Vereniging Vrienden van het Museum Slot Zuylen

JAARVERSLAG 2017

Inleiding
Het jaar 2017 is het 36e jaar sinds de oprichting van de Vereniging Vrienden van het Museum Slot
Zuylen in 1981. De Vrienden hebben in 2017 in middelen en menskracht bijgedragen aan wat een
succesvol jaar genoemd mag worden. Het jaar zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het
Rietveldjaar. Vele Vrienden hebben de kans benut om in het Poortgebouw de eerste in opdracht
ontworpen meubelen van Gerrit Rietveld te bewonderen.
Promotie van Slot Zuylen kreeg gestalte door de inzet van de muziekwerkgroep, die een serie goed
bezochte concerten organiseerde. De tweejaarlijkse Nieuwsbrief informeerde de lezers over actuele
zaken en bevatte boeiende artikelen en alweer voor het vijfde jaar in successie werd de Slot Zuylen
Bridgedrive gehouden. De combinatie van het bridgespel, afgewisseld door een concert, een
rondleiding en een uitgebreide lunch is een unieke formule die velen aanspreekt.
In het kader van de vriendenuitwisseling met andere verenigingen en stichtingen in de regio ontvingen
de Vrienden van Slot Zuylen in 2017 een groep Vrienden van het Sint Eloy Gasthuis uit Utrecht.
Financiële ondersteuning in 2017 was bestemd voor een 3e en tevens laatste bijdrage van € 2.500,- aan
de zeer effectief gebleken stoomoven in het museumcafé, € 1.500,- voor de aanschaf van een AED en
€ 1.000,- voor de aankoop van tuingereedschap.
Het bestuur in 2017
Het bestuur vergaderde in 2017 zesmaal.
Jan van den Broek is tevens lid van het bestuur van de stichting Slot Zuylen, hetgeen bijdraagt aan een
nauwe samenwerking tussen Vrienden en stichting.
Samenstelling bestuur per 31 december 2017:
Jan van den Broek, voorzitter
Wilma van den Berg, secretaris
Stef van Leeuwe, penningmeester
Han van Toorenburg, redactie nieuwsbrief / PR
Lucile van Tuyll, namens het Stichtingsbestuur
Marjolein van der Zee, werkgroep muziek.
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Ledenbestand in 2017
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2017 als volgt:
31-12-2016
31-12-2017
Gewoon lid
150
138
Partnerlid (x2)
(117)
224
(110)
220
Lid voor het leven
57
57
Student/CJP
5
3
Totaal
436
418

Verschil
- 12
- 4
- 2
- 18

Ook in 2017 is het ledenaantal enigszins afgenomen.
Het bestuur wil de ledenadministratie zo actueel mogelijk houden. Dit betekent enerzijds het vergaren
van zoveel mogelijk e-mailadressen van onze leden. Dit met de bedoeling om hen te kunnen
informeren over evenementen in en rond Slot Zuylen. Maar ook om efficiënt, kostenbesparend en naar
moderne maatstaven te kunnen werken. Ook het opnemen van wijzigingen in e-mail- en andere
adresgegevens van de leden is natuurlijk belangrijk.
Het aantal e-mailadressen schommelt rond de 275. De wijzigingen in de (e-mail)adresgegevens
worden helaas nog niet consequent doorgegeven aan onze vereniging.
De meeste leden betalen hun jaarlijkse contributie op tijd, zodat onze vereniging aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen en ook verschillende projecten van de stichting financieel kan
ondersteunen. Een toenemend aantal leden had in 2017 niet tijdig betaald. Na diverse verzoeken waren
op 31 december 2017 vrijwel alle contributies voor 2017 betaald. Een drietal leden is geroyeerd.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het verenigingsjaar opende op 8 januari 2017 met de nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd in
samenwerking met Stichting Slot Zuylen. De goed bezochte bijeenkomst vond plaats in de
gobelinzaal, waar de altijd al bijzondere sfeer nog werd verhoogd door de muzikale omlijsting,
verzorgd door strijkkwartet in ragtimes, swing en licht klassiek: “Strijklicht”.

Tuindagen en Herfstdag
De traditionele Tuindagen werden dit jaar gehouden op 27 en 28 mei.
Op 1 oktober werd de Herfstdag gehouden, een gecombineerde herfst- en fruitdag.
Alhoewel dit geen vriendenactiviteiten zijn, tonen de Vrienden hun betrokkenheid door voor beide
activiteiten een financiële garantie te verlenen. Voor geen van beide activiteiten hoefde van deze
garantie gebruik gemaakt te worden.

Concerten
Ook dit jaar hebben er weer 7 muzikale evenementen plaatsgevonden. De belangstelling voor de
muziekprogramma’s op het Slot is nog steeds groot. Men belt zelfs ruim van tevoren met de vraag
wanneer er weer wat gaande is. Op 8 januari, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, trad het ensemble
“Strijklicht” op met passende achtergrondmuziek.
Op 29 januari vond het traditionele Snertconcert plaats. Voorafgaand aan het nuttigen van de
huisgemaakte erwtensoep traden “Maalstroom” en The Lasses” op met Ierse “folkmusic”.
Op 12 maart was er weer een High Tea-concert met een bijzonder optreden van Donna della Musica,
een ensemble dat zich toespitst op vocale muziek uit de periode rond de 16e en 17e eeuw.
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Zondagochtend 7 mei werd er gemusiceerd in de Gobelinzaal door Salon Huizinga met strijkmuziek
van o.a. Beethoven en Mozart.
Tijdens het tuindiner op 20 augustus werd de muzikale omlijsting verzorgd door “The Lasses”, die ook
al optraden tijdens het snertconcert.
Op 29 oktober, in het kader van de Belledag, trad het Jarzebsky Ensemble op met muziek onder de
titel “Rebels en Beminnelijk”. Het programma was zo omgebouwd dat de muziek verschillende
karaktereigenschappen van Belle representeerde.
Op 19 november tenslotte trad het Poppentheater van Jacobus Wieman op met de kindervoorstelling
“Ridder Clap van Rommelstein”. Kinderen en (groot)ouders waren enthousiast.

