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Wachter wee
Het definitieve afscheid van Simon Vestdijk van Lahringen — zo wordt
Harlingen in de boeken van Vestdijk aangeduid — heeft nooit plaats gehad,
konkludeerde Vestdijks biograaf Nol Gregoor in zijn boekwerkje „Simon
Vestdijk en Lahringen". Hij herhaalde dat zaterdagmiddag in de grote zaal
van Trebol, die stampvol belangstellenden was. Gregoor had eerst de
plaats bepaald waarop het gezin Vestdyk in het begin van onze eeuw
in Harlingen woonde en leefde. Harlingen kende toe nog vele rangen en
standen, die eikaars terrein precies afgebakend hadden.
Daarna gaf hij een karakterschets van de ouders van de auteur Vestdijk.
Simon Vestdijk Sr. was een zeer aktief man/die een grote plaats innam
in het verenigingsleven van Harlingen. Hy was de organisator van vele
uitvoeringen, manifestaties e.d. 7Ajn moeder was een stille dame van
aristocratische allure. Simon was bang voor zyn levendige vader, die van
het stille ventje ook een flinke figuur wilde maken, waardoor Simon's
moederbinding steeds sterker werd.

Uit deze achtergronden benader-
de Gregoor het latere werk van
Simon Vestdijk, waarin eerst bij
name, later meer in de geest, Lah-
ringen steeds op de achtergrond is
blijven staan. Persoonlijk kwam Si-
mon Vestdijk niet meer naar Har-
lingen terug - kort na zijn huwelijk
kwam hij nog eenmaal 'n dag naar
Harlingen om zijn vrouw de stad
van zijn jeugd te laten zien - maar
In zijn werken is hij altijd in Har-
lingen blijven leven.

Juist vanwege deze feitelijkheid
verheugde spr. zich er over, en met
hem de duizenden liefhebbers van
Vestdijks boeken, dat Anton Wach-
ter,. Vestdijks romanfiguur waarin
hij zichzelf beleeft, nu weer voor
goed naar Harlingen is terugge-
keerd en daarmee ook voor Simon
Vestdijk zelf weer een eigen plaats
in de Harlinger gemeenschap is in-
geruimd. Hij besloot met de wens
dat Harlingen nu en in de toekomst
een Simon Vestdijk waard mag
blijven!

ONTHULLING
ANTON WACHTERBEELD

Aan de lezing van Gregoor over
het leven en werken van Simon
Vestdijk was de onthulling van het
Anton Wachterbeeld op de Kleine
Voorstraat vooraf gegaan. Ondanks
de sombere weerberichten gelukkig
bij zonnig en zacht weer. Er waren
veel toeschouwers bij saarnge-
stroomd, ook al op het gebeuren
attent gemaakt door de t,v.-ploe- j |
gen en persfotografen, die de gehe- i |
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vaard. Hij herinnerde er daarbij
aan, dat de relatie tussien Vestdijk
,en Harlingen van zeer bijzondere
aard was. Hem boeit de omstan-
digheid, dat de jonge Vestdijk hier
zijn jeugd doorbracht en hier zijn
jeugd- en jongelingsjaren zo inten-
sief heeft beleefd, dat de nawer-
king ervan vele jaren merkbaar is
gebleven. Zo vormt Harlingien niet
alleen de direkte achtergrond voor
de Anton Wachterserie, maar tref-
fen we ook in Vestdijks andere wer-

Trefiende gelijkenis tussen vader
(1904) en zoon Vestdijk (1973), bei-
den op 6-jarige leeftijd. Het kiekje
werd op de Vestdijktentoonstelling
geknipt.

ken dikwijls de sfeer, situaties en
figuren aan, die onmiskenbaar aan
„Lahringen" zijn ontleed.

In de geschriften van Nol Gre-
goor las spr., dat het afscheid van
Anton Wachter van Harlingen nooit
heeft plaats gevonden. Welnu, wan-
neer de binding tussen Vestdijk en
Harlingen kennelijk nooit verbroken
werd, dan is de overdracht van
Anton Wachter aan Harlingen niets
meer of minder dan de accentue-
ring van een feit. Zij het dan een
psychologisch feit!

Daarmee, aldus burg. De Haan,
is ook het streven van het CC om
Vestdijk te eren door zijn bewogen
jeugdperiode in brons te laten vast-
leggen, volkomen gerechtvaardigd.

Hij complimenteerde het comité
met dit initiatief. U hebt terecht,
aldus de heer De Haan, een van
Harlingens grote zonen blijven wil-
len gedenken en u hebt dat waar-
dig laten gebeuren. Ik dank u wel!

VESTDIJKTENTOONSTELLING



en opnamen maakten van Vestdijks
geboortehuis op de Voorstraat, de
woningen aan de Spekmarkt en
Z.O. Singel waarin hij later met z'n
ouders woonde, de dubbele straat-
naambordjes met echte naam en
Vestdijknaam enz. De t.v.-ploegen
kwamen van de NOS voor het
nieuws en de VPRO voor een uit-
zending ,,'t Gat van Nederland",
waarin de figuur van Nol Gregoor
donderdagavond a.s. zal worden
doorgelicht. Voor de NCRV was
Myrle Tjoeng met enige medewer-
kers aanwezig voor een uitzending
in de rubriek Literana, terwijl Con-
rad v. d. Wetering voor een NOS-
uitzending aanwezig was.
Nieuwsomroeper Fred Emmer was
ook aanwezig.

Namens 't college van Ged. Sta-
ten van Friesland was ir. L. Eringa
bij de onthulling aanwezig; verder
het college van b. en w. van Har-
lingen, vertegenwoordigers van
Fryske Akademy, Fryske Kultuer-
rea, Prins Bernhardfonds, Anjer-
fonds, Ned. Letterkundig Museum,
Fries Letterkundig Museum, Ver.
tot bevordering van de belangen
van de boekhandel, de uitgeverijen
Nijgh & v. Ditrnar en De Bezige
Bij, een vijftigtal leden van de
Vestdijkkring, waaronder ook dr.
Anne Vondeling uit Leeuwarden,
vele plaatselijke genodigden en na-
tuurlijk familieleden en goede ken-
nissen van mevr. Vestdijk en van
de beeldhouwster mevr. Boschma.
Onder de aanwezigen bevonden zich
ook nog enige tijdgenoten van Si-
mon Vestdijk, die in diverse van
zijn boeken, onder andere namen
uiteraard, beschreven staan.

De heer G. C. van Raan heette
alle belangstellenden namens het
Centraal Comité 1945 hartelijk wel-
kom, in het bijzonder mevr. Vest-
dijk en haar beide kinderen, de ver-
tegenwoordigers van provincie, ge-
meente en .Anjerfonds - van deze
instanties werd ook subsidie voor
het beeld toegezegd - en de verte-
genwoordigers van t.v., radio, dag-
en nieuwsbladpers voor wier be-
langstelling hij veel waardering
toonde.

Een bijzonder woord van welkom
gold ook mevr. Suze Boschma'
Berkhout, met wie de kontakten
bijzonder prettig zijn geweest, ook
al doordat het comité waar moge-
lijk de nodige inspraak werd gege-
ven. In de keuze van plaats van het
beeld heeft het oordeel van mevr.
Boschma sterk gewogen.

Spr. dankte tenslotte nog de f a .
Broersma voor het schenken van
de sokkel voor 'n symbolisch be-
drag je.

De onthulling van het beeld door
mevr. Vestdijk ging gepaard met
spontaan applaus en gejuich van 't
publiek, een voor Harlingen toch
wel merkwaardige belevenis, die
niet naliet op de genodigden een
diepe indruk te maken.

Het nu onthulde beeld werd door
de heer Van Raan namens CC en
bevolking de gemeente aangebo-
den en door burgemeester drs. H.
I. de Haan in grote dank aan-
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ven op het innerlijk beeld, dat de
auteur omtrent zich zelf heeft ge-
creëerd in zijn geschriften.
Wisueel is de schrijver verbonden

met de wereld waarin hij optreedt,
waar hij school ging, in welke stra-
ten hij liep, wat voor mensen hij er
zag en sprak, met wie hij speelde,
opgroeide, wat hij las, hoe hij be-
gon te schrijven, wat zijn familie-
leden in zijn bestaan betekenden,
wie hij liefhad, wie hij haatte, wel-
ke vrouwen zijn bestaan hielpen
maken.
Op boeiende wijze zette spr. nader
uiteen waarom dit zo belangwek-

Rond Anton Wachi
We hadden zaterdagmiddag het genoegen om voor de tweede keer met
mevr. Mieke Vestdijk-Van der Hoeven kennis te maken, thans met haar
zoontje Dirk Simon en haar dochtertje Annemieke. Dit gebeurde tijdens
de onthulling van het Anton Wachterbeeld. De eerste keer dat we mevr.
Vestdijk zagen was op dinsdag 22 februari 1966, toen ze met haar man
Simon Vestdijk voor het eerst in Harlingen was. We troffen het echtpaar
op de Z.Ö. Singel aan waar ze voor de Zeevaartschool stonden te kijken.
Even later maakten we met hen een babbeltje in hotel Centraal, waar ze
een middag en nacht logeerden.
Het was toen 39 jaar geleden dat de heer Vestdijk zign geboortestad voor
het laatst had bezocht. Mej. Van der Hoeven was een buurmeisje van
Vestdijk geweest. Hij speelde piano en zij cello, zodat ze zo nu en dan te
samen speelden en zo leerde Simon Vestdijk zijn vrouw kennen.

-&• In 1918 vertrok Vestdijk naar
Amsterdam om voor z'n artsentitel

te gaan stude-
ren. Hij woonde
daar op kamers,
maar bracht ge-
regeld nog zijn
vrije dagen en
vakanties bij z'n
ouders in Har-
lingen door, tot-
dat hij was af-
gestudeerd en
als scheepsarts

naar Indië ging. Dat was in 1927.
In 1929 werd Vestdijk sr. 65 jaar
(de nieuwe RHBS aan de Stations-
weg, waaraan hij als gymnastiek-
leraar was verbonden, was toen
juist betrokken) en vertrok hij met-
terwoon naar Den Haag. De bin-
ding die Simon jr. tot dan toe met
Harlingen had, was toen dus gebro-
ken.

