
Werkplan Vestdijk Herdenkingsjaar 2021 
 
50ste sterfdag Simon Vestdijk 
 
Inleiding 
 
Op 23 maart 1971 overleed Simon Vestdijk. 
 
De Vestdijkkring zet daarom 2021, 50 jaar na zijn overlijden, geheel in het teken van het 
herdenken van het leven en werk van Simon Vestdijk. 
De 50ste sterfdag biedt tal van aanknopingspunten om Simon Vestdijk en de 
Vestdijkkring extra onder de aandacht te brengen met activiteiten en speciale uitgaven. 
 
De hoofdlijnen zien er als volgt uit:  
 
*Kranslegging 23 maart 2021 
 
Simon Vestdijk is begraven in Den Haag op begraafplaats Nieuw Eykenduynen 
in graf nummer 2e klas 4654, waar ook zijn moeder ligt.  
Op dinsdagochtend 23 maart 2021 zal een delegatie van het bestuur een krans leggen op 
het graf van Vestdijk en een aantal toepasselijke gedichten voordragen. 
 
 
*Expositie in Literatuurmuseum 
 
Het Literatuurmuseum organiseert regelmatig kleine themaexposities rond het leven en 
werk van auteurs. 
De directeur van het Literatuurmuseum, dhr. Aad Meinderts, heeft toegezegd om dat in 
2021 ook rond  de 50ste sterfdag van Simon Vestdijk te doen. 
Aansluitend op de kranslegging op 23 maart zal deze expositie in het bijzijn van bestuur 
van de Vestdijkkring en de familie Vestdijk geopend worden. 
 
 
*Ledenvergadering Vestdijkkring 27 maart 2021 
 
Uiteraard zal ook de ledenvergadering 2021 geheel in het teken staan van de 50ste 
sterfdag van Simon Vestdijk. 
 
Tijdens de ledenvergadering zullen naast de formele punten ook de volgende bijzondere 
onderwerpen aan de orde komen: 
 
-Speciale uitgave van de Vestdijkkroniek  
 
In het voorjaar van 2021 verschijnt Vestdijkkroniek nummer 137 die geheel in het teken 
zal staan van de 50ste sterfdag van Simon Vestdijk. 
Tijdens de ledenvergadering op 27 maart zal deze speciale editie worden aangeboden 
aan Martin Berendse, de huidige directeur van de OBA, die aan de Vestdijkkring nog 
steeds ruimhartig onderdak biedt voor de huisvesting van het archief en het organiseren 
van veel van haar activiteiten. 



 
-Openingen expositie rond 50ste sterfdag in vitrines van de OBA 
 
Hoewel de OBA geen Vestdijkzaal meer heeft, is nog wel een aantal vitrines aan Vestdijk 
gewijd en ook is recent het borstbeeld van Vestdijk weer teruggeplaatst. 
Samen met de OBA zullen de vitrines in 2021 geheel in het teken staan van de 50ste 
sterfdag van Simon Vestdijk.  
 
-Feestelijk inhoudelijk programma 
Aansluitend op het formele deel zal in de Theaterzaal van de OBA een feestelijk 
programma plaatsvinden waarover op dit moment nog overleg plaatsvindt met de   
uitvoerenden. 
 
*Symposium in najaar 2021 
Vestdijk 50 jaar na zijn dood 
 
Aan een aantal kenners van het werk van Vestdijk zal gevraagd worden om terug te 
blikken op het werk van Vestdijk, zijn betekenis  voor hun werk en hun verwachting 
over de waardering van het werk van Vestdijk in de komende periode. 
-moderator : Wim Hazeu 
-auteurs : Maarten ’t Hart, Peter Buwalda, Kees ‘t Hart etc.  
-omlijsting met voordrachten en muziek, mogelijk Trio Drie Eilanden van Dick Vestdijk 
-plaats OBA Theater 
 
 
 
*Extra aandacht voor biografie en uitgaven De Bezige Bij 
 
De Bezige Bij is bezig met een aantal heruitgaven van Simon Vestdijk, mede naar 
aanleiding van het boek van Wil Hansen: Vestdijk bijvoorbeeld. 
Getracht zal worden om rond de verschijning hiervan ook extra aandacht te vragen voor 
de herdenking van de 50ste sterfdag van Vestdijk. 
Dit kan mogelijk gecombineerd worden met de ledenvergadering of het Symposium. 
 