Nieuwsbrief
In 2017 vormden Daan Wolfert en Wil van Diepeningen de redactie van de Nieuwsbrief. In april en
oktober verschenen weer edities met informatie over de activiteiten en gebeurtenissen die zich in en
rond het slot gedurende het jaar afspeelden. Daarnaast kreeg de redactie weer een keur van boeiende
bijdragen, waarvan een aantal door ‘nieuwe’ auteurs, van wie we nog meer artikelen kunnen
verwachten:
• Kees van Strien, schreef twee artikelen, één over een Duitse gouverneur op Slot Zuylen en één
over de echtgenoot van Belle.
• Fred Vogelzang schreef het eerste deel van ‘het verhaal van Zuylen’, waarin hij laat zien
welke bijzonderheden over Slot Zuylen zijn geschreven in de loop van de eeuwen.
• Tineke Barneveld vertelde over de Stichting Adam van Lockhorst, eigenaar van het fraaie
kerkje in Oud-Zuilen en over de persoon Adam van Lockhorst.
Verder schreef Gerbrand Korevaar (ook samen met Nico Hijman) enkele artikelen i.v.m. het
thema ‘Rietveld in Slot Zuylen, vernieuwing aan de Vecht’. In beide Nieuwsbrieven vertelde hij
details over de recent verworven portretten van Isabella Agneta en Agneta Geertruida van
Lockhorst en van Vincent Reinier van Tuyll van Serooskerken. Ook verschenen er twee interviews
in de Nieuwsbrief, één met Anneke Siks en één met Alex Bunjes. Annemieke Wielinga, hoofd
bedrijfsvoering, Wilma van den Berg, de nieuwe secretaris van de Vrienden en ook Marily Dirks,
marketeer bij de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea, stelden zich voor. Van Joke Wervelman
verscheen een artikel over de bridgedrive op Slot Zuylen van 19 november 2016. Vanuit de
tuinonderhoudsploeg verscheen een artikel van Arthur Dres.
Beide Nieuwsbrieven hadden een omvang van 16 pagina’s.

Bridgedrive van 9 december 2017
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar hield een werkgroep zich vanaf het voorjaar bezig met de
voorbereidingen van de Slot Zuylen Bridgedrive. De initiator van deze drive -Daan Wolfert- met
technische ondersteuning van Bridgeclub Breukelen werd ook dit jaar weer verrast door een enorme
belangstelling. In 2 dagen hadden zich ruim 60 paren aangemeld. Alle deelnemers bezochten het
concert van trio Merain (Ierse muziek). Bovendien konden zij nog kiezen voor een rondleiding door
het slot of voor een lezing. De lezing werd gehouden door Ben Olde Meierink (Kastelenstichting) en
ging over de ontwikkeling van kastelen in Nederland. Het is met name deze combinatie van
programmaonderdelen die de deelnemers sterk aanspreekt en die de Slot Zuylen Bridgedrive tot een
unieke gebeurtenis maakt. In het Bridgeblad, het magazine van de Bridgebond (NBB), stond een zeer
enthousiast artikel over deze drive.
Voor de bemensing van het Museumcafé, o.l.v. Martin van Stralen, en de overige medewerkers van
het slot, aangestuurd door Anneke Siks was het een heel werk om een gezelschap van deze omvang te
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ontvangen en te bedienen. Dat ging hen buitengewoon goed af. Talrijke reacties na afloop wijzen erop
dat we de dag zeer geslaagd mogen noemen. Het achterliggend doel van de dag -stimuleren van de
belangstelling voor Slot Zuylen- is, mede door het artikel in het Bridgeblad, gehaald.

Vrijwilligers van Slot Zuylen
Het bestuur van de Vrienden heeft veel respect en grote bewondering voor de onmisbare plaats die de
vrijwilligers in Slot Zuylen innemen en de rol die zij vervullen onder meer als gids, gastvrouw of
gastheer, in de tuin of de moestuin, in de horeca, ter ondersteuning van bureauwerkzaamheden, als lid
van een bestuur of werkgroep. Van de 100 enthousiaste vrijwilligers nemen velen deel aan de
jaarlijkse barbecue die de Vrienden aan hen aanbieden. In 2017 werd de muziekwerkgroep in het
zonnetje gezet. Ruim 17 jaar staan zij garant voor prachtige reeksen concerten. Tijdens een
bloemenhulde werd de groep aangespoord dit nog vele jaren voort te zetten.
De vrijwilligers ontvangen traditioneel de tweejaarlijkse Nieuwsbrief van de Vrienden.

Oud Zuilen, maart 2018,
de secretaris,
Wilma van den Berg

de voorzitter,
Jan van den Broek
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