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JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2021 

 

 

LEDEN 

 

De Vestdijkkring telde op 1 januari 2021 217 leden en 30 (betalende) instellingen. Er meldden 

zich weliswaar gedurende het kalenderjaar enkele leden af, maar o.a. dankzij alle aandacht 

voor Vestdijk in dit ‘herdenkingsjaar’ ter gelegenheid van zijn 50e sterfdag, konden we een 

groter aantal nieuwe leden verwelkomen. Op 31 december 2021 hebben we 229 leden.  

13 kranten/tijdschriften ontvangen kosteloos de Vestdijkkroniek 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 

Leo Willemse             –  lid 

Cok de Zwart   –  lid 

Het bestuur vergaderde twee keer via Zoom en kwam dit jaar een drietal keren fysiek bijeen. 

De algemene ledenvergadering werd in 2021 noodgedwongen via Zoom gehouden. Dat stelde 

wel belangstellende leden van (ver) buiten Amsterdam in staat deze bij te wonen. 

 

 

REDACTIE VESTDIJKKRONIEK 

 

De redactie van de Vestdijkkroniek bestond t/m het Herdenkingsnummer Kroniek 137 uit: 

Wilbert van Walstijn – hoofdredactie en secretariaat 

Pascale van der Vorst – eindredactie 

Flip Hammann 

Arnoud van der Vorst 

 

Nummer 137 was de laatste Kroniek die tot stand kwam onder de bezielende leiding van 

Wilbert van Walstijn, die als waardering voor zijn vele werk voor de Vestdijkkroniek en de 

Vestdijkkring door de leden in de ledenvergadering van 27 maart werd benoemd tot erelid. 

 

Vanaf Vestdijkkroniek 138 (oktober 2021) bestaat de redactie uit: 

Flip Hammann – hoofdredactie en secretariaat 

Roel Jonker – eindredactie 

Arnoud van der Vorst 

Leo Willemse 

 

 

ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR 

 

 

KRANSLEGGING GRAF VESTDIJK 
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Op de 50e sterfdag van Vestdijk, 23 maart 2021, toog het volledige bestuur met 

hoofdredacteur van de Kroniek en webmaster naar het graf van Vestdijk om daar een krans te 

leggen. De voorzitter hield een rede, er werden enkele gedichten voorgedragen en de biograaf 

van Vestdijk las de slotpagina van Vestdijk – een biografie.    

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Op 27 maart 2021 werd de algemene ledenvergadering gehouden, noodgedwongen via Zoom. 

Er hadden zich 28 leden aangemeld voor deze vergadering, zij ontvingen allen de link om in 

te loggen. Na de vergadering verzorgde Kees ’t Hart een lezing over zijn op 23 maart 

verschenen boek De toetssteen, een briefwisseling met collega-auteur Maarten ’t Hart over de 

invloed van Vestdijk op hun leven en werk.  

 

 

EERSTE LITERAIR FESTIVAL VESTDIJK  

 

Aanvankelijk zou in juni in Harlingen het Eerste Literair Festival Vestdijk worden gehouden. 

Vanwege de corona-maatregelen kon dit niet doorgaan, maar gelukkig bleek het mogelijk, zij 

het met een beperkt aantal aanwezigen, dit op 4 en 5 september alsnog te laten doorgaan. 

Initiatiefnemers achter dit jaarlijks terugkerende evenement zijn de gemeente Harlingen, 

boekhandel Van der Velde, de bibliotheek Noord Fryslân en Museum het Hannemahuis. Zij 

hebben zich ten doel gesteld jaarlijks een literair festival te organiseren en de uitreiking van 

de tweejaarlijkse Anton Wachterprijs en de Ina Dammanprijs voort te zetten. Stichting 

Centraal Comité 1945, de initiator van de Anton Wachterprijs, reikte deze in 2020 voor het 

laatst uit. Het programma dat de organisatie de bezoekers van het Festival aanbood was 

veelbelovend; in 2022 volgt de vuurproef als in juni de Anton Wachter- en Ina Dammanprijs 

2022 uitgereikt gaan worden. 

 

 

SYMPOSIUM ‘VESTDIJK ALS BRIEVENSCHRIJVER’ 

 

Op zaterdag 13 november 2021 waren ruim vijftig mensen aanwezig tijdens het Symposium 

over Vestdijk als brievenschrijver. Het programma werd kort ingeleid door Wim Hazeu, die 

vervolgens drie sprekers en een spreekster aan het woord liet: mevrouw Maaike Meijer sprak 

over de briefwisseling tussen Vestdijk en de dichteres M. Vasalis; de heer Wilbert van 

Walstijn gaf een overzicht over de correspondenties die Vestdijk voerde en de betekenis ervan 

voor zijn schrijverschap; de heren Van der Vegt en Keuning behandelden Vestdijks 

epistolaire relatie tot respectievelijk A. Roland Holst en Willem Brakman. Allen waren bereid 

de tekst van hun lezing voor publicatie in de Vestdijkkroniek af te staan. Tijdens korte pauzes 

speelde pianiste Paula Bär-Giese. Zij speelde delen uit de Lyrische Stücke van Edvard Grieg.. 

 

 

KRONIEKEN 

 

In 2021 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten Herdenkingsnummer 137 en nummer 

138. Nog steeds ontvangt de redactie voldoende kopij. De redactie heeft het voornemen op 2 

februari 2022 een speciaal Jubileumnummer uit te geven in verband met het vijftigjarig 

bestaan van de vereniging. Het spreekt voor zich dat aan alle activiteiten van de vereniging in 

dit herdenkingsjaar in de Vestdijkkroniek uitvoerig aandacht is geschonken. 
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WEBSITE EN OVERIG 

 

Na het vertrek van Wilbert van Walstijn uit de redactie van de Kroniek heeft Leo Willemse 

zich bereid verklaard om kopij voor de website namens de redactie te coördineren. