
JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2014 

 
LEDEN 
 
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in 
2014  telde de Vestdijkkring op 31 december 2014 247  leden en 35 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 
Taco de Kort  - lid 
Wilbert van Walstijn - lid 
 
 
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 
 
 
ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Op zaterdag 22 maart 2014 vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. Na het huishoudelijke gedeelte volgde een gesprek tussen Wim Hazeu en Willem Otterspeer, 
biografen van Simon Vestdijk en W.F. Hermans. Een verslag van deze confrontatie, Biografen in duel, is 
opgenomen in Kroniek 124. 
 
  
ANTON WACHTERPRIJS EN INA DAMMANPRIJS 
 
Op 8 november 2014 vond in Harlingen de uitreiking plaats van de Anton Wachterprijs en de Ina 
Dammanprijs. Het werd een feestelijke bijeenkomst waarbij de toespraken werden afgewisseld met 
diverse presentaties van zowel leerlingen van Centrum voor kunst in Friesland, Ritmyk, als van leerlingen 
van scholengemeenschap Simon Vestdijk. De Anton Wachterprijs, een initiatief van Centraal Comité 1945 
te Harlingen, werd uitgereikt aan Niña Weijers voor haar roman De consequenties.                                      
Emanuel Overbeeke ontving de Ina Dammanprijs 2014 voor de wijze waarop hij in woord en geschrift als 
liefhebber, kenner en essayist van klassieke muziek, de aandacht heeft gevestigd op Vestdijk. Hij ontving 
het aan de prijs verbonden geldbedrag en een beeldje van Ina Damman uit handen van voorzitter Hans 
van Velzen. 
Het verslag van deze dag zal te lezen zijn in Kroniek 125.  
 
 
 
KRONIEKEN 
 
In 2014 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nr. 123 en 124.  



 
 
VERSPREIDE, NIET-GEBUNDELDE ESSAYS 
 
Het project om van de 715 verspreide essays van Vestdijk een boekuitgave te maken waarin een selectie 
van de 35 meest interessante essays wordt opgenomen, heeft in 2014 helaas niet veel voortgang geboekt. 
Wel is door giften het project nu financieel gedekt, zodat er hoop is het komende jaar dit project nieuw 
leven in te blazen. 
 
 
WEBSITE EN OVERIG 
 
Henk Terhell (webmaster) en Wilbert van Walstijn verzorgden weer de website www.vestdijk.com. De 
Vestdijkbeeldbank werd uitgebreid tot 826 afbeeldingen en de  twitter-account van de Vestdijkkring 
groeide uit naar 183 volgers. In 2014 is  de website gemoderniseerd, zodat al het nieuws over Vestdijk en 
de Vestdijkkring op een nog overzichtelijker manier beschikbaar is. Het aantal bezoekers per dag aan 
www.vestdijk.com is vanaf 2008 gestaag toegenomen en kwam in 2013 voor her eerst net boven 
gemiddeld 100 bezoekers per dag uit. In 2014 is dit aantal explosief gestegen: gemiddeld over 2014 meer 
dan 250 bezoekers per dag! 
 
 
CD ‘HUISKAMERGESPREKKEN’ 
 
Om trouwe leden te belonen is een cd gemaakt met de ‘huiskamergesprekken’, om als nieuwjaarsgeschenk 
2014-2015 aan de leden toe te zenden. Nol Gregoor nam eind jaren ’50 een aantal gesprekken die hij met 
Vestdijk voerde op de band op; in maart en april 1985 zond de KRO Radio deze gesprekken uit.  
 
 
ARCHIEF 
 
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgeslagen. 
In 2014 werd het archief aangevuld met een gift van de erven Govaart van een bijzondere boekencollectie 
waarin o. a. verschillende eerste drukken van dichtbundels van Vestdijk. Daarnaast ontving de Kring van 
de dochter van wijlen de heer Van der Geer een map ‘Vestdijkiana’ met daarin documenten betreffende de 
oprichting van de vereniging zoals conceptstatuten etc. Verder bevat de map een groot aantal knipsels 
over Vestdijk uit de jaren ’60 en ’70. 
 
 
BRIEVEN E. DU PERRON / S. VESTDIJK 
 
Het E. du Perron Genootschap is bezig met een omvangrijk project: het plaatsen van de brieven van en aan 
Du Perron op de website eduperron.nl. De Vestdijkkring sponsorde met een klein bedrag het digitaliseren 
van de briefwisseling Du Perron/Vestdijk; brieven van Vestdijk zijn binnenkort via deze website voor 
ieder beschikbaar. 
 
 
TENSLOTTE 
 
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2014 met enkele geslaagde activiteiten. 
Ook in 2015 vragen weer nieuwe plannen om aandacht. Zo wordt in samenwerking met het Letterkundig 
Museum in Den Haag gewerkt aan een app met een Vestdijkwandeling door Harlingen. 
Bovendien blijft het bestuur zich er voor inzetten dat Terug tot Ina Damman tot onderwerp van de actie 
Nederland Leest wordt  gekozen. 
De plannen voor de extra activiteit tijdens de ledenvergadering in maart 2015 en die voor het Symposium 
in het najaar zijn in een vergevorderd stadium. 


