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Notulen algemene ledenvergadering Vestdijkkring 2013 

Zaterdag 23 maart 2013 / Vestdijkzaal OBA  

Naast de 4 bestuursleden zijn 23 leden aanwezig 

 

01 - Opening; vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij staat kort stil bij 

het feit dat het vandaag de 42
e
 sterfdag van Vestdijk is, dus een mooi moment om hem met 

een bijeenkomst van de Kring te gedenken. 

 

02 - Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Er is bericht van verhindering van Dick Vestdijk en Jean Brüll. 

Na de vergadering is er nog de mogelijkheid om een bijeenkomst van het blad ‘De 

Parelduiker’ bij te wonen op de 2
e
 etage, met als gast de biograaf Kees Ruys. Deze spreekt 

over de schrijfster Aya Zikken, bekend van ‘De Atlasvlinder’. 

Er worden gedichten voorgedragen door Hagar Peeters. 

 

03 - Notulen algemene ledenvergadering  31 maart 2012 

 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

04 - Jaarrede voorzitter 

 

Beste leden van de Vestdijkkring, 

 

We zijn hier weer tezamen in de Vestdijkzaal van de bibliotheek, een uitermate passende 

plaats voor de vergadering van de Vestdijkkring, want we bevinden ons hier temidden van 

diverse fraaie Vestdijkattributen, waaronder het borstbeeld van Simon, waardoor we direct in 

de juiste sfeer komen. Daarnaast is het vandaag een bijzondere datum, want het is immers de 

42
e
 sterfdag van Vestdijk en daarmee een heel symbolische dag om juist vandaag bijeen te 

zijn. 

Ook het afgelopen jaar heeft ons weer op veel manieren met het leven en werk van Vestdijk in 

aanraking gebracht en opnieuw gesterkt in de overtuiging dat het werk van de Kring zeer 

waardevol is. 

Hoogtepunten waren de lezing tijdens de vorige ledenvergadering van prof. Beentjes over ‘De 

kellner en levenden’ en de presentatie van het gelijknamige e-book in de e-Books Eregalerij. 

Dan was er in het najaar de uitreiking van de Anton Wachterprijs aan Peter Buwalda (twee 

jaar geleden nog te gast op ons symposium ‘De kracht van het voorbeeld’) en de Ina 

Dammanprijs aan Wim Hazeu voor zijn biografie van Vestdijk en de bezorging van de 

briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk. 

Van de Vestdijkkroniek verschenen de nummers 119 en 120 met zeer gevarieerde bijdragen, 

waaronder de lezing van prof. Beentjes, een mooi interview met onze bibliograaf Jean Brüll 

en een terugblik op het vorige symposium met het interview van Wim Hazeu met Peter 

Buwalda. 

De website werd, met veel dank aan onze beheerder Henk Terhell, voortdurend 

geactualiseerd. Er zijn ruim veertig artikelen over actualiteiten geplaatst en het resultaat is dat 

de site steeds meer bezocht wordt met nu zo’n 125 bezoekers per dag. 
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Ook benutten we de nieuwe media. Zo is er de Vestdijk Twitter, waarop inmiddels meer dan 

500 berichten zijn geplaatst en die al meer dan 100 volgers heeft. Ook gebruiken we 

Facebook en Google+.  De beeldbank bevat inmiddels meer dan 600 afbeeldingen en het 

afgelopen jaar zijn daar onder meer afbeeldingen van het Hannema Museum, foto’s afkomstig 

van de collectie van Wim Hazeu en een tekening van Ko van de Ree aan toegevoegd.  

Meest geraadpleegde afbeeldingen zijn op 1 - de stofzuiger, op 2 - een brief van Reve en  

op 3 -  een schoolfoto van Harlingen. 

Ook kon de e-book-variant van Vestdijk natuurlijk niet uitblijven. Zo zijn er inmiddels al zo’n 

tien titels beschikbaar waaronder ‘Terug tot Ina Damman’, ‘Pastorale 1943’, ‘De koperen 

tuin’ en natuurlijk ‘De kellner en de levenden’ in de e-Books Eregalerij. 

Zo gaan we ook in dat opzicht mee in alle ontwikkelingen. 

Voor het komende jaar staan weer diverse activiteiten op het programma. Allereerst 

verschijnen dit jaar natuurlijk weer twee nummers van de Kroniek; nummer 121 heeft u juist 

een week geleden ontvangen. Verder staat op 9 november in het Theater van ’t Woord het 

symposium ‘Vestdijk en Kafka’ gepland, met o.a. een lezing van Kafka-kenner Niels 

Bokhove en een bijdrage van auteur en Kafka-vertaler Willem van Toorn. 

Drie weken geleden, op 2 maart, is in Doorn de Vestdijkbank onthuld, waardoor hij nu ook in 

het hart van Doorn, omringd door kerk en cultuurhuis, op een prachtige wijze vereeuwigd is.  

We zitten midden in de Boekenweek met als thema ‘Gouden tijden, Zwarte bladzijden’ wat 

natuurlijk ook op veel manieren aan het werk van Vestdijk te relateren is.    

Kortom, Vestdijk was weer op vele manieren aanwezig en ook komend jaar verwacht ik een 

boeiend Vestdijkjaar, waarin we ongetwijfeld weer nieuwe kanten van zijn leven en werk 

zullen ontdekken. 

Ik wens U allemaal daarbij veel genoegen toe. 

 

05 - Bestuursverkiezingen 

 

Het bestuur draagt voor als nieuw lid in de functie van secretaris Roel Jonker, en als nieuw lid 

Taco de Kort. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoemingen. 

