
Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Belle van Zuylen op zaterdag
11 april 2015 in het Koetshuis van Slot Zuylen.

1. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom in de prachtige nieuwe
entourage van het Koetshuis en opent de vergadering.
Ze memoreert dat het dit jaar 275 jaar geleden is dat Belle van Zuylen werd geboren.

2. De notulen van de jaarvergadering van 2014.
Enkele opmerkingen naar aanleiding van de vraag van Hanneke van Maanen:
De voorjaarsbijeenkomst wordt altijd op het Slot gehouden en voor de
herfstbijeenkomst proberen we steeds een passende plek elders te vinden.

De notulen worden goedgekeurd.

3.Jaarverslag 2014

Dit is een goede weergave van alle geslaagde activiteiten die we het afgelopen jaar
hebben georganiseerd. De gastvrijheid van de Zwitserse Ambassade bij de
presentatie van onze cahiers wordt bijzonder op prijs gesteld.
Het jubileum in mei 2014 was ondanks het slechte weer feestelijk, zeer goed bezocht
en het toneelfragment dat werd opgevoerd smaakt naar meer. Wellicht een keer een
integrale opvoering van La parfaite Liberté , waarvan we de vertaling
van Carel van Alphenaar nu hebben.

4. Financiën

Margriet Lacy-Bruijn licht de stukken toe. Het komt erop neer dat we in 2014  €1200
meer hebben uitgegeven dan ontvangen. Het jubileum kostte toch meer dan we
begroot hadden en de inkomsten vielen tegen, ook wat de contributie betreft.
Maar over het algemeen is de financiële situatie goed.

Lucré Huelsmann heeft als lid van de kascommissie de stukken bekeken en goed
bevonden. Annemarie Veerman, die ernstig ziek is, kon niet aanwezig zijn en we
hebben eventueel iemand die haar zou kunnen vervangen. We leven mee met
Annemarie, die een moeilijke tijd doormaakt en wensen haar alle goeds.

Tinie Bulte vraagt zich af hoe het bezoek aan Twickel is geregeld qua financiën.
Petra Kilian verwondert zich dat de contributie –inkomsten zo laag zijn ingeschat.
Het antwoord van Margriet Lacy-Bruijn is dat ze zich baseert op ervaring.

5. Congres Frans
Op 21 en 22 maart 2015 vond het congres Frans plaats. De voorzitter meldt dat we
daar wederom een gratis stand hebben gekregen in de exposantenhal. Daar werd ook
de bundel Lessen voor het Leven, samengesteld en vertaald door Marjolein Hogewind
en Madeleine van Strien, voor het eerst ter verkoop aangeboden.



Ook is daar een atelier gegeven over Le Noble, in de vertaling van Rosalien Witsen.
Deze kleine roman werd daar gebruikt als kapstok voor hedendaagse problemen als
de gedwongen huwelijken in sommige allochtone kringen.
Het is de bedoeling om op basis van dit boek een lespakket samen te stellen voor
Middelbare scholieren. De deelnemers ontvingen allemaal de bovengenoemde
bundel Lessen voor het Leven.

6. Het Zwitsers Genootschap.

Het Zwitsers Genootschap is ter ziele en zoekt een weg tot aansluiting bij ons, maar
dat is moeilijk. We zien meer in een nauwe samenwerking met name wat betreft de
cahiers en het brievenproject, waarbij we dan denken aan de brieven die afkomstig
zijn uit de bibliotheken van Neuchâtel en Lausanne.
Het Zwitserse Genootschap heeft nog geld ik kas en dat zal vermoedelijk ten goede
komen aan genoemde bibliotheken en wellicht ook aan ons.

7. De directeur van Slot Zuylen, Marian van Dijk neemt het woord en wijst de
aanwezigen trots op het prachtig verbouwde Koetshuis waarin men zich bevindt en
op het beeld van Belle van Zuylen dat bovenaan de trap staat.

Haar plan is om wat meer te doen met de filosofie van Belle en zij zou graag zien dat
ook jonge mensen daarmee aan de slag gaan. Er is al pilot geweest op lagere scholen
en het is volgens haar dringend noodzakelijk dat er een kinderboek komt voor 6-
10jarigen waarin de ideeën van Belle begrijpelijk worden gemaakt voor deze
doelgroep. Zowel het Genootschap als het Slot zijn op zoek naar iemand die dat zou
kunnen schrijven. Lucille van Tuyll van Serooskerken heeft binnenkort een afspraak
met de schrijfster Amalia Baracs.

Verder wijst ze nog op de Belle-wandeling, die nu ook via een App op de telefoon te
lopen is. Maar een papieren versie is ook nog steeds voorhanden.

8. Wat nog op het programma staat dit jaar.

De voorzitter kondigt aan dat het geplande bezoek aan Kasteel Twickel op 20 juni
geheel is volgeboekt .
De het congres in Chawton heeft nu 23 deelnemers en ook in Engeland is er veel
belangstelling voor.

Suzan van Dijk meldt dat er in het najaar een tentoonstelling wordt samengesteld in
het Letterkundig Museum over schrijfsters uit de lange 19e eeuw en daar rekenen we
Belle van Zuylen dan ook onder. Daar zou een najaarsbijeenkomst van ons
genootschap goed bij kunnen aansluiten.

9. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de bestuursleden, die
ieder persoonlijk worden bedankt.