*Eindejaarsuitgave 2021 
 
De laatste jaren presenteert de Vestdijkring rond de jaarwisseling voor de leden een 
bijzondere uitgave rond het leven en werk van Vestdijk. 
Daarvan zijn er ook twee verschenen als Monografie van de Vestdijkkring. 
 
Eind 2021 zal ter afsluiting van het herdenkingsjaar monografie nummer 4 verschijnen, 
die geheel in het teken staat van de herdenking van de 50ste sterfdag van Vestdijk. 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMEEN 
 
 
*Ledenwerfactie en pr-acties  / het hele jaar 
 
Het themajaar leent zich er goed voor om nieuwe leden te werven. 
Doelstelling is om 50 nieuwe leden te werven. Dit zal gebeuren met flyers, uitingen via 
sociale media en free publicity. 
 
Daarnaast is er het idee om  alle bewoners van de adressen waar Vestdijk gewoond heeft 
te benaderen met een briefje over de literaire historie van hun woning,  een exemplaar 
van de Vestdijkkroniek en het verzoek om lid te worden van de Vestdijkkring. 
 
Er zal gezocht worden naar zoveel mogelijk namen van hoogleraren die Nederlandse 
Taal en letterkunde doceren in Nederland, België en andere Europese landen waarna ze 
benaderd zullen worden om aandacht te schenken aan het leven en werk van Vestdijk. 
 
Aan bibliotheken zal aangeboden worden een lezing over Vestdijk te verzorgen en 
gevraagd worden om extra aandacht aan Vestdijk aan te bieden.  
 
 
*Extra donaties en  fondsenwerving / het hele jaar 
 
Het herdenkingsjaar kost extra geld en getracht zal worden dat voor een deel te 
bekostigen uit extra donaties van € 50. 
Deze  zullen vooral moeten komen uit de leden en de eerste 5 toezeggingen vanuit de 
bestuursleden zijn inmiddels gedaan. 
 
Daarnaast zal er gekeken worden wat er via fondsenwerving mogelijk is. 
 
 
*Persberichten 
 
Gedurende het hele jaar zal middels een aantal persberichten naar buiten worden 
getreden over de herdenking van de 50ste sterfdag van Vestdijk. 
 
Zwaartepunten hierbij zijn: 
 
-sterfdag op  23 maart 
 
-ledenvergadering op 27 maart 
 
-symposium in het najaar 
 
-verschijnen Vestdijkmonografie nummer 4 aan het eind van het jaar 
 
 
 
 



BEGROTING EN DEKKINGSPLAN 
 
 
*Begroting 
 
-kranslegging    €  100 
 
-ledenvergadering   €          500 
 
-symposium    €       1.500 
 
-ledenwerfactie / folders  €          250 
 
-eindejaarsuitgave   €       1.000 
 
-onvoorzien    €          150 
 
Totaal     €      3.500 
 
 
*Dekkingsplan 
 
-extra donaties / reserve  €    2.500 
 
-reguliere begroting   €    1.000 
 
Totaal     €   3.500 
 
 
 
TIJDSPLAN 
 
-12 juni 2020  - programma vastgesteld in bestuursvergadering 
 
-17 oktober 2020 - werkplan bespreken in ledenvergadering 
 
-17 oktober 2020  - voortgang bespreken in bestuursvergadering 
 
-januari 2021  - laatste afstemming in bestuursvergadering 
 
-23 maart 2021 - start Herdenkingsjaar met kranslegging, opening expositie 
      in Literatuurmuseum en onthullen plaquette aan de Torenlaan 4 
                                           in Doorn  
 
-27 maart 2021 - ledenvergadering Vestdijkkring met diverse activiteiten 
 
-oktober 2021 - symposium rond 50ste sterfdag Simon Vestdijk 
 
-december 2021       - afronding Herdenkingsjaar met verschijning Monografie nr.  4 


