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Wij ontmoetten elkaar na lange tijd weer in deSingel in Antwerpen.
Het was inmiddels meer dan 600 dagen geleden dat we een ledenbijeenkomst
konden organiseren. We waren zeer blij met de opkomst.
Een totaal van 48 deelnemers had zich aangemeld voor deze ledenbijeenkomst,
helaas waren er 5 verhinderd op de dag zelf wegens ziekte.
Behalve 5 gasten die instonden voor een deel van het programma hadden zich
ook 5 introducés aangemeld die ons beter wilden leren kennen. Een gast heeft
zich na afloop lid gemaakt van onze vereniging die continu blijft groeien. Onze
vereniging telt inmiddels 160 leden.
DAGPROGRAMMA
De Witte Foyer met Gele Zaal vormen een ideale setting voor onze
bijeenkomst.
De Belgische covidmaatregelen werden net op tijd versoepeld. Iedereen kon een
covidpaspoort voorleggen mocht hij/zij er om verzocht worden. Mondmaskers
konden achterwege gelaten worden en in de zaal konden wij naar believen
plaatsnemen waar wij wilden, al werd spontaan de nodige afstand bewaard.
13:30 Onthaal
Na het ontvangen van ons naamkaartje konden we genieten van thee en koffie.
Het was inmiddels meer dan 600 dagen geleden dat we een ledenbijeenkomst
konden organiseren, maar dat was niet te merken. De gesprekken verliepen
vanaf de eerste minuut zeer geanimeerd – alsof we elkaar kort geleden nog
zagen…
14:05 Opening van de bijeenkomst
[B I J L A G E 1]
Voorzitter Henk Mulder opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij licht in grote lijnen toe wat ons deze namiddag wacht. Maar eerst stelt Henk
zich kort voor – het is de eerste keer dat hij als voorzitter in het licht treedt.
Henk woont in Friesland en is van huis uit historicus. Tot aan zijn pensioen was
hij werkzaam in de Welzijns- en Cultuursector.
Zijn eerste woorden zijn voor de afscheidnemende voorzitter Henk Vink die
meer dan vier jaar onze vereniging heeft geleid. Hij bedankt Henk voor zijn inzet
en betrokkenheid en schenkt namens de vereniging het boek Brieven van een
Russische reiziger van Karamzin [**]. De afscheidnemende Henk wenst de
inkomende Henk succes en veel sterkte.
De nieuwe voorzitter kijkt vooruit naar 2023 wanneer we het 25ste jubileumjaar
van onze vereniging vieren. Hij ziet een uitdaging in het behoud van het
informele karakter van een vriendengroep en hoopt meer leden bij de
activiteiten te kunnen betrekken.
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[**] Prof.em.

Emmanuel Waegemans onderhoudt ons met de presentatie van Karamzins
Brieven van een Russische reiziger op de volgende bijeenkomst in Ede op 12 december.
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14:15 Herdenking Hein Leffring
[B I J L A G E 2]
Een jaar geleden namen we afscheid van Hein maar door de
pandemiebeperkingen vinden we nu pas een gelegenheid om samen te mediteren
over onze oud-voorzitter. We zijn verheugd dat vandaag Julia [zijn vrouw] en
Myrte [zijn dochter] in ons midden zijn.
Netty van Rotterdam en Gijs Geertzen halen persoonlijke, hartverwarmende
herinneringen op. Gijs heeft voor Julia en Myrte twee mooie etsen gemaakt met
als thema reizen die Hein met de vereniging in Rusland maakte.
Steef Vooren brengt enkele melancholische Russische liedjes waarvan Hein zo
hield. Hij krijgt de zaal zelfs aan het zingen in het Russisch. Hein zou er van
genoten hebben…
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14:45 Ledenreis mei 2022
Het reiscomité [Netty, Ria en Greet] heeft niet stilgezeten en presenteert
vandaag een eerste opzet van onze ledenreis van volgend jaar. Ria maakte een
mooie presentatie Met Paustovski naar de Zwarte zee en de Zee van Azov, Greet
en Netty leveren commentaar. Het programma van de reis ligt nog niet 100%
vast – de voorbereiding is nog een ‘work in progress’. Maar de grote lijnen van
de reis zijn bepaald en na de presentatie kunnen potentiële medereizigers hun
naam achterlaten. Meer dan 25 leden hebben al positief gereageerd. De 17daagse reis gaat door de tweede helft van mei 2022. De reis begint in Jalta, gaat
over de brug van Kertsj naar Taganrog, met de trein naar Sotsji. Verder per bus
naar Abchazië.
