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Vereniging van Vrienden van het Museum Slot Zuylen 

 

JAARVERSLAG 2021 

Inleiding 

Het jaar 2021 is het 40e jaar sinds de oprichting van de Vereniging van Vrienden van Slot Zuylen in 

1981. Helaas hebben we dit 8e lustrum niet veel luister bij kunnen zetten, omdat ook 2021 nog geteisterd 

werd door beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Wel hebben we de Vrienden, 

die aanwezig waren bij de ALV, getrakteerd op een lustrumgebakje, dat speciaal voor ons was gebakken 

met het logo van Slot Zuylen. 

 

De Vriendenmiddag viel dit jaar samen met de opening van de expositie ‘Slot Zuylen en Slavernij’, op 

vrijdag 27 augustus. De aanwezige Vrienden konden als eerste deze tentoonstelling bezichtigen, waarin 

onderzoek is gedaan naar de betrokkenheid van de bewoners van Slot Zuylen in het koloniale verleden. 

Uit nieuw onderzoek was nl. gebleken, dat het slot in de achttiende eeuw gerenoveerd werd met geld 

uit de koloniën, mede verdiend door slavenhandel en slavenarbeid. Lees hierover meer onder het kopje 

‘Themamagazine’. 

 

Op zondag 31 oktober hebben we een Dorpsmiddag gehouden voor de bewoners van Oud-Zuilen. Deze 

‘buren’ van het Slot zijn uiteraard bekend met Slot Zuylen, maar zijn wellicht niet zo bekend met het 

bestaan van onze vereniging en met de band, die al eeuwenlang bestaat tussen het dorp en het Slot. 

Bestuurslid Daan Wolfert heeft voorbeelden gegeven van hoe dorpsbewoners in het verleden 

werkzaamheden verrichtten voor het Slot. Daarna konden mensen kiezen uit een rondleiding door het 

Slot of de tuin of het bezoeken van de expositie. Voor de kinderen was er een apart programma. De 

dorpsmiddag werd afgesloten met een borrel. Al met al een geslaagd evenement, dat ook enkele nieuwe 

Vrienden heeft opgeleverd. 

 

De ALV is gehouden op woensdag 29 september. Er waren ongeveer dertig leden aanwezig op de 

zolder van het Koetshuis. Tijdens deze ALV zijn de nieuwe Statuten besproken en is mw. Pien van Noort 

benoemd als bestuurslid, als vertegenwoordiger van de Muziekwerkgroep. De aansluitende lezing over 

geografische kaarten van de Vechtstreek kon helaas niet doorgaan wegens ziekte van de heer Van 

Bemmel. Willem te Slaa, directeur van het Slot, viel spontaan in met een toelichting op de expositie over 

slavernij. Ook konden de aanwezigen nog even naar het Slot om de expositie te bezichtigen. 

Aangezien er op 29 september onvoldoende leden aanwezig waren voor het nemen van een besluit 

over de voorgestelde Statutenherziening, hebben we een tweede ALV uitgeschreven. Die vond - digitaal 

-plaats op dinsdag 16 november. De deelnemende leden hebben ingestemd met de Herziening van de 

Statuten. Onze toch tamelijk verouderde Statuten (uit 1981) zijn aan vernieuwing toe, onder meer door 

wetswijzigingen, zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

 

Financiële ondersteuning 

De financiële ondersteuning van de Vrienden aan het Slot bedroeg dit jaar in totaal  € 6.350,-, bestaande 

uit de jaarlijkse donatie (€ 5.450,-) en het positieve saldo van het jaar 2020 (€ 900,-). Het Slot heeft hier 

de stoffering van 4 stoelen en een hoekkussen kunnen aanschaffen voor de toren van de Blauwe 

Kamer, blauw velours d’Utrecht, zoals oorspronkelijk ook in de Blauwe Kamer aanwezig was  (€ 3.160,-

). Het restant van het bedrag is besteed aan de vernieuwing van de huisstijl.  
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De jubileumactie van de Vrienden heeft een mooi bedrag van € 1.825,- opgeleverd. Het Slot zal hiervoor 

nog een passende bestemming zoeken. 

