JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2019

LEDEN
Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van een drietal
wanbetalers in 2019 telde de Vestdijkkring op 31 december 2019 210 leden en 31 (betalende)
instellingen.
13 kranten/tijdschriften 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
Het bestuur kwam naast de algemene ledenvergadering drie keer in vergadering bijeen.

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 voltallige redactie kwam twee keer voor overleg bijeen; verder was er druk e-mailverkeer.

ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering werd op zaterdag 30 maart 2019 gehouden in de Openbare
Bibliotheek Amsterdam. Na het huishoudelijke gedeelte ging na een korte pauze Herman
Stevens, voormalig winnaar van de Anton Wachterprijs, in op de vergankelijkheid van
literaire roem en wat we daar aan kunnen doen. Zijn lezing, onder de titel ‘Vestdijk in de
eenentwintigste eeuw’, sloot aan op het artikel in de NRC van 20 november 2018 dat hij
schreef naar aanleiding van opmerkingen door collega-schrijvers gemaakt tijdens de
interviews na afloop van de uitreiking van de Anton Wachterprijs 2018.
Aansluitend op deze bijeenkomst was in de Theaterzaal van de OBA de feestelijke presentatie
van het nieuwste nummer van de Parelduiker, deze keer gewijd aan het thema van de
Boekenweek: ‘De moeder de vrouw’. Op het programma o.a. een interview met Bart Slijper
over zijn biografie van Martinus Nijhoff.
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SCHRIJVENDE DOKTERS
Op 21 september organiseerde Amsterdam UMC met medewerking van de Vestdijkkring het
Symposium Schrijvende dokters. Op het programma stonden vier literair-medische
tweeluiken over Arnold Aletrino, Frederik van Eeden, Jan Slauerhoff en Simon Vestdijk.
Zowel een ‘literaire’ als een ‘medische’ spreker belichtten de auteur/medicus van hun keuze.
De middag werd muzikaal afgesloten door het duo Dick Vestdijk-Jan Seunnenga.
Voor leden van de Vestdijkkring was het Symposium gratis toegankelijk.
De volgende dag, zondag 22 september, werd een medisch-literaire wandeling georganiseerd
van Binnengasthuis naar Wilhelminagasthuis langs vele Amsterdamse plaatsen waar de vier
artsen mee verbonden zijn.

SYMPOSIUM
Het tweejaarlijkse Symposium van de Vestdijkkring, Vestdijk, Rembrandt en beeldende kunst,
vond plaats op 2 november en stond in het teken van de 350e sterfdag van Rembrandt,
waaraan in 2019 in de kunstwereld veel aandacht werd geschonken. Er was een afwisselend
programma met sprekers van divers pluimage, een muzikaal intermezzo en koorzang.
Naar aanleiding van het Symposium is in een van de vitrines in de OBA een expositie
ingericht over Rembrandt en de beeldende kunst in het werk van Vestdijk.

KRONIEKEN
In 2019 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nummer 133 en 134. De redactie
verheugt zich over het feit dat zij nog immer voldoende kopij ontvangt.

WEBSITE EN OVERIG
Henk Terhell (webmaster) en Wilbert van Walstijn verzorgden weer de website
www.vestdijk.com. Het aantal bezoekers per dag aan de website kwam in 2013 voor het eerst
net boven gemiddeld 100 bezoekers per dag uit. In 2019 is dit aantal gestegen tot gemiddeld
451 bezoekers per dag, een stijging van 3% ten opzichte van 2018.
Er zijn dit jaar 53 berichten op de site geplaatst; er zijn 91 e-mailvolgers van nieuwe berichten
op de site (ca. 17 erbij in 2019). De website heeft nu een beveiligde verbinding (SSL - https:
ipv http: in adres).
De beeldbank heeft ca. 1150 voor publiek zichtbare afbeeldingen; bijna 561 000 keer zijn
afbeeldingen bekeken (gemiddeld dus 487 per afbeelding!). Er zijn dit jaar meer dan 200
afbeeldingen op de beeldbank bijgekomen, voornamelijk door bijdragen van Peter van
Schijndel. De top drie van de beeldbank is nu:
- de getypte brief zonder t van Vestdijk (5221 bezoeken)
- de AW- en ID-trofeeën in Harlingen (5186)
- de 5-jarige Simon (5086)
De KB archiveert de website met het oog op eventueel toekomstig literair onderzoek.
Het aantal twitter-volgers is dit jaar toegenomen van 299 naar 319 (is +7 %); het aantal
berichten dat is ge(re)tweet is in 2019 toegenomen van 2900 naar 3264.
Er zijn dit jaar 12 berichten op de facebook-pagina geplaatst.
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ARCHIEF
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam
opgeslagen. Momenteel worden de laatste losse stukken geordend. Op de website van de
Vestdijkkring staat een indeling op archiefmappen vermeld.
Het archief is op aanvraag bij de Vestdijkkring voor studiedoeleinden te bezoeken.

