Jaarverslag Vestdijkkring 2013
LEDEN
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in
2013 telde de Vestdijkkring 240 leden en 44 leden-instellingen.
15 kranten / weekbladen ontvangen kosteloos de Kroniek in de hoop op recensies.
BESTUUR
Het bestuur van de Vestdijkkring bestond uit:
Hans van Velzen
- voorzitter
Roel Jonker
- secretaris
Kees Meekel
- penningmeester
Wim Hazeu
- lid
Taco de Kort
- lid
Wilbert van Walstijn
- lid
REDACTIE VESTDIJKKRONIEK
De redactie van de Vestdijkkroniek bestond uit:
Wilbert van Walstijn
- hoofdredactie en secretariaat
Pascale van der Vorst - eindredactie
Flip Hammann
Arnoud van der Vorst
ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR
ONTHULLING STANDBEELD DOORN
Veel belangstelling was er op 2 maart in Doorn voor de onthulling van het standbeeld van Simon Vestdijk
door beeldhouwer Jaap te Kiefte en Mieke Vestdijk.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zaterdag 23 maart 2013 vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Na het huishoudelijke gedeelte droeg auteur Merijn de Boer zijn verhaal ‘Uit liefde voor
Vestdijk’ voor. Daaraan voorafgaand werd hij geïnterviewd door Wim Hazeu.
Aansluitend vond de presentatie plaats van ‘De duizendvoudige tong’, een keuze uit 40 jaar
Vestdijkkroniek door Wilbert van Walstijn.
SYMPOSIUM ‘VESTDIJK VERWERKT KAFKA’
Zaterdag 9 november 2013 vond in het Theater van de Openbare Bibliotheek Amsterdam
het symposium ‘Vestdijk verwerkt Kafka’ plaats, dat werd georganiseerd in samenwerking met de KafkaKring.
Sprekers waren Niels Bokhove over ‘Irratio & ratio’: Vestdijks grote essay over Kafka, en Willem van
Toorn over Kafka’s realiteit bij Vestdijk.
Acteur Boris van den Wijngaard droeg op prachtige wijze ‘De verdwenen horlogemaker’ voor, de novelle
uit ‘Stomme getuigen’ van Vestdijk. Beeldend kunstenaar Joan Verheyen toonde een aantal van zijn
schilderijen geïnspireerd door het werk van Kafka. Uit het verworven archief van Hans Visser werd een
bijzonder manuscript van Vestdijk getoond: zijn lezing van 19 juni 1942 in Beekvliet over ‘Der Prozess’
van Kafka. In de pers was hier veel belangstelling voor.

KRONIEKEN
In 2013 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nr. 121 en 122. Er is een proef gestart met in
consigne-verkoop van de Kroniek in een aantal boekwinkels, in het Letterkundig Museum en in het
Hannemahuis.
WEBSITE EN OVERIG
Henk Terhell (webmaster) en Wilbert van Walstijn verzorgden weer de website www.Vestdijk.com. De
Vestdijkbeeldbank werd uitgebreid tot circa 600 afbeeldingen en de Vestdijk twitter-account groeide uit
naar 125 volgers. Er is een opdracht verstrekt om de website te moderniseren, zodat al het nieuws over
Vestdijk en de Vestdijkkring op een nog overzichtelijker manier beschikbaar komt.
Voor de Literaire Kring Eindhoven werd een Vestdijkavond georganiseerd en aansluitend een literaire
wandeling door Leiden gehouden aan de hand van de roman ‘De Vuuraanbidders’.
ARCHIEF
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgeslagen
en wordt steeds beter ontsloten. In 2013 werd de Kring verblijd met in bruikleen gave door zijn weduwe
van het archief van Hans Visser. Dit archief bevat verschillende unieke materialen waarvan de komende
jaren ongetwijfeld veel gebruik gemaakt zal worden
TENSLOTTE
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2013 met enkele geslaagde activiteiten.
Ook de vooruitzichten voor 2014 beloven weer een interessant en inspirerend Vestdijkjaar met o.a. de
tentoonstelling van het manuscript van Vestdijk over Kafka in de Kunsthal te Rotterdam, aandacht voor 80
jaar ‘Terug tot Ina Damman’, en in het najaar opnieuw de Anton Wachter- en Ina Damman-prijsuitreiking.