Op die dinsdag in februari 1966
kwam Vestdijk op initiatief van zijn
echtgenote met haar naar Harlin-
gen. Ze hadden een gastcollege in
Groningen bezocht.

-& De hernieuwde kennismaking
met Harlingen vond hij geweldig en
bijzonder interessant. Er was in
de binnenstad niet veel veranderd.
Er waren minder bomen, Tjerk
Hiddessluizen, nieuwe aanlegkade,
waterkering enz. waren er bij ge-
komen, maar voor de rest vond hij
zijn geboortestad zoals hrj haar
verlaten had. Zijn echtgenote was
er verrukt over. De nieuwe woon-
wijken interesseerden hem niet, die

had hij toch niet gekend. Zij be-
zochten zijn geboortehuis op de
Voorstraat, de woning aan de Spek-
markt en die aan de Singel waar
hij gewoond heeft. Hij heeft toen
geen oude kennissen in Harlingen
ontmoet en ook geen nieuwe banden
aangeknoopt. Ook toen dus nam
hij geen afscheid van Harlingien.

Voor t.v. en radio
-$• Zoals men zaterdagavond heeft

kunnen zien in het NOS-journaal
Werd het beeld door mevr. Vestdijk
onthuld. Het was overigens maar 'n
lepel vol van wat er onder regie
van nieuwslezer Fred Emmer ge-
filmd werd. De NCRV-radio had 'n
interview met mevr. Vestdijk en
de ontwerpster van Anton Wachter,
mevr. Suze Boschma-Berkhout en
mien hoorde de stemmen van de
voorz. van het C.C., de heer G. C.
van Raan en van Nol Gregoor. Om
19.30 uur maandagavond jl. werd
dit uitgezonden in de rubriek Lite-
rama.

$- Aan mevr. Boschma werd o.a.
gevraagd of ze blij was met haar
schepping en dat door de pet, die
Anton Wachter draagt, er een soort
bange, bedeesde terughoudendheid
naar voren kwam. Dat vond de
beeldhouwster helemaal niet.

Ze had het naar een foto van Vest-
dijk gemaakt en de pet was een
beeld uit die tijd. Wel vond ze 't fijn
dat er zoveel belangstelling voor
de onthulling van haar schepping
werd getoond.
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thuis
kend en interesant is. Zo werd het
hem duidelijk, dat het echte histo-
rische Harlingen voor Simon Vest-
dijk geen rol speelde. Maar deste-
rneer het fenomenologische Harlin-
gen, het Harlingen met een totaal
eigen sfeer, uitdrukkingswijze,
volksspot, de stad van nuchterheid
én gesluierde romantiek, een stad,
die inkapselt en tegelijk bij gevoe-
lige geesten tot een zekere frustatie
zou kunnen leiden, vooral zo'n 50 a
60 jaar geleden.

Deze Lahringse sfeer heeft als
inspirerend element de psychische
grontoon van de schrijver Vestdijk
in aanzienlijke mate bepaald. Spr.
maakt zich sterk, dat de persoon
Vestdijk, toen hij Lahringen in 1918
verliet om in Amsterdam medicij-
nen te gaan studenen, in beginsel
reeds was gevormd.

Hij groeide later uit tot een van
de grootste Nederlandse schrijvers,
zelfs tot Nobelprijskandidaat. Op de
Lahringse onderbouw werd door
Simon Vestdijk een monumetaal le-
vensgebouw opgetrokken, met dien
verstande, dat het „leven" voor
hem „schrijven" betekende. Hij
liet een voor de vaderlandse litera-
tuur zelden gekende schepping van
diepte en gevarieerdheid na.

De tentoonstelling begeleidt het
wordingsproces van de rusteloos
geïnteresseerde auteur in alle etap-
pes van zijn leven. De medewerkers
van het Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum in Den Haag,
mevr. Daisy Wolthers en de heer
Slijkhuis hebben de expositie met
grote kundigheid en toewijding op-
gebouwd.

(zie vervolg pag. 2)

Na zonneschijn kwam regen!f
Koninginnedag begon met zonnig weer en een wel wat koude zuidoostelijke
wind. De koraalmuziek vanaf het dak van het stadhuis was een stemming-
volle inzet. Altijd jammer, dat dit relatief maar zo weinig luisteraars trekt.
Dit in tegenstelling tot de aubade van schoolkinderen op de Gr. Bredeplaats
waar byna de gehele bevolking naar uitstroomt. De groep kinderen is wel
«mire.̂ sr«^tm« irfVHronM TH* l.-.vm* vy.ft^a Jlrtngjft*. _fla_g<* ^n Rp lrla_gg«»n_ or n_i/>t

het hunne om de fleur hoog te
houden, Wim Kroon liet de jube-
lende klanken van het carillon over
de stad klinken.

Inmiddels was op het Baïkland
het juniorenr ien pupillentoernooi


