JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2016

LEDEN
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in
2016 telde de Vestdijkkring op 31 december 2016 243 leden en 31 betalende 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
Wilbert van Walstijn
- lid
Cok de Zwart
- lid
Het bestuur kwam naast de algemene ledenvergadering twee keer in vergadering bijeen.
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
De voltallige redactie kwam twee keer voor overleg bijeen; verder was er druk e-mailverkeer.
ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR
ALGEMENE LEDENVERGADERING EN LANCERING APP VESTDIJK-WANDELING
De algemene ledenvergadering werd op zaterdag 23 april 2016 gehouden in het Hannemahuis te
Harlingen. Helaas viel de opkomst tegen: aanwezig waren 17 leden inclusief bestuur. Na het huishoudelijk
gedeelte werd tijdens een wel goed bezochte bijeenkomst de app met de Vestdijk-wandeling door
Harlingen officieel in gebruik gesteld door de burgemeester van Harlingen, de heer W.R. Sluiter. De
wandeling geeft een beeld van de Harlinger/Lahringer jaren van Simon Vestdijk en zijn alter ego Anton
Wachter. De lezer komt langs een groot aantal plekken die een belangrijke rol spelen in het leven en werk
van Simon Vestdijk. De app is ontwikkeld door de Vestdijkkring in samenwerking met het Letterkundig
Museum/Literatuurmuseum en het Hannemahuis.
INFORMATIE OVER DE APP
Om zowel inwoners van Harlingen als degenen die een bezoek brengen aan de stad te wijzen op de app
met Vestdijk-wandeling, moet informatie over de app bijvoorbeeld bij het VVV en in het Hannemahuis
beschikbaar zijn. Daartoe werd gekozen voor een ansichtkaart met het beeld van Anton Wachter; aan de
tekstzijde komt de informatie over de app. De kaart zal o.a. ook verkrijgbaar zijn bij boekhandel Bruna in
Harlingen. Vanaf maart 2017 is de ansichtkaart beschikbaar.

PRESENTATIE BLOEMLEZING ‘GEPASSIONEERD WIKKEN EN WEGEN’
Op 10 september 2016 presenteerde de Vestdijkkring op een druk bezochte bijeenkomst in de OBA in
Amsterdam een nieuwe bloemlezing uit de verspreide essays van Simon Vestdijk onder de titel
‘Gepassioneerd wikken en wegen’. In de media kreeg de bundel veel aandacht; er moest zelfs een tweede
druk verschijnen. Ter promotie van het werk van Simon Vestdijk heeft de Kring 100 exemplaren van de
bloemlezing ter beschikking gesteld van de Openbare Bibliotheken in Nederland. Met deze uitgave zijn
een vijftigtal essays, kritieken en interviews (beter) voor het publiek bereikbaar geworden.
UITREIKING ANTON WACHTERPRIJS EN INA DAMMANPRIJS 2016
Op 12 november vond in Harlingen de uitreiking plaats van de twintigste Anton Wachterprijs; winnares
was Roos van Rijswijk met haar roman ‘Onheilig’. De negende Ina Dammanprijs ging naar Roeland van
Wely voor zijn publicatie over de historische roman ‘De Vuuraanbidders’. De uitreiking werd feestelijk
omkleed met een bijdrage van muziekschool Ritmyk; leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap
Simon Vestdijk presenteerden met toneel en zang fragmenten uit ‘Kind tussen vier vrouwen’.
KRONIEKEN
In 2016 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nummer 127 en 128.
WEBSITE EN OVERIG
Henk Terhell (webmaster) en Wilbert van Walstijn verzorgden weer de website www.vestdijk.com. Het
aantal bezoekers per dag aan www.vestdijk.com is vanaf 2008 gestaag toegenomen en kwam in 2013 voor
het eerst net boven gemiddeld 100 bezoekers per dag uit. In 2016 is dit aantal gestegen tot gemiddeld 339
bezoekers per dag. De Beeldbank is gegroeid naar 904 afbeeldingen en 269.000 maal zijn afbeeldingen
bekeken.
De KB archiveert de website met het oog op eventueel toekomstig literair onderzoek.
Twitter: het aantal (re)tweets is 2040, het aantal volgers 219. De Facebook-pagina toont groeiende
aandacht.
ARCHIEF
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgeslagen.
Momenteel wordt vooral in de losse stukken ordening aangebracht. Op de website van de Vestdijkkring is
dit jaar een indeling op archiefmappen vermeld.
BOEKENVERKOOP
Met enige regelmaat ontvangt de Vestdijkkring verzamelingen Vestdijkboeken. Omdat de archiefruimte
beperkt is, verkoopt de Kring deze boeken tegen een gering bedrag bij de diverse activiteiten. Tenzij het
zeer bijzondere uitgaven betreft. De opbrengst komt in de kas van de Kring en de boeken krijgen zo een
nieuw leven bij in Vestdijk geïnteresseerde lezers.
VERKOOP VESTDIJK-POSTZEGELS
Kunstenaar en Vestdijkkring-lid Jo Verheyen gaf de Kring het recht het door hem geschilderde portret van
Vestdijk voor de speciale Vestdijk-emissie te gebruiken. Hoewel de opbrengst gering is, blijft de postzegel
voor het verzenden van persoonlijke post beschikbaar.

EXPOSITIE IN DE VITRINE IN DE VESTDIJKZAAL
In de vitrine in de Vestdijkzaal was ook dit jaar weer een fraaie uitstalling van Vestdijk-memorabilia te
zien. Bijzondere archiefstukken zijn tijdens bijeenkomsten van de Vestdijkkring hier te bekijken.
SCHRIJVERSHUIS IN TORENLAAN 4
Personen buiten de Vestdijkkring startten pogingen om een budget bijeen te garen teneinde de laatste
woning van Vestdijk, Torenlaan 4, aan te schaffen en beschikbaar te stellen als tijdelijk domicilie voor
schrijvers, musici, schilders. Bij gebrek aan financiële toezeggingen is de poging gestrand. Het bestuur van
de Vestdijkkring heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd, maar zag voor zichzelf hier geen taak
weggelegd.
VOORSTELLING ‘DE KOPEREN TUIN’
Op 6 maart 2016 ging de voorstelling ‘De koperen tuin’ door Christiaan van Kuyvenhoven in première. De
voorstelling was tot nu toe in diverse plaatsen in het land te zien. Waar mogelijk steunde de Vestdijkkring
het initiatief van Van Kuyvenhoven.
MOLTO MODERATO
Teneinde trouwe leden te belonen werd de leden eind december als ‘eindejaarsgeschenk’ de uitgave
‘Molto Moderato. Brieven over muziek’ toegezonden. Het is een bundeling van de briefwisseling over
muziek tussen Jozef Eijckmans en Simon Vestdijk, ingeleid door Emanuel Overbeeke.
TENSLOTTE
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2016 met enkele geslaagde activiteiten.
De voorbereidingen voor het symposium in november 2017 over ‘de positie van de vrouw bij Vestdijk’ zijn
al begonnen.
Ook onderzoeken we de uitgave van een Vestdijk-luisterboek.
Allerlei ideeën over activiteiten om Vestdijk onder de aandacht te brengen tijdens ‘Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018’ worden op haalbaarheid bekeken.
Bovendien blijft het bestuur zich er voor inzetten dat Terug tot Ina Damman tot onderwerp van de actie
Nederland Leest wordt gekozen.

