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LEDEN 
 
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in 
2012 telde de Vestdijkkring 240  leden en 44 leden-instellingen. 
15 kranten / weekbladen ontvangen kosteloos de Kroniek met hoop op recensies. 
 
BESTUUR 
 
Het bestuur van de Vestdijkkring bestond uit: 
Hans van Velzen  – voorzitter 
Vacature  - secretaris 
Kees Meekel  - penningmeester 
Wim Hazeu  - lid 
Wilbert van Walstijn - lid 
 
Er was in 2012 een vacature voor de functie van secretaris. 
Deze functie werd waargenomen door Kees Meekel (correspondentie) en Hans van Velzen (agenda’s / 
verslagen). 
 
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 redactie werd ondersteund door Marijke Blijham en Wim Hazeu. 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Op zaterdag 31 maart 2012 vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. Na het huishoudelijke gedeelte verzorgde prof. Panc Beentjes een lezing over ”De Kellner en 
de levenden” gelezen vanuit theologisch perspectief. 
Aansluitend was er een presentatie door Jef van Gool, hoofdredacteur Literatuurplein, van het eBook  
“De kellner en de levenden” in de eBooks eregalerij. 
 
  
INA DAMMANPRIJS 
 
Zaterdag 10 november 2012 vond in de Grote Kerk in Harlingen de uitreiking plaats van achttiende Anton 
Wachterprijs en de zevende Ina Dammanprijs. 
De Ina Dammanprijs werd uitgereikt aan Wim Hazeu voor zijn vele werk om de aandacht voor het leven 
en werk van Vestdijk in stand te houden met als hoogtepunten zijn Vestdijkbiografie en de bezorging van 
de briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk: “Wij zijn van elkaar”. 
De Laudatio werd opgesteld en uitgesproken door Wilbert van Walstijn en de prijs, bestaande uit een 
beeldje van Ina Damman op de schaats en een geldbedrag, werd uitgereikt door Hans van Velzen. 
Aansluitend verzorgde Wim Hazeu de Ina Damman-lezing: “Levenslang biograaf” 
    
 
KRONIEKEN 
 
In 2012 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nr. 119 en 120. 



 
 
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 zijn opgenomen.   
Tevens is de Kring behulpzaam geweest in het lemma “Vestdijk” in de digitale Nederlandse Poëzie-
encyclopedie. 
 
 
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 2012 met enkele geslaagde activiteiten. 
Ook de vooruitzichten voor 2013 beloven weer een interessant en inspirerend Vestdijkjaar met o.a. een 
terugblik op 40 jaar Vestdijkkroniek en een Symposium over Vestdijk en Kafka.    
 