De optie om deel te nemen voor een kortere periode aan het tweede deel van
de reis: een 8 daagse van Rostov naar Sotsji en Abchasië, wordt geboden.
Leden die bijkomende informatie willen over deze reis kunnen zich melden op
reizen@paustovski.org
Ze ontvangen de reispresentatie waarin de teksten van Netty en Greet zijn
verwerkt.
15:10 Het verhaal van de vier mannetjes
Herwig Deweerdt en Traudi Telderman zijn lid van onze vereniging. Zij komen
enkele kinderverhalen van Paustovski voorstellen die op de wereld zijn gezet
door Herwig’s uitgeverij Urbi et Orbi. In Ede bracht hij al een van deze sprookjes
tijdens een gesmaakte vertelling met muziek, geassisteerd door Hans
Mortelmans op accordeon. Dat gebeurde tijdens onze laatste fysieke
bijeenkomst op 27 oktober 2019. Intussen zijn er twee boekjes met sprookjes
van Paustovski te koop en twee in voorbereiding. De verhalen zijn mooi
geïllustreerd. De niet-commerciële uitgeverij kreeg daarvoor de goedkeuring van
Galina Arboezova die het œuvre van haar stiefvader bewaakt. Herwig is ook
erkentelijk voor de steun van Angelika Dormidontova, de directrice van het
museum in Moskou. Hij nodigt iedereen uit om tijdens de pauze aan de
boekentafel kennis te maken met twee verhalen uit een reeks van vier: Het
verhaal van de vier mannetjes en Het verhaal van Petja en de oude beer.
15:20 Pauze met koffie en thee
Na het eerste deel van het programma was er koffie en gebak in de foyer.
Veerle Dieltiens en Odette Ooms ontvangen aan de boekentafel continu
belangstellenden voor de publicaties van onze vereniging en die van Uitgeverij
Urbi et Orbi.
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15:50 Voorstelling Zonder verbeelding geen literatuur
Voorzitter Henk Mulder leidt het onafscheidelijk theaterduo Hilde
Uitterlinden en Charles Cornette in. Speciaal voor ons hebben ze meer
dan een jaar aan deze voorstelling gewerkt.
Het licht in de Gele Zaal wordt gedoofd en de spots gaan aan… Een stilte valt
en Charles voert ons meteen mee naar de schrijfkamer van Konstantin
Paustovski.
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Het huis is leeg. Ik ben alleen. Vlakbij strekt zich over honderden mijlen de zee uit.
Achter de duinen liggen uitgestrekte moerassen en lage bossen… Niemand in de
buurt. Maar ik hoef mijn lamp maar aan te steken, aan tafel te gaan zitten en met
schrijven te beginnen, of het gevoel van eenzaamheid verdwijnt al. Ik ben niet alleen.
Vanuit deze kleine kamer kan ik praten met duizenden mensen, met de hele wereld.
Ik kan hun allerlei verhalen vertellen, hen doen lachen of treurig maken, hen tot
nadenken aanzetten of hen als een blindegeleider bij de hand nemen en door het leven
voeren. Dat leven wordt hier geschapen, binnen deze vier muren maar het breidt zich
tot het universum uit.
Met dit citaat werd de deur geopend naar de verbeelding van Paustovski.
De acteurs selecteerden verhalen die hen aanspraken en brengen de gevoelens
over die ze ervoeren bij het lezen van het gekozen werk. De teksten werden
door de theatermakers herwerkt waardoor de juiste toon voor een boeiende
voorstelling werd gevonden. Ze declameren ook werk van Majakovski waarover
Konstantin Georgiëvitsj schreef dat zijn gedichten als met een voorhamer werden
geschreven, de mouwen opgestroopt… Verzen uit De bronzen ruiter refereren aan
de grote bewondering voor Poesjkin. In zijn dichtkunst is heel de magie van de
Russische taal besloten, schreef Paustovski.

