
Concept JAARPLAN 2019 

Inleiding 

In het jaar 2019 zal aansluiting worden gezocht bij drie landelijke actualiteiten. Het gaat hier om de 

herdenking van de 350ste sterfdag van Rembrandt.  Er zijn tal van activiteiten in dit Rembrandtjaar. In 

binnen de mogelijkheden van de Vestdijkkring zal daar aandacht worden gegeven, wetende dat 

Vestdijk over Rembrandt en over beeldende kunst het nodige heeft geschreven. 

Landelijk groeit de zorg voor het probleem van de ontlezing, maar de oplossing van het probleem is 

nog niet gevonden. In het bijzonder is de verdwijning van de klassieken in de literatuur en de 

hantering van een verplichte leeslijst in het onderwijs een vraagstuk dat de literaire genootschappen 

gezamenlijk raakt.  Minister Engelshoven heeft aangekondigd zowel de Raad voor Cultuur als de 

Onderwijsraad om advies te vragen over de zorgwekkende ontlezing onder jongeren. Een onderwerp 

om goed te volgen en mogelijk ook in een gezamenlijk verband eens aan de orde te stellen. 

Tenslotte is er in het najaar een voor de Vestdijkkring belangwekkende actualiteit die direct 

betrekking heeft op Vestdijk zelf. Na jaren zal er een nieuwe studie over zijn werk verschijnen, die 

gepaard zal gaan met een aantal herdrukken van enkele romans door de Bezige Bij. 

 

Activiteiten 

Symposium over Vestdijk, Rembrandt en de beeldende kunst. 

Kleine expositie over  Rembrandt en  beeldende kunst in het werk van Vestdijk 

Debat over de ontlezing en oplossingen daarvan. 

Deelname aan congres over ´schrijvende dokters´ 

Bijeenkomst rond de presentatie van de studie Vestdijk bijvoorbeeld en herdrukken van romans van 

Vestdijk i.o.m. De Bezige Bij 

Realisering plaquette huis Doorn. 

 

 

Publiciteit en promotie 

Actie via een speciale aanbieding van: Rembrandt en de Engelen (bibliotheken, boekwinkels) 

Vestdijkkronieken 133 + 134 

Enquête over popularisering van  werk van Vestdijk (kroniek, twitter, website) 

Vestdijkwandeling Amsterdam in het kader van ‘schrijvende dokters’ 

Eindejaarspublicatie (?) 

Plaatsing geluidsopname van de radioserie Nol Gregoor in gesprek met Simon Vestdijk  op de 

website.  

Promotie van materialen en publicaties via bijeenkomsten en facebook tegen betaling. 

Verkenning naar de wenselijkheid van verspreiding van de Vestdijkkroniek op papier en als pdf; 

eventueel met onderscheid in contributie van lidmaatschap  

 

Financiën 

Buiten het budget voor ledenvergadering, symposium en kronieken en eindejaarspublicatie (?) staan 

over uit eerdere besluiten de reservering op de begroting voor:  

➢ Plaquette Doorn (1), verhoogde vitrines OBA (2), plaquette Harmenspark (3)  

➢ Nieuwe activiteit: promotie boek Vestdijk bijvoorbeeld over Vestdijk i.s.m. De Bezige Bij 