PLAQUETTE DOORN
De ANWB subsidieert het plaatsen van een plaquette bij het laatste woonhuis van Vestdijk,
Torenlaan 4 in Doorn. De ANWB kent aan het project een bijdrage in natura toe in de vorm
van een informatiebord, ter waarde van maximaal 2/3 van de kosten. In overleg met de
huidige bewoners wordt in de tuin een plaquette geplaatst die er aan herinnert dat de schrijver
S. Vestdijk deze woning bewoonde van 1950 tot 1971.

LITERAIRE GENOOTSCHAPPEN
De Vestdijkkring heeft zich aangesloten bij een initiatief van het Springergenootschap om met
elkaar informatie uit te wisselen. Veel literaire genootschappen lopen tegen dezelfde
problemen aan, zoals de kosten van het toezenden van publicaties aan de leden, het
onderhouden van de website, het op peil houden van het aantal leden etc. Januari 2020 zal een
eerste overleg plaatsvinden tussen het Springergenootschap, het Louis Couperus
Genootschap, het Bordewijk Genootschap en de Vestdijkkring.

BOEKENVERKOOP
Met enige regelmaat ontvangt de Vestdijkkring verzamelingen Vestdijkboeken. Omdat de
archiefruimte beperkt is, verkoopt de Kring deze boeken tegen een gering bedrag bij de
diverse activiteiten. Tenzij het zeer bijzondere uitgaven betreft. De opbrengst komt in de kas
van de Kring en de boeken krijgen zo een nieuw leven bij in Vestdijk geïnteresseerde lezers.

FLYERS EN ANSICHTKAARTEN
Bij de diverse activiteiten van de Vestdijkkring en een aantal literaire manifestaties elders zijn
flyers/aanmeldingsformulieren en de bekende ansichtkaarten van het Anton Wachter-beeld in
Harlingen met aan de adreszijde informatie over de app met de Vestdijkwandeling onder het
publiek uitgedeeld.

VERKOOP VESTDIJK-POSTZEGELS
Zoals de kaft van de Vestdijkkroniek een verandering heeft ondergaan, is ook het motief van
de nieuwe Vestdijk-postzegel gewijzigd. Ook in 2020 blijft het mogelijk voor het verzenden
van persoonlijke post een speciale Vestdijk-emissie te gebruiken. De zegels zijn verkrijgbaar
via de penningmeester.
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EINDEJAARSGESCHENK
Teneinde trouwe leden te belonen werd hun eind december als ‘eindejaarsgeschenk’
toegestuurd het Epos Naar den duivel met Biskaye! – De reis van Simon Vestdijk naar
Nederlands-Oost-Indië. Het boekje is het tweede deel dat verschijnt in de reeks Vestdijkkring
Monografie. Het is van een verhelderende inleiding voorzien van de hand van Flip Hammann,
een der redacteuren van de Vestdijkkroniek.

ANTON WACHTERPRIJS
De Stichting Centraal Comité 1945 te Harlingen heeft dit jaar te kennen gegeven zichzelf op
te heffen nu de aanvankelijke doelstellingen, o.a. het culturele leven van Harlingen na WOII
weer herstellen, zijn bereikt. Het Comité is de organisator achter de Anton Wachterprijs. In
2020 zal de laatste Anton Wachterprijs die nog valt onder auspiciën van het Comité, worden
uitgereikt.

TENSLOTTE
De Vestdijkkring kan terugzien op een goed verenigingsjaar 2019 met een aantal geslaagde
activiteiten.
Op 4 april 2020 zal weer de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Verder wordt op 7
november 2020 in Harlingen de 21e Anton Wachterprijs uitgereikt en de 11e Ina
Dammanprijs. Bovendien zullen in 2020 voorbereidingen worden getroffen voor het
themajaar 2021, waarin we als Vestdijkkring uitvoerig aandacht zullen schenken aan de 50e
sterfdag van Simon Vestdijk.
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