
JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2015 

 
 
LEDEN 
 
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in 
2015  telde de Vestdijkkring op 31 december 2015 243  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 
Wilbert van Walstijn - lid 
Cok de Zwart    - 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 21 maart 2015 vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. Na het huishoudelijke gedeelte gaf pianist Christiaan Kuyvenhoven in de theaterzaal een 
voorproefje van zijn nieuwe programma over ‘De Koperen Tuin’. Dit programma gaat 6 maart 2016 in 
première.  
 
  
SYMPOSIUM ‘VESTDIJK EN DE FILM’ 
 
Op 14 november 2015 vond het symposium plaats ‘Vestdijk en de film’. Hoewel de media op grote schaal 
benaderd waren met informatie over het symposium, viel de publieke belangstelling tegen; er waren zo’n 
70 geïnteresseerden in de Theaterzaal van de OBA bijeengekomen om o.a. te luisteren naar lezingen van 
regisseur Dana Nechushtan en Verstappen-biograaf Ruud den Drijver. Verder gingen zowel Maarten 
Treurniet als Frans Weisz in gesprek met Wim Hazeu en waren er bijdragen van Wilbert van Walstijn en 
Flip Hammann. Het was een geslaagde bijeenkomst die meer belangstelling had verdiend. 
 
 
KRONIEKEN 
 
In 2015 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nr. 125 en 126.  
 
 
 



VERSPREIDE, NIET-GEBUNDELDE ESSAYS  
 
Het project om van de 715 verspreide essays van Vestdijk een boekuitgave te maken waarin een selectie 
van ongeveer 50 essays wordt opgenomen, nadert zijn voltooiing. De bundel zal in september 2016 in de 
OBA worden gepresenteerd. 
 
 
WEBSITE EN OVERIG 
 
Henk Terhell (webmaster) en Wilbert van Walstijn verzorgden weer de website www.vestdijk.com. Het 
aantal bezoekers per dag aan www.vestdijk.com is vanaf 2008 gestaag toegenomen en kwam in 2013 voor 
het eerst net boven gemiddeld 100 bezoekers per dag uit. In 2015 is dit aantal gestegen tot gemiddeld iets 
boven de 300 bezoekers per dag. Van de afbeeldingen op de beeldbank waren de brief van Gerard Reve 
(2328 keer bekeken), de foto van Vestdijk met het echtpaar Marsman (2062) en de laatste brief van Maria 
Schrader aan Vestdijk (2048) het populairst. De Beeldbank is gegroeid van 845 naar 869 afbeeldingen. 
Op de website zijn in 2015 50 berichten geplaatst onder ‘Actueel’ en 8 onder ‘Verenigingsnieuws’. 
De KB archiveert de website met het oog op eventueel toekomstig literair onderzoek. 
Via Twitter zijn er nu meer dan 200 volgers.  
 
 
ARCHIEF 
 
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgeslagen. 
Momenteel wordt vooral in de lossen stukken ordening aangebracht. In de loop van 2016 zal een indeling 
op archiefmappen op de website van de Vestdijkkring worden vermeld. 
  
 
 
BOEKENVERKOOP 
 
Met enige regelmaat ontvangt de Vestdijkkring verzamelingen Vestdijkboeken. Omdat het niet de 
bedoeling is dat het archief hiermee vol komt te staan (tenzij het zeer bijzondere uitgaven betreft), 
verkoopt de Kring deze boeken tegen een gering bedrag bij de diverse activiteiten. De opbrengst komt in 
de kas van de Kring en de boeken krijgen een nieuw leven bij in Vestdijk geïnteresseerde lezers. In 2015 
zijn ongeveer zestig boeken verkocht. 
 
 
UITGAVE VESTDIJK-POSTZEGELS 
 
Penningmeester en secretaris namen in 2015 het initiatief tot een nieuw project: uitgave van een Vestdijk-
postzegel. Kunstenaar en Vestdijkkring-lid Jo Verheyen gaf de Kring het recht het door hem geschilderde 
portret van Vestdijk voor deze uitgave te gebruiken.  
 
 
EXPOSITIE IN DE VITRINE IN DE VESTDIJKZAAL 
 
In de vitrine in de Vestdijkzaal werd een fraaie uitstalling van Vestdijk-memorabilia ingericht, zoals de 
bijzondere editie van de eerste druk van ‘Else Böhler, Duits dienstmeisje’ en ander materiaal als 
aanvulling bij het speciale themakatern in Vestdijkkroniek 125, ‘Vestdijk en de Tweede Wereldoorlog’. 
 
 
APP ‘LITERAIRE WANDELING ROND ANTON WACHTER IN HARLINGEN’ 
 
In samenwerking met het Letterkundig Museum in Den Haag en het Hannemahuis in Harlingen is in 2015 
hard gewerkt aan de ontwikkeling van een app voor een Vestdijk-wandeling door Harlingen. De 
wandeling geeft een beeld van de Harlinger/Lahringer jaren van Simon Vestdijk en zijn alter ego Anton 
Wachter. Op de ledenvergadering in april 2016 in Harlingen zal de app na het huishoudelijk gedeelte 
feestelijk worden gepresenteerd. 
 



 
 
 
 
TENSLOTTE 
 
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2015 met enkele geslaagde activiteiten. 
Enkele van die activiteiten zullen in 2016 worden afgerond.  
Allereerst gaat veel aandacht uit naar de presentatie op 23 april 2016 in Harlingen van de in 
samenwerking met het Letterkundig Museum en het Hannemahuis ontwikkelde app. 
Vervolgens vindt in september 2016 in de OBA de presentatie plaats van de bundel ‘Verspreide essays’. 
En op 12 november 2016 worden in Harlingen de Anton Wachter- en Ina Damman-prijzen uitgereikt. 
Bovendien blijft het bestuur zich er voor inzetten dat Terug tot Ina Damman tot onderwerp van de actie 
Nederland Leest wordt  gekozen. 
 
 


