Jaarverslag 2019 – Louis Couperus Genootschap
Inleiding
Het Louis Couperus Genootschap (LCG) had in 2019 ongeveer 400 donateurs. Daarmee is het
een van de grootste literaire genootschappen van Nederland.
Arabesken en cahier
Arabesken 53 en 54 zijn verschenen in 2019 onder leiding van Hester Meuleman. In
Arabesken 53 gingen artikelen onder andere over nog niet eerder gepubliceerde tekst van
Couperus over zijn ervaringen op de Franse mailboot die hij vanaf Japan nam. Coen van ’t
Veer schreef ook over reizen in Couperus’ tijd naar aanleiding van zijn proefschrift De kolonie
op drift. Nummer 54 van Arabesken was een themanummer over verzamelen. Er komen
onontdekte schatten uit de Couperuswereld aan bod: opdrachten, een brief, een tekening,
een spotdicht en een romanfragment. Het zeventiende cahier van de hand van dr. Rob van
der Zalm is verschenen met als titel Tot leven gewekte verbeeldingen. Couperus en het
toneel. Het gaat over de toneelbewerkingen van Louis Couperus’ romans.
Bestuur
In het bestuur is in 2019 John Soedirman tot het bestuur toegetreden. De bedoeling is dat hij
het webredacteurschap van Peter Hoffman langzamerhand gaat overnemen. De
samenstelling is als volgt:
Voorzitter – Annebeth Simonsz
Secretaris – Inge van Es
Penningmeester – Toni Termeulen
Algemeen lid en webredacteur – Peter Hoffman
Algemeen lid – Lieke van Boven
Hoofdredacteur Arabesken – Hester Meuleman
Algemeen lid en beoogd webredacteur – John Soedirman
Communicatie
De communicatie via sociale media is zowel belegd bij de secretaris als bij de webredacteur.
In 2019 is er opnieuw gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook, Twitter en
Instagram om het Louis Couperus Genootschap, Louis Couperus en zijn werk onder de
aandacht te brengen van donateurs, lezers en mogelijk nieuw geïnteresseerden. Verder zijn
er drie digitale nieuwsbrieven verschenen waarin de verschillende Couperus-activiteiten zijn
aangekondigd, zowel van het LCG als van externen.
Administratie
In 2019 hebben de penningmeester en de secretaris gezamenlijk de financiële administratie
en de ledenadministratie voor hun rekening genomen.
Genootschapsdag 2019
Op 6 april vond de Genootschapsdag plaats. Het thema van de genootschapsdag was
‘Couperus in Azië’ in het Leids Museum voor Volkenkunde. Simon Mulder gaf een lezing over
Couperus en Japan op basis van zijn eigen bezoek aan Japan en locaties die Couperus ook in

Nippon beschrijft. Coen van ’t Veer gaf de lezing Naar Indië en weer terug: over de zes
zeereizen van Louis Couperus tussen Europa en Azië.
Louis Couperus Museum
Ook dit jaar zijn de contacten met het Louis Couperus Museum (LCM) plezierig verlopen. Het
contact met Caroline de Westenholz en Josephine van de Mortel was goed. Het LCG plaatste
met regelmaat informatie over het museum op de site en in Arabesken. Verschillende leden
van het bestuur zijn naar de openingen van de tentoonstellingen geweest. Verder hebben er
verschillende voorleesmiddagen plaatsgevonden in het Louis Couperus Museum.
Activiteiten van derden
In 2019 heeft Toneelgroep Amsterdam eerdere gemaakte bewerkingen van drie romans van
Couperus in reprise genomen. Ze speelden opnieuw De Boeken der Kleine Zielen, De Stille
Kracht en een bewerking van Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan….

Financiën
Verlies en Winst 2019
Opbrengsten
Bedragen x 1 €

realisatie
2019

Donaties over de jaren:
2018
2019
2020
Verkopen
Dekking kosten website
Wandelingen
Genootchapsdag
Bijz. opbrengsten
Totaal Opbrengsten

195
9.952
792
3.706
665
2.118
0
17.427

Kosten
Bedragen x 1 €

Portokosten
Onkosten verg. bestuur
Kantoor-/bestuurskosten
Bankkosten
Arabesken
Arabesken indirect
Cahier
Website
Wandelkosten
Genootschapsdag:
zaal
sprekers
ov/indirect
Bijzonder project
Totaal kosten
Verlies (-)/Winst (+)

Toelichting
Het resultaat over 2019 is negatief.

realisatie
2019
210
1.013
270
244
6.729
358
1.765
3.887
383
2.858
188
751
261
18.916
-1.489

Balans per 31 december 2019
2019
debet
1-1
31-12
Bedragen x 1 €
Bankrekening
383
3.063
spaarrekening
78.500
71.750
Nog te ontvangen
3.285
Vermogen
Reservering legaat
Nog te betalen
totaal
78.883
78.098

credit
1-1
31-12

383
78.500
78.883

-1.106
74.794
4.410
78.098

Toelichting
Op de balans staan kosten die in 2020 zijn gemaakt maar betrekking hebben op 2019. Eveneens staat
er een vordering op de balans van donaties 2019 die in2020 zijn ontvangen. Het gereserveerde
bedrag legaat neemt af doordat hier kosten van de betaalwebsite van zijn betaald.
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