	de	vereniging	graag	wil	vervoegen.	

Wellicht vinden jullie het interessant om te weten wat mijn beweegredenen zijn 
om toe te treden. Ik heb altijd al veel belangstelling gehad voor de Russische 
literatuur, heb veel Russische schrijvers en boeken over Rusland gelezen en 
ben ook enkele keren in Rusland geweest. Door een cursus te volgen heb ik ook 
enige basiskennis van de Russische taal. Paustovski heb ik al vele jaren terug 
met veel plezier en belangstelling gelezen, en mijn interesse werd hernieuwd 
naar aanleiding van het verschijnen van het boek Goudzand in 2016. Via 
mijn werk als boekverkoper kreeg ik de gelegenheid aanwezig te zijn bij de 
presentatie van het boek door Wim Hartog in De	Balie in Amsterdam. Deze 
zeer indrukwekkende presentatie heeft mijn liefde voor Paustovski alleen maar 
doen groeien. 

Bij een bijeenkomst van een leeskring Russische literatuur waarvan ik onlangs 
lid werd hoorde ik iemand vertellen over reizen die de Vereniging Konstantin 
Paustovskij organiseert. Zodoende hoorde ik van jullie vereniging en raakte 
ik geïnteresseerd. 

Konstantin Paustovski was een begenadigd fotograaf.
Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 125ste geboortejaar wijdde het Literair Centrum K.G. Paustovski 
in Moskou een tentoonstelling aan zijn fotografisch werk, De wereld door de ogen van Paustovski.  
Dank aan Angelika Dormidontova, directrice, om deze foto vol winterpret met ons te delen. 

Het bestuur van de Vereniging 
Konstantin Paustovskij wenst 
alle leden en trouwe vrienden 
gezellige feestdagen toe en een 
gezond en voorspoedig 2019!

Mis in 2019 onze boeiende activiteiten en redactionele 
nieuwsbrieven niet!  Hernieuw nog vandaag uw lidmaatschap.  
Voor € 25 bent u weer voor 1 kalenderjaar lid van onze 
vereniging.

  

“Love to native places begins as early as in childhood 
in a form of love to one’s courtyard, slow river, merry 
groves - places of play and mysterious accidents. It 
evolves in love to a native city, a native land, our 
Motherland on the whole, vast in all its reaches and so 
close and native”. 

Konstantin Paustovski, Patriots of their city, 1938.

Любовь к родным местам начинается еще у детей в 
форме любви к своему двору, к тихой речке, к весёлым 
рощам – местам игр и таинственных происшествий.   
Она вырастает в любовь к своему городу, к родному 
краю, ко всей нашей прекрасной родине, необъятой во 
всех своих просторах и столь близкой и родной.

Константин Паустовский. Патриоты своего города. 1938

NL03 RABO 0356 5303 88 

www.paustovskij.orgP

Het	blijkt	dat	sommige	leden	
onze	nieuwjaarswensen	niet	
hebben	ontvangen	en	dus	
ook	geen	uitnodiging	tot	
het	betalen	van	de	jaarlijkse	

bijdrage.

Laat	het	ons	weten,	aub!
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Ingezonden

B o e k e n
•	Hester	de	Boer	-	Onderdrukt door de verlosser: Een 
zoektocht naar Stalins erfenis in het Rusland van nu.		
Atlas	Contact,	240	blz,	paperback,	€ 21,99		
ISBN	9789045033457	

• August	Thiry,	King Albert’s Heroes.	Geactualiseerde	en		
volledig	herwerkte	Engelse	editie.	Uitgeverij	Benerus,	
2018,	304	blz,	hardcover,	€ 24,90
https://www.epo.be/nl/geschiedenis/3747-king-albert-s-
heroes-9789081673860.html

•	András	Forgách,	De akte van mijn moeder.	De	schrijver	
komt	er	na	dertig	jaar	achter	dat	zijn	moeder	na	de	val	van	
het	communistisch	regime	in	Hongarije	vanaf	1975	tot	1985	
informatie	aan	de	geheime	dienst	rapporteerde,	zelfs	over	
haar	man	en	kinderen.	Vertaling:	Rebekka	Hermán	Mostert,	
Uitgeverij	Cossee,	2018,	320	blz,	paperback	en	hardcover,	€ 
25,99,	ISBN	9789059368163	

B l o g s
•	Gerdien	Verschoor	heeft	vier	blogs	geschreven	over	Konstantin	
Paustovski.	Je	vindt	ze	op	haar	blog	onder	categorie	boeken.
https://gerdienverschoor.wordpress.com/2018/09/09/de-zwager-van-
konstantin-paustovski/

• De wereld van het Sovjet-kinderboek, Jeannette	Kok
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2019/de-wereld-van-het-
sovjet-kinderboek

L i n k s
• Carelia: Un Monumento Internacional. van	de	Venezolaanse	
filmmaker	Andrés	Duque,	ging	op	het	IFFR	2019	in	première	
https://iffr.com/nl/2019/films/carelia-internacional-con-monumento

•	https://www.royalcollectionshop.co.uk/russia-art-
royalty-and-the-romanovs.html

•	www.raamoprusland.nl
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V o o r s t e l l i n g e n
•	Oleg	Lysenko	en	Peter	d’Hamecourt	In het spoor van de Russische 
ziel. Voor	speeldata,	kijk	regelmatig	op:	https://www.oleglysenko.nl/
agenda/

E x p o
•	Koenraad	Tinel,	Embrace,	van	8	maart	tot	17	maart	2019	in	het	
gemeentehuis	van	Ganshoren	[BE].

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	Paustovki	breed	
onder	de	aandacht	te	brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel

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

Ook	uw	gewaardeerde	mededelingen	zijn	welkom	via	
redactie@paustovskij.org

Vergeet	niet	af	en	toe	in	de	SPAM	van	je	mailbox	te	kijken.
Sommige	leden	melden	ons	dat	er	berichten	van	onze	vereniging	
		in	terecht	komen.

Expo
08.03 > 17.03.2019
KOENRAAD TINEL 
Embrace

VERNISSAGE 07.03.2019, 18:00
Inleiding door schrijver | Introduction par l’auteur Stefan Hertmans

woe > zon | mer > dim – 14:00 > 18:00
donderdag tot 19:00 | le jeudi jusqu’à 19:00

GEMEENTEHUIS | MAISON COMMUNALE
Avenue de Villegaslaan 21-23 - 1083 Ganshoren
www.ganshoren.be
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Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen | Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins

Tinel_affiche02.indd   1 12/02/19   10:47


