JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2020

LEDEN
De Vestdijkkring telde op 1 januari 2020 210 leden en 31 (betalende) instellingen. Gedurende
het kalenderjaar meldden zich enkele leden af, maar konden we een groter aantal nieuwe
leden verwelkomen. Op 31 december 2020 hebben we 217 leden. Het aantal (betalende)
instellingen is gelijk gebleven.
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
Leo Willemse
- lid
Cok de Zwart
- lid
Bij de (uitgestelde) algemene ledenvergadering op 17 oktober 2020 heeft Wilbert van
Walstijn zich niet herkiesbaar gesteld en is afgetreden; hij maakte sinds 2010 deel uit van het
bestuur. Zodra de gelegenheid zich voordoet zal op gepaste wijze afscheid van hem worden
genomen.
Het bestuur kwam naast de algemene ledenvergadering vier 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.
Ook werd er via Zoom overlegd.
Wilbert van Walstijn heeft te kennen gegeven dat het maartnummer 2020 van de
Vestdijkkroniek het laatste zal zijn dat onder zijn hoede verschijnt. Flip Hammann zal na dat
nummer (Kroniek 137) als hoofdredacteur optreden; Leo Willemse en Roel Jonker zullen de
redactie gaan versterken.
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ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering zou op zaterdag 4 april 2020 gehouden worden in de
Openbare Bibliotheek Amsterdam. Plannen om na het huishoudelijke gedeelte aandacht te
besteden aan de Brakman-biografie (en de briefwisseling Brakman-Vestdijk) met als spreker
biograaf Nico Keuning en/of een Vestdijk-wandeling te maken door Amsterdam onder leiding
van Arko Oderwald, konden de ijskast in: vanwege de coronamaatregelen moest de ALV
worden uitgesteld.
Dankzij een noodverordening was het verenigingen als de onze toegestaan pas later in het jaar
2020 de algemene ledenvergadering te houden. Vanwege de steeds wisselende
omstandigheden vond de ALV uiteindelijk plaats op 17 oktober 2020 – onder vreemde
condities: er mochten maximaal slechts 30 personen aanwezig zijn. Er is dan ook afgezien van
een inhoudelijk programma na het huishoudelijk gedeelte. De leden zijn schriftelijk van een
en ander in kennis gesteld en hun is de mogelijkheid geboden een volmacht af te geven. Naast
de financiën en de bestuurssamenstelling was het belangrijkste agendapunt de plannen voor
het Herdenkingsjaar 2021, die door het bestuur ondertussen werden ontwikkeld.

ANTON WACHTERPRIJS EN INA DAMMANPRIJS
De Stichting Centraal Comité 1945 te Harlingen had al eerder te kennen gegeven zichzelf op
te heffen. CC ‘45 is de organisator achter de Anton Wachterprijs. Op 7 november 2020 zou de
laatste Anton Wachterprijs, nog vallend onder auspiciën van het Comité, worden uitgereikt. In
die periode echter waren, vanwege corona, alle evenementen verboden. En zo werd de
uitreiking van de 21e Anton Wachterprijs en de 11e Ina Dammanprijs verplaatst naar 28
november 2020, op een moment dat in totaal slechts 30 personen aanwezig mochten zijn. Van
de tóch feestelijke gebeurtenis werd een livestream aangeboden.
De Ina Dammanprijs, bestaande uit een beeldje van Ina Damman op de schaats (gemaakt door
Mieke Vestdijk), werd uitgereikt aan museum Het Hannemahuis in Harlingen voor het al
jarenlang onder de aandacht brengen van het leven en werk van Vestdijk door het in stand
houden van de Vestdijkkamer en het meewerken aan de Vestdijkwandeling in Harlingen.
Directeur Hugo ter Avest nam de prijs in ontvangst en verzorgde de Ina Dammanlezing onder
de titel Vestdijk, niet van deze tijd….of toch wel?
De Anton Wachterprijs ging naar Annemarie Haverkamp voor haar boek De achtste dag.