 

Vrijwilligers 

Het bestuur van de Vrienden heeft veel respect en grote bewondering voor de onmisbare plaats die de 

100 enthousiaste vrijwilligers in Slot Zuylen innemen. Zij zijn op vele fronten actief: als ‘bewaker’ van 

het Slot en haar collectie, als gastvrouw of gastheer, in de tuin of de moestuin, in de horeca, 

museumwinkel, ter ondersteuning van bureauwerkzaamheden en/of als lid van een bestuur of 

werkgroep. Juist ook in dit corona-jaar is hun waarde weer gebleken. 

Als dank voor hun inzet, ook dit jaar weer, hebben we alle vrijwilligers op donderdag 23 september een 

heerlijke stamppotmaaltijd aangeboden. Het Koetshuis was goed bezet en iedereen genoot van het 

eten en drinken en de heel gemoedelijke sfeer.  

De vrijwilligers ontvangen traditioneel het Vriendenmagazine van de Vrienden. 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde zeven keer. 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2021: 

Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen, voorzitter 

Wilma van den Berg, secretaris 

Monique Toorenburg, penningmeester 

Daan Wolfert, redactie nieuwsbrief / PR 

Pien van Noort, werkgroep muziek. 

 

Ledenbestand in 2021 

Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2021 als volgt: 

 

    31-12-2020          31-12-2021  Verschil 

Gewoon lid         140         135           -5 

Partnerlid (x2)    (112)      224     (120) 240        16 

Lid voor het leven         58             62           4 

Student/CJP            1            1              0 

Totaal         423                     438       15 

 

In 2021 is het totale ledenaantal iets gestegen.  Actieve ledenwerving blijft noodzakelijk, ook gelet op 

het vergrijzende ledenbestand en het aantal opzeggingen per 1-1-2022. In 2021 is een dorpsmiddag 

georganiseerd om actief leden uit Oud-Zuilen te werven. Dit heeft geleid tot 7 nieuwe leden.  

Het belang van een actuele ledenadministratie zal duidelijk zijn. Wijzigingen in e-mail- en andere 

(adres)gegevens ontvangen wij graag tijdig. 

De meeste leden betalen hun jaarlijkse contributie op tijd, zodat onze vereniging aan haar financiële 

verplichtingen kan voldoen en de verschillende projecten van de stichting financieel kan ondersteunen. 

Betaling via het zogenaamde Tikkie leidt tot gemak bij de vrienden en het sneller binnenkomen van de 

betalingen. Helaas is nog niet van alle vrienden een e-mailadres bekend. Ook heeft toch nog een flink 

aantal vrienden diverse verzoeken nodig om tot betaling over te gaan.  

 

Concerten 

In het verslagjaar heeft de Werkgroep Muziek wegens de aanhoudende coronamaatregelen helaas 

slechts twee concerten kunnen organiseren. Een positief punt is dat de voorstelling Philip Mechanicus, 

wachten op transport, opnieuw kon worden doorgeschoven naar begin mei 2022. 
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Op zondag 25 juli organiseerden wij voor een klein aantal gasten “De heldinnen van Händel”, een 

concert door sopraan Klaartje van Veldhoven. Ondanks het kleine aantal mensen wat in de Gobelinzaal 

ontvangen mocht worden vanwege de maatregelen op dat moment, genoten de aanwezigen van haar 

prachtige stem. Het was fijn dat er eindelijk weer “iets” kon. 

 

Op zondag 24 oktober vond het tweede concert plaats, Stefan Hofkes, piano en Nick Shipman, klarinet, 

speelden stukken van Saint Saens, Debussy, Robert Schumann, Ben Blakeborough, Rachmaninov en 

Verdi/Loverglio. Wij waren verheugd dat voor dit concert weer meer kaartjes verkocht konden worden. 

