
 
 
Jaarverslag Vestdijkkring 2011 
 
 
LEDEN 
 
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in 
2011 telde de Vestdijkkring 321  leden en  50 leden-instellingen. 
30 kranten / weekbladen ontvangen kosteloos de Kroniek met hoop op recensies. 
 
BESTUUR 
 
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 
 
In de loop van het jaar legde Helga den Besten haar functie neer ivm haar gezondheid. 
Haar functie werd waargenomen door Kees Meekel (correspondentie) en Hans van Velzen (agenda’s / 
verslagen). 
 
REDACTIE VESTDIJKKRONIEK 
 
De redactie van de Vestdijkkroniek bestond uit: 
Hank Ort   - eindredacteur 
Helga den Besten  
Arnoud van der Vorst 
Wilbert van Walstijn 
 
De redactie werd ondersteund door Marijke Blijham en Wim Hazeu. 
 
In de redactie ontstond een verschil van inzicht over de werkwijze hetgeen ertoe geleid heeft dat Hank Ort 
zijn functie heeft neergelegd. De functie van hoofdredacteur wordt nu vervuld door Wilbert van Walstijn. 
De redactie wordt vanaf 2012 ondersteund door Pascal van der Vorst  als eindedacteur.  
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Op zaterdag 9 april 2011 vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. Na het huishoudelijke gedeelte verzorgde Emanuel van Overbeeke een geactualiseerde visie 
op de positie van Vestdijk in de Mahlerreceptie. 
Vooraf aan zijn voordracht werden fragmenten voorgelezen uit “Het hemelse leven”, een verhalend en 
lyrisch gedicht over Mahler van Ramsey Nasr en uit “De doemwaardige emotie”van Simon Vestdijk. 
 
   
SYMPOSIUM 
 
Zaterdag 29 oktober vond in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het Vestdijk Symposium 2011 plaats. 
Het thema was : “De kracht van het voorbeeld” over de relaties Proust-Vestdijk  Vestdijk-Buwalda 
Dr. Sabine van Wesemael, secretaris van de Marcel Proust Vereniging, verzorgde een indrukwekkende 
lezing onder der de titel: “Vestdijk: un Proust Nordique” en Peter Buwalda, auteur van de succesvolle 
roman “Bonita Avenue” sprak in een interview met Wim Hazeu over de invloed van Vestdijk op zijn werk. 
Tussendoor werden afbeeldingen getoond van de Kinderboeken die Vestdijk las en die waren ook te zien 
in een kleine expositie in de Vestdijkzaal. 
    
 



 
KRONIEKEN 
 
In 2011 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nr. 117 en 118. 
 
 
WEBSITE 
 
Henk Terhell verzorgde weer de website www.Vestdijk.com. Er is o.a. een Vestdijkbeeldbank, een Vestdijk 
twitter-account en al het nieuws over Vestdijk en de Vestdijkkring is op een overzichtelijke manier 
gerangschikt. 
 
De Vestdijkkring doet mee aan het tijdschriftenproject van de Digitale Beeldbank Nederlandse Literatuur 
(DBNL) waardoor alle jaargangen van de Vestdijkkroniek in deze Beeldbank worden opgenomen.   
 
 
ARCHIEF 
 
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgeslagen 
en wordt steeds beter ontsloten. 
 
 
TENSLOTTE 
 
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2011 met enkele geslaagde activiteiten. 
Ook de vooruitzichten voor 2012 beloven weer een interessant en inspirerend Vestdijkjaar.    
 


