JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2017

LEDEN
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in
2017 telde de Vestdijkkring op 31 december 2017 244 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
De algemene ledenvergadering werd op zaterdag 25 maart 2017 gehouden in de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Aansluitend op de ledenvergadering liet Arie Storm, Nederlands schrijver en
literatuurcriticus voor o.m. Het Parool, zijn licht schijnen op Gepassioneerd wikken en wegen, de recent
verschenen bundel met verspreide essays en kritieken van Simon Vestdijk. Vervolgens verzorgde Wim
Hazeu, biograaf van zowel Vestdijk als Slauerhoff, een korte causerie over de relatie Slauerhoff – Vestdijk.
Daarna was er voor de leden van de Vestdijkkring gelegenheid de bijeenkomst van De Parelduiker bij te
wonen. Deze was gewijd aan Slauerhoff en zijn toneelstuk over Jan Pieterszoon Coen.
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, verscheen in maart een ansichtkaart met informatie over deze app. Op de kaart
het beeld van Anton Wachter; aan de tekstzijde de informatie over de app. De kaart is o.a. ook verkrijgbaar
bij boekhandel Bruna in Harlingen. Verder liggen er exemplaren bij museum het Hannemahuis en de
plaatselijke VVV.

SYMPOSIUM ‘VROUWENDIENST, HET VROUWBEELD BIJ VESTDIJK’
Op 4 november vond in het Theater van de Openbare Bibliotheek Amsterdam het drukbezochte
symposium ‘Vrouwendienst, het vrouwbeeld bij Vestdijk’ plaats over de vrouwelijke personages in het
werk van Vestdijk. Na een inleiding door Wilbert van Walstijn vertelden drie vrouwen over hun favoriete
vrouwelijke personage bij Vestdijk en gaf Jeroen Vanheste een lezing over Idealistische liefde als botsing
tussen hoofd en wereld bij Vestdijk. Ter afsluiting ging Marja Pruis in gesprek met Aukje Holtrop over de
in 2018 te verschijnen biografie van Henriëtte van Eyk.
KRONIEKEN
In 2017 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nummer 129 en 130.
WEBSITE EN OVERIG
Henk Terhell (webmaster) en Wilbert van Walstijn verzorgden weer de website www.vestdijk.com. Het
aantal bezoekers per dag aan de website kwam in 2013 voor het eerst net boven gemiddeld 100
bezoekers per dag uit. In 2017 is dit aantal gestegen tot gemiddeld 410 bezoekers per dag, een stijging van
8% ten opzichte van 2016. Het WordPress-systeem van onze website heeft een aanvullende betaalde
beveiliging gekregen en er is een automatische back-up.
De beeldbank bevat nu bijna 900 afbeeldingen, toegevoegd zijn o.a. een aantal foto's van de werkkamer
van Vestdijk voordat het woonhuis in Doorn verkocht was. Tot en met 2017 zijn 325.000 keer
afbeeldingen bekeken op de beeldbank.
De KB archiveert de website met het oog op eventueel toekomstig literair onderzoek.
Twitter: het aantal (re)tweets is nu meer dan 2500, het aantal volgers 266. De Facebook-pagina toont
groeiende aandacht.
ARCHIEF
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgeslagen.
Momenteel worden de laatste losse stukken geordend. Op de website van de Vestdijkkring staat 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.
SIMON VESTDIJKBRUG
Er zijn binnen het betstuur initiatieven om een van de Amsterdamse bruggen, die mettertijd alle een naam
krijgen, te doen benoemen als Simon Vestdijkbrug. Gedacht wordt aan een geschikte brug in de
schrijverswijk.
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.

‘ZWEEPSLAGEN EN KLAROENSTOTEN’
Wilbert van Walstijn maakte een inventarisatie van aforismen in het werk van Vestdijk. Voorzien van een
verantwoording zal deze bloemlezing verschijnen als deel 1 in een op te zetten reeks uitgaven over
Vestdijk, onder de titel Zweepslagen en klaroenstoten.
LAATSTE VOORSTELLING ‘DE KOPEREN TUIN’
Op 17 oktober (geboortedag Vestdijk) was de slotvoorstelling van De Koperen Tuin van Christiaan
Kuyvenhoven in Zaanstad. In totaal heeft hij meer dan twintig voorstellingen gegeven, ruim 3000
bezoekers getrokken en daarmee voor veel publiciteit voor het werk van Vestdijk gezorgd.
‘HET VEER’
Teneinde trouwe leden te belonen werd hun eind december als ‘eindejaarsgeschenk’ het luisterboek Het
Veer toegezonden, vier cd’s met vier verhalen, voorgelezen door Job Cohen.
ERELID OVERLEDEN
Op 26 augustus is het erelid Jean Brüll overleden. De Vestdijkkring is hem veel dank verschuldigd, onder
andere voor zijn bibliografische publicaties over Simon Vestdijk. Hij was een trouw bezoeker van de
bijeenkomsten van de Vestdijkkring.
TENSLOTTE
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2017 met een aantal geslaagde activiteiten.
In maart 2018 zal weer de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden.
Verder zal de twintigste uitreiking van de Anton Wachterprijs in november 2018 in Harlingen een zeer
speciale editie zijn. Alle voormalige prijswinnaars van de Anton Wachterprijs worden uitgenodigd en er
wordt een literaire avond georganiseerd waarbij Anton Wachter centraal staat. Op deze dag zal ook de
tiende Ina Dammanprijs worden uitgereikt.
Bovendien blijft het bestuur zich er voor inzetten dat Terug tot Ina Damman tot onderwerp van de actie
‘Nederland Leest’ wordt gekozen.