De bronzen ruiter • Foto Hélène Adent • 1955 • Leningrad • Archief #58, bewaard in de fondsen
van de Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art • collection Jacques Doucet • Paris
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Charles Cornette en Hilde Uitterlinden besluiten met de beklijvende laatste brief
van Paustovski: 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 afleggen.
Tijdens de hele voorstelling, die meer dan een uur duurde, kon je een speld
horen vallen. Wanneer de lichten weer aangaan, worden de artiesten bedankt
met een warm applaus en een reusachtig boeket. Het is voortaan moeilijk om de
verhalen van Paustovski te lezen zonder de stemmen van Hilde en Charles te
horen…
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Repertoire Zonder verbeelding geen literatuur.
Konstantin Paustovski
1. Korte fragmenten uit de Gouden Roos
(1987, Arbeiderspers, Privé Domein nr. 137)
2. Uit Verhaal van een leven (paginering uitgave Van Oorschot)
• Ontmoeting met Majakovski: Roodkoperen beslag. Boek der
omzwervingen p. 326
• Het stuk glycerinezeep: Tijd van de grote verwachtingen, p. 310
• De vertraagde tijd: Tijd van de grote verwachtingen, p. 418
3. Andere :
• De oude kok: De muziek van de herfst, verzamelde verhalen, p.
398 – 2020, Van Oorschot
• Steden van kastanjeblaren: De romantici, p. 38 – 1995,
Arbeiderspers
• Fragment uit Goudzand: brief uit 1968, p. 569-570
Vladimir Majakovski
Een laatste Petersburgse vertelling (Verzamelde gedichten, Van Oorschot)
Aleksandr Poesjkin
De Bronzen ruiter, Novellen in verzen. Verzameld werk deel I
1999, Stichting Uitgeverij Papieren Tijger
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17:15 Muzikaal moment met de Antwerp Klezmer Band
Als verrassing brengt de Antwerp Klezmer Band nog een muzikaal optreden.
Het trio van professionele muzikanten brengt een repertoire van traditionele
Joodse/Oekraïense muziek.
Bart Geysels [sopraansaxofoon] • Joeri Vaerendonck [contrabas] • Bart Wils
[accordeon)
De leider van de groep, Bart Geysels verstrekte enige uitleg over het repertoire
dat ze brachten en de groep: Wij hebben 5 traditionele, klezmer-melodiën gebracht.
5

Helaas is de componist daarvan veelal onbekend. Ook de titels op de uitgeschreven
partituren zijn niet altijd betrouwbaar. Veelal staat er vb. gewoon 'vrolijk liedje', 'treurig
liedje' 'dansje uit Odessa',...
De titels van de 5 stukken zijn : Zhok • Freilach • Heyser Bulgar • 66 [niet de
originele titel] • Little Galitsian Dance
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Wij volgen [zonder regelmaat, maar toch] het Jewish Music Institute. Zij hebben
onderzoekers [zoals vb. Lorim Sklamberg] die het repertoire opzoeken, catalogeren en
zelfs uitbreiden. Moshe Beregosvski is ook een van de belangrijkste bronnen op vlak
van Joodse, instrumentale volksmuziek.
Het nummer '66' heb ik ooit gehoord en genoteerd. De Klezmertraditie was
traditioneel een orale traditie waarin melodiën gewoon op het gehoor werden
aangeleerd. Zeer gelijkaardig aan de troubadours van weleer.
En wij componeren af en toe ook zelf iets.

17:40 Borrel
De voorzitter sluit de vergadering en roept iedereen op voor de borrel. Hij
brengt de datum van onze volgende ledenbijeenkomst in herinnering: zondag
12 december 2021 in het Akoesticum in Ede.
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18:30
Na de borrel genieten 32 deelnemers nog van een smakelijk diner in het Grand
Café.
• • •
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TEKST TOESPRAAK HENK MULDER
5 september 2021, Ledenbijeenkomst Antwerpen
Beste leden,
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Hartelijk welkom op deze ledendag. Na anderhalf jaar is het fijn om elkaar weer
in levende lijve te zien en te ontmoeten. Het is mooi weer en we zitten
wederom in de mooie ruimte van De Singel in Antwerpen.
