
Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Belle van Zuylen op
zaterdag 1 april 2017 in het Koetshuis van Slot Zuylen.

1. De voorzitter heet de leden van harte welkom.

2. Notulen van de jaarvergadering 2016.
Edda Holm meldt dat Guusje Groenen,( Levende Talen, afdeling Frans)  met wie zij
een lespakket heeft gemaakt over Le Noble,helaas veel te vroeg is overleden.
Ook bereikte ons het bericht van het overlijden van  Nellerieke Boucher, voormalig
bestuurslid.
De notulen worden geaccepteerd.

3. Jaarverslag 2016
Geen opmerkingen. Ook geaccepteerd.

4. Kascommissie
De penningmeester Margriet Lacy-Bruijn neemt het woord.
Ze heeft voorafgaand aan de jaarvergadering vergaderd met de leden van de
kascommissie Annemarie Veerman en Nel Holm-Kole en zij hebben de
penningmeester gedechargeerd.

Over 2016 is er een mooi resultaat geboekt: we hebben €1432,06 overgehouden.
De contributiebetalingen variëren sterk per jaar, maar 2016 verliep voorspoedig.
Het feit dat er dit jaar geen cahier is verschenen heeft ook bijgedragen aan het
positieve resultaat.

De kascommissie wordt hartelijk bedankt door de penningmeester en beide leden
krijgen een kleine attentie voor hun inspanningen.

5. Contributieverhoging.
2017 wordt – financieel gezien – een pittig jaar, gezien alle activiteiten die op stapel
staan.
Om wat meer financiële armslag te hebben stelt de voorzitter voor de contributie te
verhogen van €27,50 naar €32,50 per jaar. De vergadering gaat hiermee accoord.

Maud Arkesteijn vraagt hoe wij nieuwe leden werven.
Netty van der Tak geeft regelmatig vriendinnen een lidmaatschap cadeau voor een
verjaardag.
Maud denkt aan een cadeautje bij het lidmaatschap, bv bonbonnetjes met het kopje
van Belle erop. Zij heeft in dat opzicht ervaring met een banketbakker in Zutphen die
Beethovenbonbons maakt. Zij zal daarnaar informeren.

Vraag van Hanneke van Maanen: waarom is de Association Suisse opgeheven?
Antwoord van de voorzitter: bij gebrek aan belangstelling.



De Association Suisse is kort na het Nederlandse Genootschap in 1976 opgericht
door Jacqueline Winteler maar helaas doodgebloed.
De helft van het geld dat de Association nog in kas heeft komt het Nederlandse
Genootschap toe. Edda heeft daarover contact met Valérie Cossy.

6. Rondleiding klas van Luna door Netty van der Tak en Daniel Beuman.
Edda heeft haar kleindochter het boek “Klokkenspel voor Belle” cadeau gedaan en
Luna heeft een spreekbeurt gehouden over Belle van Zuylen.
De klas en de juf zijn enthousiast geworden en op 17 mei zal Netty van der Tak de
kinderen rondleiden door het Slot.

7. Activiteiten 2017

Toneelstuk de Absolute Vrijheid.
Zowel voor 27 als voor 28 mei zijn er nog kaarten beschikbaar.

De voorzitter kondigt aan dat het Genootschap wederom een congres in Chawton
organiseert en wel op 6 en 7 september 2017.
Door een ingrijpende financiële reorganisatie is de Chawton House Library niet meer
beschikbaar. Het Jane Austen Museum zou een goede vervangende locatie kunnen
zijn. De deelnemers zullen daar bericht over ontvangen.

Op 7 oktober zal de herfstbijeenkomst plaats vinden op Amelisweerd. Paul
Pelckmans zal spreken over het thema de dood, zowel in Adolphe van Benjamin
Constant als in Caliste van Belle van Zuylen. Dit naar aanleiding van het feit dat het
dit jaar 200 jaar geleden is dat Benjamin Constant is geboren.

