
 
 
 
Notulen van de jaarvergadering van 9 april 2011 
 
 
1. De voorzitter Edda Holm opent de vergadering en kondigt het bezoek aan van een 
Zwitserse delegatie die dit weekend te gast zal zijn bij het Genootschap. 
 
2. De notulen van de jaarvergadering van 2010. 
Sabine de Raat vraagt hoe het staat met de samenwerking met het Louis Couperus 
Genootschap. De voorzitter meldt dat er contact is geweest met Petra Thunissen van 
het LC –genootschap. Maar dat moet weer hervat worden. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 
Het jaarverslag wordt punt voor punt doorgenomen. 
 
De voorzitter zegt zich zeer gesteund te voelen door de bestuursleden, die allen 
afzonderlijk worden genoemd en geroemd om hun kwaliteiten. 
 
4. De penningmeester Margriet Lacy-Bruijn neemt het woord en kondigt aan dat 
Marga van Deursen vertrekt uit de kascommissie en bedankt haar voor haar 
jarenlange inzet en verwelkomt Lucré Hulsmann die de functie van Marga van 
Deursen overneemt. Ook Aad Groos wordt als lid van de kascommissie bedankt 
voor zijn betrokkenheid. 
 
Lucré Hulsmann meldt dat het boekjaar 2010 is goedgekeurd. 
 
In een toelichting op de financiën van het Genootschap meldt de penningmeester dat 
de sponsoring van Hola Press bij het drukken van de cahiers een grote meevaller is 
op een kleine begroting. In feite een grote gift. Mevrouw van Maanen stelt voor een 
blijk van dank te sturen naar Hola Press in de vorm van b.v. een lidmaatschap voor 5 
jaar. 
 
Suzan van Dijk legt uit wat de beweegredenen zijn van Peter Latjes ( van Hola Press) 
voor deze genereuze geste. Peter Latjes is historicus en ging vervolgens in zaken, 
maar draagt de cultuur en geschiedenis nog een warm hart toe. 
 
De penningmeester constateert dat de contributie beter wordt betaald. 
 
5. Afscheid van Madeleine van Strien-Chardonneau. 
 
De voorzitter zegt dat ze Madeleine al heel lang kent en zelfs nog college bij haar 
heeft gelopen in Leiden. Ze spreekt haar bewondering uit over al het werk dat 



Madeleine steeds weer verzet, de lezingen die ze geeft en de congressen die ze 
organiseert. 
De woorden : dit is  « pas un adieu mais un au revoir »  kenschetsen de nog steeds 
voortdurende betrokkenheid van Madeleine van Strien bij het Genootschap. 
Bloemen en een hartelijke omhelzing onderstrepen de vriendschap. 
 
 
 
6. Vooruitblik op het jaar 2011 
 
De voorzitter meldt dat op 4,5 en 6 juli 2011 vindt in Parijs het AIEF congres plaats, 
waarop Madeleine van Strien zal spreken over Belle van Zuylen. Overige sprekers: 
Suzan van Dijk, Edwin van Meerkerk, Paul Pelckmans. 
 
Op 8 oktober zal de herfstbijeenkomst plaats hebben, waarop Nettie Stoppelenburg 
een lezing zal houden over Belle van Zuylen en Annebetje. 
 
In november zal een reliëf van Belle gemaakt door Ton Sondaar in bruikleen worden 
gegeven aan het Letterkundig Museum. Het Genootschap wordt eigenaar. 
 
Het ( beeldhouwwerk van Fanny Kiezenberg, die in 2010 overleed is door haar zoon 
ondergebracht bij de galeriehoudster Barbara Houwers. 
 
Er is veel waardering van de leden voor de website van het Genootschap. 
Echter: de bibliografie moet worden aangevuld. 
 
7. De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 


