De Machinist
Willem Buytewechstraat 45 / 3024 BK Rotterdam
Wij ontmoeten elkaar eindelijk opnieuw in het historisch pand van De Machinist
op zondag 15 mei 2022. De leslokalen van de voormalige machinistenschool zijn
nu ingericht als werkruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten. Verder biedt
het pand een kleine filmzaal en een café-restaurant.
Belangrijke mededeling: zie Praktisch
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• 13:30
Afspraak in de prachtige sociëteitszaal op de 1ste verdieping.
Onthaal met koffie en thee [*] en uitdelen naamkaartjes.
• 14:00
Verwelkoming door de voorzitter, Henk Mulder.
We staan stil bij de oorlog in Oekraïne aan de hand van toepasselijke teksten
van Konstantin Paustovski, gekozen en gelezen door enkele leden.
Algemene Ledenvergadering met volgende agendapunten:
A. Verslag van de laatste algemene vergadering [digitaal op 15 april 2021] ter
goedkeuring
B. Jaarverslag 2021
C. Financieel jaarverslag 2021
D. Verslag over de controle van de cijfers door de kascommisie
E. Begroting 2022
F. Herbenoeming of vervanging uittredende bestuursleden:
• Netty van Rotterdam [uittredend] is bereid als bestuurder aan te blijven
• Jean Alen [uittredend] legt zijn mandaat neer. Stemming over aanstelling
Annette Bos als nieuwe secretaris. Eventuele andere kandidaten gelieve zich aan
te melden vóór 31 maart.
G. Rondvraag en sluiting
• 14:40 -/+
Paustovski in Jalta
Olga Pernatskaia van het Bakhrushin Museum [Theatermuseum, departement
Anton Tsjechov] laat ons kennis maken met plaatsen in Jalta en Goerzoef die
Paustovski met de stad en Tsjechov verbinden.
Natalia Pashko van het A.P. Tsjechov-huismuseum verzorgt een rondleiding in de
tuin en de Witte Datsja. Dit alles gebeurt via een Zoom-meeting.
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• 15:40 +/Pauze met koffie en thee [*].
Belangstellenden kunnen het boekenstandje van onze vereniging bezoeken.
Het derde sprookje naar Paustovski Het stalen ringetje [uitgeverij Urbi et Orbi]
zal te koop worden aangeboden.
• 16:10
Literair-muzikaal programma met Michel Krielaars naar aanleiding van zijn
boek De klank van de heilstaat – Musici in de tijd van Stalin.
In de proloog van dat boek schrijft Krielaars “Uiteindelijk besloot ik een duik te
nemen in een onstuimige periode uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie, waarin,
om met de schrijver Konstantin Paustovski te spreken, voor ieder ook maar
enigszins weldenkend en niet geheel ongevoelig mens het leven de vorm aannam
van een dagelijkse martelgang.”

Michel Krielaars [Amsterdam, 1961] is journalist en schrijver. Hij is opgeleid als
historicus en is nu chef Boeken van NRC Handelsblad. Van 2007 tot 2013 was
hij correspondent in Rusland. Krielaars schreef diverse romans en
verhalenbundels. Ook publiceerde hij non-fictie over Rusland zoals Het brilletje
van Tsjechov en Alles voor het moederland. Hij mag zich rekenen tot de kleine
groep schrijvers die ook nog boeiend kunnen vertellen.
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Het programma van de schrijver wordt opgeluisterd met muzikale intermezzo’s
die gebracht worden door zijn vrouw Henriette Schenk en de pianiste
Irina Antonova.
Henriette Schenk is een professionele en begenadigde solozangeres die door
haar expressieve zang en haar doorleefde stem sfeer toevoegt aan de verhalen
van Michel Krielaars. Ze brengt liederen van de componisten die in het boek
voorkomen.
Irina Antonova is geboren in Rusland en begon als 6-jarige met pianospelen. Een
jaar later won ze een concours voor jong talent. Haar professionele opleiding
volgde ze aan het Staatsconservatorium in Jekaterinaburg. In 2000 zette ze haar
studies verder aan het Conservatorium in Amsterdam en aan het Rachmaninoff
Conservatorium in Parijs. Antonova is pianodocente aan de Piano Academie
Amsterdam en treedt vaak op solo, met zangers, koren en strijkensembles.
• 17:20
Borrel. [*]
• 18:10
Vrijblijvend deelname aan het diner in het café-restaurant.
De kosten voor de maaltijd bedragen [drank inbegrepen] 40 €.
Laat je verrassen tijdens het typisch en succesvol machinistenconcept Rotterdams
Tafeltje Vol ! Het keukenteam serveert verschillende hoofdgerechten in schotels
per tafel: vlees – vis en vegetarisch. Koffie of thee na de maaltijd.
Je kunt inschrijven voor het diner tot 3 mei.
[*] Koffie bij onthaal, tijdens de pauze en borrel tot besluit zijn begrepen in de
prijs voor de deelname aan de ledenbijeenkomst.
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Introducé
Elk lid mag eenmalig een introducé uitnodigen op een ledenbijeenkomst en het
gezamenlijke diner ter kennismaking met onze vereniging.
Graag vermelding op het inschrijvingsformulier.
Praktisch
• In de buurt van de Machinist zijn gratis parkeermogelijkheden, maar op zondag
is het daar erg druk. Alternatief is Q-Park parkeergarage Schiehaven op 8
minuten loopafstand. Een dagpas kost 12,50 en er kan op voorhand worden
gereserveerd
https://www.q-park.nl/nlnl/parkeren/rotterdam/schiecentrale/?utm_campaign=localmaps&utm_medium=
organic&utm_source=google

• Openbaar vervoer: vanaf Centraal Station tramlijn 8, uitstappen halte
Pieter de Hoochweg - dan nog 5 minuten lopen / metrolijnen A, B en C, halte
Coolhaven – 5 minuten lopen
• Extra info: zie www.demachinist.nl
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Inschrijving
De kosten voor de bijeenkomst bedragen 25 euro.
Inschrijven voor 3 mei door:
• je deelname aan de bijeenkomst eventueel diner te melden via
secretariaat@paustovski.org
• het bedrag dat overeenstemt met je keuze over te maken vóór 3 mei 2022 op
rekeningnummer NL03 RABO 0356 5303 88 / Vereniging K. Paustovski /
Seringenstraat 31 / 2982 Ridderkerk, mét vermelding van de namen.
• 25 € [enkel vergadering]
• 65 € [vergadering + diner met drank Rotterdams Tafeltje vol]

! bij annulering na 3 mei kan geen restitutie worden verleend.
Je doet ons een groot plezier door onmiddellijk in te schrijven en niet te
wachten tot de deadline.
Het maakt het leven van de organisatoren zoveel prettiger…
Én bijkomend voordeel: je verliest de datum niet uit het oog.
Wij hopen zoals altijd op een talrijke opkomst!

Jean Alen,
Secretaris van de VKP
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