
Bericht aan de Leden 
PVerenigingKonstantin Paustovski

Beste vrienden van de VKP,

Het bestuur van de vereniging en veel van onze leden lijden erg  
onder wat er op dit moment gebeurt tussen twee broedervolkeren 
en niet in het minst door familie of vrienden in de getroffen 
gebieden.   
Het is wrang en verdrietig om te zien hoe een gruwelijke oorlog  
met veel burgerslachtoffers maar door blijft gaan in een gebied  
waar Paustovski zo mooi over schreef.                                                                       

In een brief van mij namens het bestuur [12 maart] en een tekst 
van Paustovski [24 februari] op de website van de vereniging 
hebben we ons standpunt over de oorlog reeds duidelijk gemaakt. 
https://www.paustovski.org/actualiteit/ 

Evenals Paustovski zijn wij als bestuur tegen oorlog en het 
gebruik van geweld. Het oproepen van tegenstellingen tussen 
Russen en het Westen en het denken in nationaliteiten is niet de 
weg die wij uit willen gaan. Wij zijn voorstander van inclusie en  
verbinding over de grenzen heen tussen mensen van goede wil 
en voor respect voor de menselijke waardigheid.  
Of zoals Paustovski in 1915 schreef aan zijn neefje Serjozja die 
‘naar de oorlog wil’: ‘Ware heldhaftigheid is niet voor de oorlog 
bestemd, maar voor ons leven hier.’ [Goudzand blz. 57v]. 

Laten wij en alle politieke leiders daar op aan sturen en onze 
jeugd daar mee opvoeden. 

Op onze volgende ledenvergadering op 15 mei* a.s. willen we in  
het eerste kwartier van de vergadering aan de hand van 
toepasselijke teksten van Paustovski stil gaan staan bij de oorlog. 
Leden van het bestuur zullen hun bijdrage leveren en de leden 
kunnen kort reageren en zo gewenst ook een woordje zeggen.

Ik wens jullie allen goede dagen en gezondheid en spreek 
opnieuw de wens uit dat het conflict in Oekraïne zo snel mogelijk 
beëindigd zal worden.

Henk Mulder   
Voorzitter Vereniging Konstantin Paustovski

* Inschrijven voor de ledenvergadering kan nog tot 3 mei.
Zie onze website Meer info… onder 15 mei


