Arthur van Schendel stichting
Jaarverslag 2020
Oprichting stichting
Op 11 mei 2015 is de Arthur van Schendel stichting opgericht.
Doel van de stichting
De stichting heeft als doel:
a) de bevordering en verdieping van de kennis van de Nederlandse literatuur, cultuur en
geschiedenis in algemene zin en in het bijzonder de verdieping van de kennis t.a.v. de schrijver
Arthur van Schendel (1874-1946), zowel van zijn persoon als van zijn werk, en het bijdragen aan de
waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis, alsmede t.a.v.
zijn kinderen en hun familie;
b) het bewaren, toegankelijk maken en beheren van archivalia en andere materialen die verband
houden met het hiervoor onder a. bepaalde;
c. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn,
één en ander in de ruimste zin van het woord.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit A.R. van Schendel (voorzitter/penningmeester), C.E. van Schendel (secretaris),
T.D. van Schendel, L.M. van Schendel.
Beleidsplan 2020-2029
De Arthur van Schendel stichting (AvSs) verwerft, bezit, beheert, conserveert en ontsluit materiaal van
cultuurhistorische waarde met betrekking tot de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946), diens
schrijverschap, leven, vriendschappen met kunstenaars en de daaruit voortgekomen kunstwerken,
correspondentie, boeken, publicaties over hem etc., alsmede t.a.v. zijn kinderen en hun familie.

De stichting houdt daartoe het archief in stand, onderhoudt de archivalia en kunstwerken en maakt
die toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en tentoonstellingen.
Het materiaal wordt geïnventariseerd. Zo mogelijk wordt meer relevant materiaal verzameld.
Voorts wordt een eenvoudige website onderhouden met informatie over Arthur van Schendel, zodat
geïnteresseerden contact kunnen leggen en informatie over het materiaal kunnen krijgen.
Onderzocht zal worden of er in de toekomst activiteiten ontplooid kunnen worden, zoals
bijeenkomsten en publicaties.
Er wordt een plan ontwikkeld om financiële steun te verwerven om de doelstelling van de stichting
tot uitvoer te kunnen brengen en de stichting en de archieven in stand te kunnen houden.
De stichting geeft aandacht aan het in stand houden van de website met full text al het werk van
Arthur van Schendel e.a., in samenwerking met partners zoals b.v. het Literatuurmuseum en de
Koninklijke Bibliotheek/Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.
ANBI
De Belastingdienst heeft de Arthur van Schendel stichting per 11 mei 2015 aangemerkt als culturele
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Verslag 2020
Activiteiten 2020
Op basis van de Van Schendel archivalia leverde de Stichting een bijdrage over Arthur van Schendel
aan de wandelgids ‘Literaire wandeling Groningen’ (2020). Ook verscheen een artikel door Corinna
van Schendel over brieven van David Bueno de Mesquita aan Arthur van Schendel 1939-1945 in het
Jaarboek 2019 van het Nederland Genootschap van Bibliofielen.
Gestart is met een volledige en zeer gedetailleerde inventarisatie van het bezit van de stichting in de
vorm van een Handboek.
Informatie en beeldmateriaal werd voor publicaties ter beschikking gesteld.
Onderzoekers raadpleegden de archivalia voor verschillende onderwerpen.
Bestuur
De jaarvergadering vond op 27 februari 2020 plaats.
Per mail en telefoon werd verder onderling contact onderhouden.
Er is regelmatig contact met Koninklijke Bibliotheek / Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren, het Literatuurmuseum en de websites eduperron.nl en mennoterbraak.nl.
Bestuursleden bezochten op 29 februari 2020 de Van Breestraat 65, Amsterdam, waar de schrijver
Arthur van Schendel op 11 september 1946 overleed.
Website
De website www.arthurvanschendel.nl heeft als functie kennis en informatie te verspreiden over het
werk en leven van de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946) en over de Arthur van Schendel
stichting en contact te bevorderen tussen geïnteresseerden en de Arthur van Schendel stichting. De
website is zowel op www.arthurvanschendel.nl als op www.arthur-van-schendel.nl te raadplegen.
Het volledige Verzameld Werk en de (niet-literaire) Jeugdherinneringen zijn gratis te downloaden in
verschillende digitale formats.

