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2Beste VRIeNdeN VaN de VeReNIgINg KoNstaNtIN PaustoVsKI,

We hebben weer een bewogen jaar achter de rug met de vereniging. Gelukkig hebben we 
ondanks de aanhoudende coronacrisis onze activiteiten grotendeels kunnen doorzetten en 

was de ledendag in het najaar in Antwerpen een mooie en inspirerende bijeenkomst. Het was 
goed om elkaar weer te ontmoeten en ook de waarderende en hartelijke reacties van de leden 

op de nieuwsbrieven deden ons goed.  
Onder de mensen, begint de literatuur, zou Paustovski zeggen.

Zodra de berichten gunstig zijn willen we in het nieuwe jaar 2022 zo snel mogelijk de leden-
bijeenkomsten weer starten, te beginnen met de uitgestelde dag in Ede. Verder kijken we 
natuurlijk uit naar de ledenreis in het voorjaar en het lustrum van de Vereniging in 2023.  

We bestaan dan 25 jaar!
Graag willen we u als vriend van onze mooie vereniging heel prettige feestdagen toewensen 
en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. Ook komend jaar bent u van harte welkom op één 
van onze bijeenkomsten en uiteraard kunt ons blijvend ontmoeten op onze prachtige website. 

Henk Mulder, voorzitter                                                                                                                                       
        Namens het bestuur van de Vereniging Konstantin Paustovski
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aaN de jeugdIge toeschouweRs VaN Het stalen ringetje,
 
Ik ben heel blij dat het Tsjechische publiek, voornamelijk kinderen, mijn stuk Het stalen ringetje op het 
toneel zal zien.
Voor ik jullie heel kort iets vertel over het stuk en over hoe ik het schreef, wil ik een paar woorden 
besteden aan Tsjechoslovakije.
Ik ben maar één keer in jullie prachtige land geweest, in de winter, rond Nieuwjaar, maar nooit zal 
ik het magische Praag vergeten, de Boheemse bergen met hun ruige sneeuwpels en de kleine stadjes, 
die op winteravonden schitterden als helder verlichte kerstversiering.
In een van die kleine stadjes* zag ik een hele massa kinderen bij een speelgoedwinkel staan. In de 
vitrine stond achter het spiegelglas een mooi opgetuigde kerstboom.
De kinderen keken als betoverd naar die boom; net als alle kleine kinderen in alle landen ter wereld 
drukten ze hun neuzen tegen het koude glas.
Zo gauw een kind zijn neus tegen het glas drukte, lichtten tientallen lampjes op in de boom en alles 
schitterde in een gouden en zilveren regen. Maar je hoefde je neus maar weg te halen van het glas of 
de boom doofde uit. Waarschijnlijk was op de hoogte van de kinderneuzen een vernuftig mechanisme 
aangebracht, dat door de warmte van die neuzen, die door het glas heen kwam, elektrisch contact 
maakte met de lampjes in de boom.
Wij, volwassenen, gingen toen ook onze neuzen tegen het glas aandrukken. En telkens ontbrandde 2
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de boom gezwind. Maar wij, volwassenen, moesten 
daarvoor wel hurken voor de vitrine, wat tot luidruchtige 
vreugde leidde bij de kinderen. 
Toen, in dat kleine Tsjechische stadje, bedacht ik dat de 
Tsjechische kinderen wel heel gelukkig moesten zijn als 
de volwassenen voor hen zo’n vrolijke truukjes bedachten.
Wees altijd gelukkig! Dat wens ik jullie van ganser harte. 
Vergeet niet dat een gelukkig mens bijna altijd goedaardig 
is, dapper en grootmoedig, en dat hij nooit hulp zal 
weigeren aan ieder die het nodig heeft.
Wat zal ik jullie vertellen over mijn toneelstuk?  
Het is geschreven om de mensen geluk te brengen, al is 
het maar een klein beetje, en liefde voor hun land. Dat 
behoort volgens mij tot de taken van elke schrijver.
Het stalen ringetje is een sprookje, maar het bevat veel uit 
het echte leven en het speelt zich af in onze tijd.
Ik schreef dit sprookjestoneelstuk in uitgestrekte, dichte 
wouden die niet zo ver van Moskou nog bewaard zijn 
gebleven. Die bossen worden de Mesjtsjora genoemd. 