Verder zijn herkiesbaar als penningmeester Kees Meekel, als bestuurslid en als hoofredacteur 

van de Kroniek Wilbert van Walstijn en als voorzitter Hans van Velzen. Zij worden allen 

herbenoemd. 

     

06 - Jaarverslag Vestdijkkring 2012 

 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

07 - Financieel Jaarverslag 2012 en begroting 2013; toelichting door penningmeester 

 

De penningmeester meldt dat het boekjaar nog niet afgesloten kan worden. De redenen 

hiervoor zijn dat de rente-inkomsten niet apart geboekt maar direct gesaldeerd waren  

en dat de kosten van één Kroniek ten laste van 2013 in plaats van 2012 geboekt waren. De 

penningmeester zal dit herstellen en het daarna opnieuw aan de Kascommissie voorleggen.  

Verder deelt de penningmeester mee dat door natuurlijk verloop het ledental afneemt, maar 

dat alleen al in het eerste kwartaal van 2013 er vijf nieuwe leden zijn bijgekomen. Ook heeft 

de Kring donaties mogen ontvangen. Dankzij lagere kosten bij de drukker nemen de uitgaven 

voor de kroniek af. Al met al is hij positief gestemd. 

Hr. Van der Vorst: Maar zijn we niet in vijf jaar door ons vermogen heen? Hr. Meekel: 

Zojuist verspreid is een nieuwe versie van de begroting en die is veel positiever. 
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Mevr. Blijham: Als donaties via een notaris moeten lopen, neemt de Kring dan de kosten op 

zich? Hr. Meekel: Ja! Overigens is het in de vergadering onduidelijk in welke gevallen er een 

notaris nodig is. 

Hr. Walstijn: Werf leden! In reactie hierop deelt de heer Brouwer mee dat de onlangs 

uitgebrachte filmbox met drie verfilmingen naar romans van Vestdijk stimulerend zou kunnen 

zijn om nieuwe leden te werven. De heer Huijnink vraagt zich af hoe het gaat met andere 

schrijversverenigingen én of soms aan een fusie gedacht zou moeten worden. De reactie van 

de heer Hazeu geeft duidelijkheid: dat lost niets op. De heer Verwey komt met de suggestie 

dat de leden een ‘weggeefabonnement’ extra op de Kroniek nemen. 

 

08 - Verslag van de Kascommissie 

 

In aansluiting op de mededeling van de penningmeester (punt 07) meldt de heer Willem Jan 

Pepping dat de kascommissie (met hem de heer Jaap Goedemoed) op dit moment niet tot een 

goed oordeel kan komen. De kascommissie zal binnenkort ten huize van de penningmeester 

controle uitvoeren en verslag uitbrengen aan het bestuur. Hiervan zal mededeling worden 

gedaan op de website. Er is (nog) geen nieuw lid van de kascommissie benoemd. 

 

09 - Website; beeldbank 

 

Beheerder Henk Terhell meldt dat er nogal wat kosten zijn verbonden aan het zodanig 

inrichten van de website dat meerderen aan de website kunnen werken, er iets op kunnen 

plaatsen, onafhankelijk van de website-beheerder én er (leden-)pagina’s afgeschermd kunnen 

worden. 

Mevrouw Otten adviseert in de begroting op te nemen een post ‘modernisering website’, 

omdat de mogelijkheden en de kosten alleen maar toenemen, maar een goede website heel 

belangrijk is voor je uitstraling. 

Hr. Van der Vorst: Is het ontwikkelen van een app overwogen? Hr. Terhell: De moeilijkheid 

is: voor welk systeem? Bovendien is onze website op een mobiel heel goed te lezen.             

 

10 - Vestdijkkroniek 

 

Hr. Van Velzen: Het afgelopen jaar zijn de nummers 119 en 120 verschenen en net voor deze 

vergadering nr. 121. Het zijn weer mooie nummers, waarvoor hulde aan de redactie. Dit jaar 

bestaat de Kroniek veertig jaar en daarom wordt vandaag de bundel ‘De duizendvoudige tong’ 

gepresenteerd, met een keuze uit de Kroniekbijdragen, ingeleid door de huidige 

hoofdredacteur Wilbert van Walstijn.  

De heer Van Walstijn kondigt aan dat ook in de komende nummers van de Vestdijkkroniek 

aandacht zal worden geschonken aan de geschiedenis van de Vestdijkkring. Verder bereikte 

hem de mededeling dat er nog wel zo’n 715 ongebundelde essays van Vestdijk zouden zijn en 

is hij benieuwd of men van mening is dat de Kroniek daar aandacht aan moet schenken. 

Misschien is het zelfs mogelijk te komen tot de uitgave van de Verzamelde Essays? 

Mevrouw Vestdijk meldt dat zij daar niets op tegen heeft, maar waarschuwt al voor het 

bestaan van verschillende versies. 

Hr. Hazeu: Niet alles heeft evenveel waarde, er zal een goede selectie moeten worden 

gemaakt. 

Er vallen wat namen van ‘bezorgers’, zoals die van Dick van Vliet. 

 

11 - Wat verder ter tafel komt 
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Niets. 

 

12 - Rondvraag  

 

Er zijn geen vragen. 

 

14 - Sluiting 

 

De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid; ieder is van harte uitgenodigd 

om deel te nemen aan  het middagprogramma om 15.00 uur. Spreker is Merijn de Boer met 

zijn voordracht ‘Uit liefde voor Vestdijk’, met een aanvullend interview met Wim Hazeu. 

 

Aansluitend is om 16.00 uur de presentatie van de bundel ‘De duizendvoudige tong’, een 

keuze uit veertig jaar Vestdijkkronieken. 

 

 

 

 