8. De cahiers.
Suzan van Dijk neemt het woord.
Er zijn 10 cahiers uitgegeven en bij gebrek aan menskracht ter ondersteuning hebben
zij en Madeleine van Strien helaas moeten besluiten om ermee op te houden.
Madeleine tobt met haar gezondheid en Suzan heeft het te druk.
Maar een boek met vertaalde artikelen uit verschillende cahiers staat op stapel en het
onderzoek bij het Huijgens Instituut gaat door evenals de digitalisering van de
brieven van Belle. In 2019 zal hierover er een jubileumpresentatie worden gehouden.

De voorzitter meldt dat de cahiers zullen worden vervangen door een Lettre de
Zuylen, die voorlopig een keer per jaar zal worden uitgegeven.

Paul van den Boogaard houdt de Wikipediapagina nog steeds zorgvuldig bij.

Vraag van Hanneke van Maanen: zouden we iets kunnen doen met het
boekenweekgeschenk?  Maar omdat dat altijd een bepaald thema heeft lijkt dit
moeilijk te verwezenlijken.



Maud Arkesteijn: 2018 wordt het jubileumjaar van het Cultureel Erfgoed. Dat zouden
we ook kunnen aangrijpen om meer bekendheid te geven aan Belle van Zuylen.

9. Afscheid Suzan van Dijk.
De voorzitter: Belle noemde zich Europees, maar Suzan gaat regelmatig over de
grenzen van dit continent. Ze reist de hele wereld over en heeft heel veel gedaan - en
doet dat nog steeds- om het werk van Belle van Zuylen onder de aandacht te brengen
en te promoten.
Samen met Madeleine was ze de motor achter de cahiers. Met Maria Schouten is ze
de spil van het brieven online project en de site : Schrijvende Vrouwen.
Verder is ze de drijvende kracht bij de leesgroep, die nog steeds bijeen komt in het
prachtige huis van Joop de Vries in Utrecht.
Ze was voorzitter van 2002 – 2010 en gezien het bovenstaande wordt haar het
erelidmaatschap toegekend.

Afscheid Netty van der Tak.
Netty verlaat het bestuur maar voegt zich bij de denktank van Yvette Went en
Madeleine van Strien.
De voorzitter: Netty was ons bloemenmeisje, ze zorgde altijd voor de bloemen, was
de trait d’union met het Slot, regelde via de vele contacten bijzondere uitstapjes zoals
naar Twickel.
“ik zou je in een doosje willen doen” zegt de voorzitter, die eraan toevoegt dat het
bestuur de heerlijke maaltijden die Netty bij de vergaderingen ter tafel bracht deerlijk
zal missen.
Netty heeft zelf voor een opvolger gezorgd in de persoon van Daniel Beuman, die
ook gids is op het Slot en prima past in het bestuur.

Netty neemt het woord.
Ze vindt het eervol dat ze lid wordt van de denktank en ze blijft vanzelfsprekend lid
van het Genootschap.
Ze is ooit door Yvette gevraagd om deel uit te maken van het bestuur. Ze heeft zich
toen uitvoerig verdiept in het werk van Belle.
Voor Belle was lezen een levensbehoefte en dat geldt in zekere zin ook voor haarzelf,
want leren en studeren zijn een leitmotiv in haar leven.
Ze blijft rondleiden op het Slot evenals in de Hermitage.
Ze heeft voor alle bestuursleden een boeket bloemen. De aanwezigen belonen haar
met een groot applaus.

De voorzitter meldt dat er met het vertrek van Suzan een plaats in het bestuur is vrij
gekomen en vraagt de aanwezigen of gegadigden zich willen melden.

10. Rondvraag
Maud Arkesteijn oppert of het een idee is om Thera Coppens te vragen een boek over
Belle te schrijven. Maud kent haar goed.



Verder meldt zij dat het Geelvinck Museum, dat gevestigd was in Amsterdam half
juni zal worden geopend in Zutphen in het voormalige Henriette Polak Museum.

Onder groot applaus sluit de voorzitter de vergadering.