Persoonlijk
Het is mij een genoegen om jullie hier als nieuwe voorzitter van de VKP te
begroeten. Toen Netty mij in april 2020 vroeg heb ik na enig thuisberaad direct
ja gezegd. De voorwaarde die Hein Leffring koppelde aan het voorzitterschap –
nl. dat je zoals hij én Paustovksi op 31 mei geboren moet zijn – heb ik daarbij
welbewust genegeerd. Mijn geboortedag is 2 oktober 1954. Een korte indruk
van mijn achtergrond: Van huis uit ben ik historicus. Mijn alma mater was de
Rijksuniversiteit Groningen. In die jaren heb ik via een onderzoek naar de
Pamjat-dissidenten en Memorial de bredere Russische geschiedenis, cultuur en
literatuur leren kennen en die belangstelling is daarna nooit meer verdwenen.
Toen Martin Ros in de jaren zeventig op zijn eigen onstuitbaar-meeslepende
wijze de reeks Privé Domein aan de man bracht was ik ook aan het œuvre van
Paustovski verkocht. Ruim 35 jaar ben ik werkzaam geweest in allerlei functies in
het beroepsonderwijs in de Welzijns- en Cultuursector. De laatste 15 jaren was
ik opleidingsmanager. Per 1 februari j.l. ben ik met pensioen. Betty mijn vrouw is
hier ook aanwezig. Op haar ben ik, zoals de Friezen zeggen ‘grutsk’. Zij is nu
voor de 3e keer als invitée’ mee, maar ik begrijp dat dat eigenlijk illegaal is,
hoorde ik gisteren van Ria. Maximaal één keer is dit geoorloofd. Zij heeft
aangegeven direct lid te gaan worden. Samen hebben we twee kinderen, Rick en
Ariënne, die in het weidse Friesland in Paustovski’s geest zijn opgegroeid, maar
nu met hun partners in de stad Utrecht wonen. Tot zover mijn CV.
Henk Vink
Met mijn aantreden neemt Henk Vink afscheid van ons, niet als lid, maar wel als
voorzitter van het bestuur. Henk, je bent in 2013 lid geworden van de
vereniging. Vanaf 2016 werd je bestuurslid en in 2017 heb je het voorzitterschap
in een uitruil overgenomen van Hein Leffring. Je hebt vele ledenactiviteiten
geleid, onder anderen ons 20-jarig jubileum, bent mee geweest op de reis naar
Karelië en Noord-West Rusland in 2017 en heb ons de afgelopen anderhalf jaar
door de moeilijke coronatijd geleid. Privé heb je een akelige hartoperatie
ondergaan, maar gelukkig, vertelde je mij, gaat dat weer beter. Graag willen we
je bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Uiteraard zien we
je graag op de ledenactiviteiten terug. Ik wil je hierbij een mooi cadeau
overhandigen (boek van prof. E. Waegemans)
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Toekomst
De Vereniging Konstantin Paustovski is een levendige vereniging. Opgericht in
1998 bestaat ze nu al 23 jaar. In 2022 vieren we de 130ste geboortedag van
Paustovski. Het jaar daarop, in 2023 vieren we ons 25ste jubileumjaar met de
Vereniging. Als bestuur zijn we i.s.m. de musea in Rusland al druk bezig om aan
deze mijlpalen vorm te geven.
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De Vereniging is begonnen als een vriendengroep. Ria en Werner vertelden mij
dat de eerste oprichtingsbijeenkomst in 1997 met 24 mensen aan een grote tafel
in de woonkamer bij hen thuis plaatsvond. We hebben nu 160 leden. Dat is een
mooi aantal en we groeien nog steeds. Het ledental groeit, maar de uitdaging is
om het informele karakter van een vriendengroep te behouden en ook hoe we
de leden meer kunnen betrekken bij de activiteiten en de verbetering van de
organisatie. Graag staan we open voor jullie interesses, bijdragen en initiatieven.
Meld het ons als je ideeën hebt.
Op 7 juni j.l. werd ik gebeld door de schrijver Tommy Wieringa. Hij vroeg of ik
kon aangeven waar Paustovksi ook al weer over de dood van Tolstoi schreef. Hij
was nl. met een column bezig voor de NRC over A.L. Snijders, de ZKV-man, die
plotseling overleden was. Ik antwoordde Tommy dat ik het niet direct wist maar
dat ik hem z.s.m. terug zou bellen. Hij kon ook contact opnemen met Ria
Verbergt, die wist het ongetwijfeld. Gelukkig hebben we Tommy Wieringa
kunnen helpen en heeft hij een citaat van Paustovksi opgenomen in zijn In
Memoriam column voor AL Snijders In de diepe stilte klonk het hoefgetrappel.