KRONIEKEN
In 2020 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nummer 135 en 136. Nog steeds
ontvangt de redactie voldoende kopij. De redactie heeft het voornemen voor volgend jaar
maart een speciaal Herdenkingsnummer te produceren in verband met de 50e sterfdag van
Vestdijk.
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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 2020 is het bezoek van de website
gemiddeld 439 bezoekers/dag; dit is iets minder dan in 2019. Er zijn in 2020 ruim 40
berichten op de site geplaatst; er zijn nu 102 e-mailvolgers van nieuwe berichten op de site
(11 erbij in 2020).
Het aantal twitter-volgers is dit jaar toegenomen van 319 naar 327 (is +2,5%); het aantal
berichten ge(re)tweet is tot november 2020 toegenomen van 3264 naar 3522.
De beeldbank heeft ca. 1165 voor publiek zichtbare afbeeldingen; bijna 610.000 keer zijn de
diverse afbeeldingen bekeken (gemiddeld dus 523 per afbeelding!). Er zijn dit jaar slechts 8
afbeeldingen op de beeldbank bijgekomen. De top vier van de beeldbank is nu:
- de AW- en ID-trofeeën in Harlingen (6115 bezoeken)
- de 5-jarige Simon (6000)
- Philips EP – Vestdijk leest voor (5881)
- de getypte brief zonder t van Vestdijk (5707)
Er zijn dit jaar ruim 20 berichten op de Facebook-pagina geplaatst.
De KB archiveert de website met het oog op eventueel toekomstig literair onderzoek.

ARCHIEF
Het archief van de Vestdijkkring is in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Amsterdam
opgeslagen. Op de website van de Vestdijkkring staat een indeling op archiefmappen
vermeld.
Het archief is op aanvraag bij de Vestdijkkring voor studiedoeleinden te bezoeken.

BOEKENVERKOOP
Ook in 2020 ontving de Vestdijkkring weer 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.
Doordat fysieke bijeenkomsten met alle leden dit jaar niet mogelijk bleken, heeft de
Vestdijkkring ondertussen een prachtige voorraad klaar staan om de leden (en anderen)
hopelijk in 2021 aan te kunnen bieden.

FLYERS EN ANSICHTKAARTEN
In verband met wisselingen in het bestuur en in de redactie van de Kroniek wordt gewerkt aan
een aangepast(e) flyer/aanmeldingsformulier. Die kan dan vanaf 2021 bij de diverse
activiteiten van de Vestdijkkring en bij literaire manifestaties elders aan het publiek uitgereikt
worden.
Ook hebben we nog de bekende ansichtkaarten van het Anton Wachter-beeld in Harlingen
met aan de adreszijde informatie over de app met de Vestdijkwandeling.
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VERKOOP VESTDIJK-POSTZEGELS
Omdat de tweede emissie van de Vestdijk-postzegel bijna op is, zal er een nieuw ontwerp
verschijnen en wel ter gelegenheid van de 50e sterfdag van Vestdijk. Hoe aardig om voor het
verzenden van persoonlijke post een speciale Vestdijk-zegel te gebruiken! De zegels zijn
verkrijgbaar via de penningmeester.

EINDEJAARSGESCHENK
Teneinde trouwe leden te belonen werd hun eind december als ‘eindejaarsgeschenk’
toegestuurd de studie van Wilbert van Walstijn, Ethische voetnoten bij Simon Vestdijk. Een
verkenning naar engagement. Het boekje is het derde deel dat verschijnt in de reeks
Vestdijkkring Monografie.

TENSLOTTE
Zoals voor zo veel verenigingen geldt, was 2020 ook voor de Vestdijkkring een moeilijk jaar.
De algemene ledenvergadering, met altijd een boeiende bijdrage na het huishoudelijk
gedeelte, moest niet alleen aanvankelijk worden uitgesteld, maar het toegestane aantal
aanwezigen was beperkt tot 30 personen. Bovendien werden slechts enkele (nood)zakelijke
punten besproken.
Ook voor de altijd zo feestelijke prijsuitreikingen in Harlingen moest flink geïmproviseerd
worden. Op 7 november 2020 kon niets doorgaan, drie weken later werden de 21e Anton
Wachterprijs en de 11e Ina Dammanprijs dan toch uitgereikt. Toegestane aantal aanwezigen:
30. Via een livestream kon de uitreiking echter door belangstellenden worden gevolgd. Het
organiserend comité had er alsnog een zeer feestelijke gebeurtenis van gemaakt.
Ondertussen heeft het bestuur voor het Herdenkingsjaar 2021, als we op 23 maart de 50e
sterfdag van Simon Vestdijk gedenken, een groot aantal activiteiten op het programma staan.
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