Nieuws, projecten en activiteiten rondom Arthur van Schendel en de Arthur van Schendel stichting
worden op de website vermeld. Dit leidt geregeld tot contact en reacties.
Via links naar het Literatuurmuseum, de Koninklijke Bibliotheek / Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren, en HuygensING zijn de archieven van die instellingen te raadplegen en
kunnen belangstellenden gemakkelijk toegang krijgen tot materiaal betreffende Arthur van Schendel
in deze openbare collecties.
Ook is er een link naar Schrijversprentenboek nr. 19 ‘Arthur van Schendel’ uit 1976 (dat in druk niet
meer leverbaar is) met biografische informatie.
Archivalia
Het archief wordt geregeld benaderd voor informatie en beeld ten behoeve van onderzoek en
publicaties over diverse onderwerpen.
Ook worden nieuwe archivalia ontvangen.

Voorzitter en secretaris werken (ongehonoreerd) verder aan volledige en zeer gedetailleerde
ontsluiting van alle materialen (brieven, boeken, portretten, kunstwerken en foto’s) en de
conservering. Ze leggen daarvoor contacten met deskundigen, doen onderzoek en werken aan
publicaties.
De Stichting ontving schenkingen van diverse werken (zie bijlage A) en ondernam activiteiten die
verband houden met het archief (zie bijlage B).
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Biografie
Ook in 2020 zijn de mogelijkheden voor een biografie over Arthur van Schendel verder onderzocht.
Rob Groenewegen is van plan een biografie te schrijven en kwam daarom diverse malen archivalia,
brieven en boeken – met name met opdrachten - bestuderen. Bekeken wordt hoe de biografie
financieel mogelijk kan worden gemaakt. Er is contact met een uitgever, een eerste subsidieaanvraag
is uitgegaan.
Bijlage A - Lijst schenkingen aan de Arthur van Schendel stichting in 2020
• Philo Bregstein, Dromen van leven (1977), DVD met documentaire over Arthur van Schendel
[door Rob Groenewegen]
• zes uitgaven van werk van Arthur van Schendel [Het fregatschip Johanna Maria, Een Hollands
drama, De waterman, De wereld en dansfeest, Een zwerver verdwaald, Een zwerver verliefd]
[door Astoria Uitgeverij]
• Jaarboek Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2019 (XXVII). Amsterdam, 2020. Op p. 43-67:
Corinna van Schendel, ‘Ahimé! David Bueno de Mesquita in prenten en brieven aan Arthur van
Schendel, 1939-1945’
• Diverse overdrukken m.b.t. archief De Bruyn-van der Leeuw [door Frans van Hasselt]
• Van Schendel kunstwerken [door Corinna van Schendel]
• Ons Bloemendaal 44(2020)3, p. 5-10: artikelen door Inge de Wilde over het echtpaar Roland
Holst-van der Schalk en de familie De Waal in Bloemendaal en de Van Schendels
Bijlage B - Lijst activiteiten van de Arthur van Schendel stichting
Diverse vragen van geïnteresseerden in de families Van Schendel, De Bruijn, Van der Leeuw,
Premsela, Reesink en Van Weezel werden vanuit de archivalia beantwoord.
Er was o.a. contact met:
• het Literatuurmuseum
• Rob Groenewegen over Van Schendel brieven
• ??? genealoog voor project genealogie families De Bruijn, Reesink, Van Schendel, De Boers????
• Marianne Meijer over het goed vorderende project uittypen Dagboek Ida Reesink-Bonebakker
1930-1938
• Alexandre Bueno de Mesquita-Meinesz over zijn oom David Bueno de Mesquita voor het artikel
‘Ahimé! David Bueno de Mesquita in prenten en brieven aan Arthur van Schendel, 1939-1945’
door Corinna van Schendel in: Jaarboek Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2019 (XXVII).
Amsterdam, 2020. P. 43-67.
• Dina Aristodemo over Italiaans in de brieven van David Bueno de Mesquita.
• Astoria uitgeverij / E. Peterse over uitgaven van zes werken van A. van Schendel
• Ruggero Vanni over de kunstschilder Gian Berto (Ciccitto) Vanni, diens brieven, foto’s en
kunstwerken in bezit van de Stichting
• Philo Bregstein over zijn documentaire ‘Dromen van leven’(1977) over Arthur van Schendel
• Inge de Wilde over het echtpaar Roland Holst-van der Schalk en de familie De Waal in
Bloemendaal en de Van Schendels
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Bijlage C – Jaarcijfers
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