[Uit Verre jaren, Het eerste gebod, blz. 125]
Vaak worden de boeken van Paustovski gelezen vanwege zijn stilistisch
vermogen om de grootsheid van de mens en de natuur weer te geven.
Paustovski leert ons om te kijken naar ons zelf en de omgeving waarin we leven.
Tommy Wieringa had niet voor niets een citaat van Paustovski boven zijn deur
hangen waarin dit “kijken van P.” centraal stond. Paustovski is in zijn grote
verbeeldingskracht, zo weten wij natuurlijk als leden van de VKP, een meester.
Daar willen we de komende [25] jaren ook in de Vereniging zeker weer
aandacht aan geven in onze lezingen, excursies, reizen en publicaties. Natuurlijk,
die insteek blijft, maar als bestuur hebben we echter ook aangegeven dat we in
de toekomst meer onderzoek willen stimuleren en de interessevelden willen
uitbreiden. Door meer thematisch te gaan werken willen we verbreding zoeken
waarbij Konstantin Paustovksi wel als scharnierpunt gebruikt zal gaan worden.
Hierbij kunt u denken aan thema’s als bijv.: Literatuur in de Dooiperiode,
Ecologie bij Paustovski e.a., Russische muziek, Vertalen en hertalen van
literatuur, Tijdgenoten van P. in Kunst en literatuur, Emigratie en ‘ínnere’
emigratie bij Boenin en Paustovksi, etc.
In een recente, m.i. prachtige, eigen uitgave van de Vereniging “Paustovski
Passant in Parijs, onder redactie van Ria en Greet, wordt van deze
verbreding al mooie uitwerkingen gegeven. Ik denk aan thema’s als ‘De Natuur’
bij Rousseau, Camus en Paustovski, en de verhouding tussen Russische en
Franse schilders en schrijvers in een bespreking van Paustovski en de emigrant
Boenin.
Wat de toekomst de Vereniging brengt is onder anderen afhankelijk van onze
verbeeldingskracht. Alvast anticiperend op het optreden van na de pauze wil ik
eindigen met een citaat van P. uit Paustovski Passant in Parijs (p.6): “Bijna elke
verlichte mens die niet totaal verstoken is van verbeelding, wordt door het leven
voorbereid op een ontmoeting met Parijs; soms gebeurt die ontmoeting echt, soms ook
niet. Het hangt er allemaal van af of je geluk hebt. Maar zelfs als de ontmoeting niet
plaatsvindt en een mens sterft zonder Parijs te hebben gezien, dan is hij hier zeker ooit
geweest, al is het maar een paar keer, in zijn verbeelding of in zijn dromen.”
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Bijdrage Netty van Rotterdam
Hein en ik leerden elkaar kennen tijdens mijn eerste reis met de Vereniging.
Dat was de reis naar Georgië. Hein was niet zo tevreden over de organisatie en
kwam van tijd tot tijd zijn nood bij mij klagen. In de jaren volgend op die reis
kregen we meer contact. Door de samenkomsten met het bestuur waar Ria en
ik plaats in hadden genomen, door de Rotterdamse leesclub waar hij vanaf het
eerste uur aan deelnam.
In mijn oren klinkt nog altijd Hoe gaat het met je, meid?, de begroeting die hij
uitsprak als we elkaar tegenkwamen.
Ik heb Hein leren kennen als een toegewijd voorzitter, altijd op de bres om de
vereniging te promoten. Vooral tijdens onze reizen keek hij altijd rond of er op
plekken die we bezochten een gastenboek lag. Reden om er een boodschap in te
schrijven. In ieder geval moest onze naam erin staan. Uit ervaring weet ik hoe
zoiets kan werken. Ooit bezocht ik een tentoonstelling in Antwerpen en in het
gastenboek schreef ik: Op weg naar een bijeenkomst van de Vereniging Paustovski
enz. Die opmerking van mij leverde prompt een nieuw lid op, onze huidige
penningmeester Frank Goes.
