JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2010
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van nietbetalende leden in 2010 telde de Vestdijkkring 231 leden en 50 instellingen.
30 kranten/weekbladen ontvangen kosteloos de kroniek met de hoop op recensies.
Het bestuur van de Vestdijkkring bestond uit:
Hans van Velzen, voorzitter
Helga den Besten, secretaris
Kees Meekel, penningmeester
Hank Ort, eindredacteur Vestdijkkroniek
Wilbert van Walstijn, lid
De redactie van de Vestdijkkroniek bestond dit jaar uit:
Hank Ort (eindredacteur)
Helga den Besten
Marijke Blijham
Arnoud van der Vorst
Wilbert van Walstijn
Webmaster: Henk Terhell
Het bestuur en de redactie vergaderden dit jaar drie maal.
Op 20 maart 2010 vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek te
Amsterdam, locatie Oosterdokseiland. Na het huishoudelijke gedeelte vond de vertoning
plaats van het op DVD verschenen portret van Simon Vestdijk in de serie Literaire
ontmoetingen met H.A. Gomperts, waarbij documentairemaker Hans Keller aanwezig was om
zijn ervaringen rond het vervaardigen van dit portret met ons te delen.
Op 6 november 2010 vond in Harlingen de uitreiking plaats van de zeventiende Anton
Wachterprijs door de heer P.G.M. Scheffer, burgemeester van Harlingen aan Maartje Wortel
voor haar roman Dit is jouw huis. Hans van Velzen, voorzitter van de Vestdijkkring, reikte de
zesde Ina Dammanprijs uit aan dr. H.T.M. van Vliet voor de nieuwe editie van Kind tusschen
vier vrouwen. Daarna verzorgde de heer Van Vliet een lezing over deze nieuwe editie.
De uitreikingen werden afgewisseld door muzikale intermezzo’s aan de vleugel door Trudy
Baard- van ’t Zand.
In 2010 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten: #115 en #116.
Henk Terhell vernieuwde de website www.Vestdijk.com van de Vestdijkkring. Er is o.a. een
Vestdijkbeeldbank gecreëerd en actualiteiten en nieuws op Vestdijk- en Vestdijkkringgebied
zijn op een overzichtelijke wijze gerangschikt.
Er is contact gelegd met de directeur van de Digitale Bank Nederlandse Literatuur (DBNL),
René van Stipriaan om mee te doen aan het tijdschriftenproject. Dit betekent dat in de loop
van 2011 alle jaargangen van de Vestdijkkronieken en van de Jaarboeken in de digitale bank
zullen worden opgenomen.

Het archief van de Vestdijkkring, is na het overlijden van mede-oprichtster en oud-secretaris
van de Vestdijkkring, Ria Albers, in de kelder van OBA opgeslagen. Er wordt bekeken hoe
eventueel onderdelen uit dit archief kunnen worden ontsloten.
Wij mogen terugzien op een interessant Vestdijkjaar en er liggen al weer mooie plannen in het
verschiet voor het najaarssymposium 2011.

