Notulen Jaarvergadering Marcel Proust Vereniging op 15 maart 2014
1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en verontschuldigt de twee bestuursleden
(Sabine van Wesemael en Nell de Hullu-van Doeselaer) die wegens omstandigheden niet
aanwezig kunnen zijn.
2. De notulen van de vorige jaarvergadering, gehouden op 16 maart 2013, worden geattesteerd
nadat de vraag van Frans Jacobs over het voornemen van het bestuur contact op te nemen
met de UFE (Union des Français à l’étranger ) in Den Haag is beantwoord met de toezegging
om dit zo spoedig mogelijk te doen.
3. Mededelingen van het bestuur.
Het bestuur heeft zijn voornemen om de bijeenkomsten van de MPV breder te afficheren
uitgevoerd o.a. bij de lezing van Joep Leerssen op 12 oktober 2013 in de Doelenzaal en het
Reynaldo Hahnrecital in het Goethe-Instituut op 1 december 2013 (diverse websites,
Uitkrant, alumniverenigingen). Resultaat succesvol: meer publiek, zeven nieuwe leden en
€ 250,- voor de kas van de Vereniging uit de entree-gelden. Het bestuur is van plan deze
formule vaker te hanteren.
4. Jaarverslag door de voorzitter, Annelies Schulte Nordholt.
Het aantal leden is gedaald tot 77, maar er is ook nieuwe aanwas, zie punt 3, en het
bienfaiteurschap biedt een welkome financiële ondersteuning. Verder krijgt de Vereniging
steun van het Institut français en de UvA: beide instanties stellen hun zalen gratis ter
beschikking, het Institut francais deelt in de reis- en verblijfskosten van de buitenlandse
sprekers. Behalve de lezing van Leerssen en het Hahn-recital noemde de voorzitter de lezing
van Henry Raczymov op 11 mei 2013, gewijd aan de figuur van Swann, die in november 2013
precies honderd jaar geleden het licht zag met de publicatie van het eerste deel van de
Recherche. Zij vermeldde de bijdragen van de leden Nell de Hullu, Gijs van der Zalm en Frans
Jacobs aan de bijeenkomst op 16 maart 2013. Deze bijdragen, over ‘favoriete passages’ uit
de Recherche, zullen worden opgenomen in nummer 6 van het Bulletin (2014). Verder werd
de centenaire van de Recherche nog gevierd met de verschijning van Marcel Proust
Aujourd’hui no 10, heel toepasselijk ‘La naissance du texte proustien’ getiteld.
5. De penningmeester, Ad van der Made, heeft de jaarrekening aan de kascommissie, Michiel
Baneke en Ton Hogenes, voorgelegd. De kascommissie heeft de jaarrekeningen bekeken en
goedgekeurd. De penningmeester vraagt aan de ledenvergadering om decharge te verlenen
aan het bestuur. Dit verzoek wordt per acclamatie ingewilligd. Op de concept-begroting van
2014 heeft de penningmeester € 2600 gerekend voor MPA 11, de vraag is hoe hij dit heeft
berekend en of hier niet een vergissing in het spel is. De penningmeester zal dit nader
bekijken. Hij verwacht op grond van de begrote uitgaven en inkomsten een tekort van € 480 1.
Er is echter een financiële reserve van € 7000.
6. Plannen voor de toekomst. Voor de bijeenkomst in het najaar van 2014 zoekt het bestuur
naar een Nederlandstalige spreker met een thema dat opnieuw een breder publiek kan
aanspreken. Verder staat de vertoning van de film van Ruiz op het programma. Voor het
voorjaar van 2015 wordt dan opnieuw een Franstalige spreker uitgenodigd.
7. W.v.t.t.k. Renier Somers informeert of het bestuur nog actie heeft ondernomen ten behoeve
van een cd opname van de Reynaldo Hahn liederen door de musici die dit programma ten
gehore hebben gebracht op 1 december 2013. Het bestuur zal de musici hierover benaderen
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en hen, indien gewenst, helpen met het zoeken naar een geschikte ruimte en naar
apparatuur. Ad van der Made kijkt of Hans Pekelharing (de webmaster van de vereniging) de
opnames eventueel zou kunnen maken.
Verder vraagt Renier Somers of het bestuur er vooral bij de Franse sprekers op aan wil
dringen zich duidelijk verstaanbaar te maken en hun spreektempo enigszins aan te passen
aan het Nederlandstalige publiek.
Jan-Willem Asschenbrenner signaleert dat de Nederlandse vertaling van de Recherche (De
kant van Swann, een paar jaar geleden opnieuw uitgebracht, maar ook de andere delen) al
langere tijd niet meer leverbaar is. Hij verzoekt het bestuur om met De Bezige Bij contact op
te nemen hierover. Kunnen we de overige delen nog in de herziene, geannoteerde uitgave
tegemoetzien?
Het plan om de verfilming van de Recherche door Ruiz te vertonen valt in goede aarde.
Extra muros:
Ad van der Made organiseert zijn jaarlijkse cursus over Proust van 19-26 oktober 2014, op ‘La
Bouysse’ in de Zuidfranse Aveyron.
Frans Jacobs zal aan het ISVW te Leusden een zomercursus aan Proust wijden (4-8 augustus
2014).
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