Hein was niet van het grote gebaar. Meer van heel veel kleine dingen. Voor een
reis naar Moskou en Taroesa in 2009 maakten Gijs en ik een wandeling door
Moskou. Uitgangspunt was de straten en plekken bezoeken die Paustovski
noemde in zijn Een verhaal van een leven. Toen we dat idee aan Hein voorlegden,
bleek Hein al een overzicht te hebben gemaakt van die straten. Hein was van de
registers: we kennen al het Plantenregister, het Namenregister en hij had dus ook
een stratenregister gemaakt. Het voorwerk was dus al gedaan. Gijs en ik konden
zo aan de slag. Kaart van Moskou op tafel, de diverse straten opzoeken.
De wandeling was een succes, al hadden we onze verbeelding hard nodig. Want
soms was een simpele straat veranderd in een zesbaans autoweg.
Ik zei al dat Hein niet van het grote gebaar was. Ik herinner me dan ook hoe Gijs
en ik aan het eind van de reis met de Moskouwandeling door Hein bedankt
werden met een Onderscheiding. Hein had van gevonden materialen met liefde
en toewijding iets in elkaar geknutseld. De onderscheiding bestond uit een
dennenappeltje uit de tuin van het huis van Paustovski, een veertje uit de tuin
Tsjechov in Melikovo, en een koordje uit de tuin van Jasnaja Poljana. En er zat
ook nog een soort penning aan die eigenlijk leek op de dop van een melkfles.
Daar kon geen cadeau tegenop.
Hein heeft de Vereniging met veel liefde en toewijding geleid. Julia me vertelde
me ooit dat Hein op haar aandringen zich gemeld had voor de eerste reis, vanuit
de gedachte dat een echtpaar, beiden met pensioen, niet alles gemeenschappelijk
hoefde te doen. Dat ieder voor zich hobby’s moest hebben. Hein zag de
Vereniging ook als een hobby. Als iets geld kostte, zei hij altijd: Ach, een hobby
kost ook geld.
We hebben mooie jaren met Hein doorgebracht. Op onze reizen, de middagen
met de leesclub die altijd werden besloten met een goed glas wodka, onze Kiev
reis met de leesclub en natuurlijk op de reizen met onze nazit op de hotelkamer
altijd met de vraag Breng je een glas mee?, want ja, we zorgden er altijd voor
een fles wodka paraat te hebben.
Julia, ik bedank jou namens mezelf en de Vereniging, voor de tijd die Hein, ver bij
jou vandaan, met ons doorbracht. We zullen, nee, we kunnen Hein niet
vergeten. Hij heeft zoveel sporen achtergelaten. De herinnering aan hem zal
onuitwisbaar blijven.
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Bijdrage Gijs Geertzen
Beste Julia en Myrte,
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Allereerst heel erg bedankt voor het prachtige boek dat dankzij jullie toch nog
is verschenen. Zolang ik Hein heb gekend, en dat was vanaf mijn eerste reis in
2001 naar de Krim, was hij met de planten en de personen in het werk van
Paustovski bezig, waarover dadelijk meer. Op de Krim was dat nog niet het
opvallendste in zijn persoonlijkheid. Dat was voor mij zijn belangstelling voor de
mensen, in het bijzonder jonge mensen die hij bij toeval ontmoette. De tweede
dag van ons bezoek aan de Krim bezochten we de badplaats Evpatoria en daar
gingen degenen die dat wilden te water. Hein dus ook nadat hij zijn
gehoorapparaten in veiligheid had gebracht. Eenmaal te water werd hij al snel
omringd door een wolk van Wit-russische jongeren die daar op vakantie waren.
Die van alles over hem en ons en onze herkomst wilden weten en dat deden in
het Engels dat zij bezaten. Dat was een kolfje naar Heins hand want hij
antwoordde in het Russisch dat hij studeerde aan de aan de Volksuniversiteit.