Het concert was uitverkocht. De aanwezigen genoten van het mooie klarinetspel van Nick Shipman, 

begeleid door Stefan Hofkes. Ook speelde Stefan enkele solostukken. Uitleg van en toelichting op de 

te spelen stukken deed hij met veel humor. Na afloop was er een geanimeerde nazit met een glaasje 

en een nootje. 

De werkgroep hoopt van harte dat er in 2022 weer meer muziekactiviteiten georganiseerd 

kunnen/mogen worden. 

 

Vrienden- en Themamagazine 

In afgelopen jaren ontvingen de Vrienden in het voorjaar het Themamagazine en in het najaar het 

Vriendenmagazine. In 2021 was dat net andersom. De reden daarvoor was dat in het najaar 2021 een 

bijzondere tentoonstelling op het Slot werd georganiseerd met de titel ‘Slot Zuylen en slavernij’. 

Bezoekers van de tentoonstelling konden het Themamagazine aanschaffen, waarin extra 

achtergrondinformatie te vinden was. 

In april verscheen dus het Vriendenmagazine. In een uitgebreid artikel werd veel aandacht werd besteed 

aan het 40-jarig bestaan van de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen. Hierin blikten enkele oud-

bestuursleden terug op de tijd dat zij in het Vrienden-bestuur zaten: Albert Boersma, Romein van der 

Drift, Giel Jansen en Cécile Janssen. Daarnaast dook Peter Boschman, de notulist van de 

Vriendenvergaderingen, in oude notulen en publiceerde een scala van opmerkelijke activiteiten, 

uitspraken, plannen, e.d. van de afgelopen 40 jaar en Tineke Barneveld haalde herinneringen op in het 

artikel ‘Hoe de theeschenkerij tot stand kwam’. Andere artikelen waren van Kees van Strien, ‘Jacoba 

van Tuyll van Serooskerken, geboren De Vicq’, en Willem te Slaa, de directeur van het Slot, die ‘Een 

feestelijk aandenken in roerige tijden’ en ‘De stand van het Slot’ schreef. Van Daan Wolfert was het 

artikel ‘De roemer van Anna Roemers Visscher’. Fokko Alberts en Marjon Tiemes lieten in ‘Van Gids tot 

Zaalwacht’ de voor- en nadelen zien van hun veranderde positie ten opzichte van de bezoekers. Wil 

van Diepeningen sloot het geheel af met ‘Nieuws uit de Museumwinkel’. De redactie van het 

Vriendenmagazine bestond in 2021 uit Wil van Diepeningen en Daan Wolfert. De vormgeving werd 

verzorgd door Arjan den Boer. 

De inhoud van het Themamagazine was gericht op tentoonstelling waarin de organisatoren vooral de 

verbondenheid van de bewoners van Slot Zuylen met het koloniale verleden wilden belichten. Een 

aantal artikelen werd geschreven door Willem te Slaa: ‘Slot Zuylen en slavernij’ en ‘Twee 

kasteelvrouwen in de 21e eeuw’. In dit artikel stonden Lucile van Tuyll van Serooskerken 

(beschermvrouwe) en Joyce Sylvester (voorzitter van de Raad van Toezicht) centraal. Een artikel, ‘Een 

geslaagd beeld’ was van de hand van Leon Kranenburg. Dineke Stam schreef ‘Emotienetwerken over 

Belle en Slavernij’, ‘Uiteindelijk willen we allemaal bevrijd zijn’ en ‘Drie Vrouwen: kleur, geld en slavernij’. 

Samen met Willem te Slaa schreef zij de artikelen ‘Nederland, de Oost en de West’, ‘Koloniale belangen 

van de achttiende-eeuwse bewoners van Slot Zuylen’ en ‘Een andere blik’. 

 

Oud Zuilen, maart 2022 

 

 

de secretaris,     de voorzitter, 

Wilma van den Berg    Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen 