Er zijn veel meren en uitgestrekte moerassen; tot op de dag van vandaag dwalen oude beren door het  struweel. Zij rukken 
vermolmde dennenstronken uit, waar mieren in wonen, en ze likken die mieren bij duizenden op. Blijkbaar is dat een heel 
lekker maaltje want de beren grommen van genoegen.
In die bossen zijn er een heleboel vogels en in de weiden bloeien manshoge klokjes.
Alle mensen, alle personages van het stuk zijn echt; geen enkel is verzonnen. Ze wonen tot op de dag van vandaag in de 
bossen van de Mesjtsjora – Varjoesja, opa, het oudje Anisja, de verkoper Ledentsov, sergeant Koetirkin en zelfs de beer 
Strachodjorov. Alleen is hij geen beer maar een mens, een boswachter, en een van mijn boezemvrienden. Maar hij heet 
echt Strachodjorov. Hij heeft net zo’n karakter als de beer in het stuk: goedaardig en rechtvaardig.
Alleen het meisje Lente is een sprookjesfiguur. Maar ontmoette niet elk van ons ooit in zijn leven [en als dat nog niet is 
gebeurd, dan komt het vast nog] zulke prachtige meisjes van schitterende schoonheid en hartelijkheid? Natuurlijk wel.
Er zijn er veel in Tsjechoslovakije, net als in onze Russische dorpen. Elk van hen is een sieraad in ons leven, zoals ook 
Lente.
Ik wil jullie tijd niet langer in beslag nemen met gesprekken – jullie wachten immers op het begin van de voorstelling. 
Daarom zal ik nu niets meer zeggen en wens ik jullie enkel nog toe dat het leven jullie veel interessante belevenissen zal 
brengen, dat jullie veel zullen reizen, lezen, werken tot meerdere glorie van jullie land, veel plezier zullen maken en nooit 
zullen vergeten dat, met de woorden van de Russische schrijver Vladimir Korolénko**, een mens gemaakt is voor het geluk 
zoals een vogel gemaakt is om te vliegen.

Jalta, 1957
• Vertaling Greet Vanhassel            Verschenen in Novi mir #4, 1970
• Illustratie Gijs Geertzen   Enkele leden van onze vereniging hebben plannen met het toneelstuk, 2022



* KaRloVy VaRy
Uit een brief van Konstantin Paustovski aan Galina Arboezova, 12 januari 1956  Verschenen in Mir Paustovskogo #22, 2005

Toen we voor het eerst van ons hotel “Imperial” naar de stad liepen via de verlaten straten [of eerder straatjes] met 
oude kastanjelaars, ontmoetten wij een kleine oude man met een ijzeren brilletje die ons begroette [“nazdar!”] en in 
het Tsjechisch zei dat Karlovy Vary de mooiste stad is van Tsjechië. “Zulke steden bestaan waarschijnlijk alleen in de 
sprookjes van Andersen” – antwoordde ik in het Russisch. De oude man verstond mij, klopte lang en teder op mijn 
schouder en lachte. Toen zei hij: “God sta u bij in dit leven.” en ging weg, kromgebogen en bescheiden. Hij opende een 
hekje dat dicht begroeid was met klimop en verdween in een gezellige tuin. Het was mistig, van de bomen dropen dikke 
druppels en beneden, in de stad, klonken de zilveren klokken van de Maria Magdalenakerk.
Dat was onze allereerste indruk van Karlovy Vary.

Er zijn hier heel pittoreske huizen met bruggetjes, stenen buitentrappen, versierde balkons, torens en veelkleurige 
pannendaken. En elk huis draagt een herinnering.
Gedenkplaten zijn er bij de vleet: “Hier woonde Chopin”, “Hier woonde Gogol”, “Hier woonden Paganini en Heine”. 
Een schitterende namenlijst die begint bij Peter de Grote en Soevorov en eindigt met Einstein, Roosevelt en Stefan Zweig.
De hoofdstraat ligt in een kloof. Het riviertje de Teplá haast zich door zijn stenen oevers. De doorgang is smal: aan de 
ene kant is de rivier, aan de andere kant staan de huizen in het water, net als in Venetië…

• Vertaling Greet Vanhassel



Hotel Imperial, boven op de heuvelrug • oude postkaart 

** VladImIR KoRoléNKo
[1853-1921] Korolénko werd in 1879 verbannen naar Noordoost-Siberië waar hij 
het volk van nabij leerde kennen en zijn talent aan het licht kwam. Hij protesteerde 
tegen het harde optreden bij plaatselijke opstanden, tegen machtsmisbruik, 
politieke vervolging en pogroms. Zijn verhalen zijn soms artistiek zwak, maar 
zijn werk is doordrongen van diep medeleven met de sukkelaars en getuigt van 
een onverwoestbaar geloof in de goedheid van de mens. Korolénko is dan ook 
de humanist onder de Russische novellisten van het einde van de 19de eeuw. 
[Geschiedenis van de literatuur in Rusland van Emmanuel Waegemans]

lIdmaatschaPsBIjdRage  2022 
Wenst u lid te worden van onze vereniging? 
Dat kan. Voor € 25 per kalenderjaar. 
NL03 RABO 0356 5303 88

Info op onze website https://www.paustovski.org/over-vkp/

PVerenigingKonstantin Paustovski