Hier bleven de andere leden van de groep buiten en konden alleen met veel
plezier van een bescheiden afstand naar kijken. Dit voorval herhaalde zich in
Kertsj later op de reis. Ik was met Hein op weg naar het Genuees fort en de
Romeinse tempel toen we door een jong meisje werden aan gesproken in het
Engels en Hein antwoordde in zijn Russisch. In deze vorm ontstond een prachtig
gesprek waar ik weer afstand van hield en waar dat persoonlijke kenmerk van
zijn karakter mij duidelijk werd. Nu terug naar het personenregister. Op onze
reis naar Georgië waren we in Tblisi en gingen Hein en Mieke Jansen op zoek
naar het adres en gegevens van een fotograaf. Niemand mocht mee behalve
Mieke die de fotografie deskundige was en is. Wat deze tocht heeft opgeleverd
weet ik nog steeds niet want nadat ik het boek van A tot Z had doorgewerkt
ben ik ook daarin geen antwoord op mijn vraag tegen gekomen. Misschien dat
Mieke duidelijkheid kan verschaffen. En dan nu de onderscheiding waar Netty
het over had. U hebt zich misschien afgevraagd wat dat rommeltje op mijn borst
is. Wel dat is nu de slechts eenmaal in tweevoud verleende enige echte
Paustovski-onderscheiding.
Ik heb een grote waardering voor Hein, want zonder Hein geen Vereniging
Konstantin Paustovski en zonder deze vereniging hadden wij allen niet al deze
mooie reizen, bijeenkomsten en literatuur genoten. Ter herinnering wil ik jullie
nog een kleinigheid aanbieden.
Liedjes gezongen door Steef Vooren
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1.
Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Wees voorzichtig met de gitaar die als een zonnetje voor ons is,
De snaren maken een helder geluid als een soort magie.
De hemelkoepel draait, heel groot besneeuwd met sterren…
Hoe tof is het dat wij hier vandaag bij elkaar zijn!
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Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись!
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"
Het kampvuur schittert in de ondergaande zon.
Vreemdeling wees niet bedroefd, kom op en lach het leven toe!
En als straks iemand dichtbij in je oor fluistert:
Hoe tof is het dat wij hier vandaag bij elkaar zijn!
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И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,
Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним.
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"
En toch met alle droefheid herinneren wij ons vandaag hen,
Al die namen die in onze gebroken harten leven,
Al de dromen en de liederen met elke ademtocht genomen.
Hoe tof is het dat wij hier vandaag bij elkaar zijn!
Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Wees voorzichtig met de gitaar die als een zonnetje voor ons is,
De snaren maken een helder geluid als een soort magie.
De hemelkoepel draait, heel groot besneeuwd met sterren…
Hoe tof is het dat wij hier vandaag bij elkaar zijn!
vertaling Steef Vooren
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2.
Тёмная ночь,
Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают.
В тёмную ночь
Ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком
Ты слезу утираешь.

Donker is de nacht,
enkel kogels fluiten over de steppe,
alleen de wind huilt in de kabels,
dof flikkeren de sterren.
In die donkere nacht, mijn liefste,
ik weet het, slaap jij niet,
en bij het kinderbedje
droog jij heimelijk een traan.

Как я люблю
Глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу
К ним прижаться сейчас губами!
Тёмная ночь
разделяет, любимая, нас,
И тревожная, чёрная степь
Пролегла между нами.

Wat hou ik van de diepte
van jouw zachte ogen,
wat wil ik nu graag
mijn lippen op hen drukken!
De donkere nacht scheidt,
mijn liefste, ons,
en de onheimelijke, zwarte steppe
ligt nu tussen ons.

Верю в тебя,
В дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня
Тёмной ночью хранила...

Ik geloof in jou,
lieve vriendin van mij,
dat geloof beschermde mij tegen kogels
in de donkere nacht…
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Радостно мне,
Я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня,
Что б со мной ни случилось.
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Ik voel vreugde, ben rustig
in het dodelijke gevecht,
ik weet dat je mij liefdevol
tegemoet zal komen, wat ook
met mij zal zijn gebeurd.

Смерть не страшна,
De dood vrees ik niet,
С ней не раз мы встречались в степи. meer dan eens stonden we oog in oog
in de steppe.
Вот и теперь
Nu op dit moment
Надо мною она кружится.
cirkelt hij ook boven mij.
Ты меня ждёшь
Jij wacht op mij en bij het kinderbedje
И у детской кроватки не спишь,
blijf jij wakker,
И поэтому знаю: со мной
en daarom weet ik: mij
Ничего не случится!
zal niets overkomen.
vertaling Greet Vanhassel

met dank aan Frank Goes voor de foto’s
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Jean Alen
Secretaris
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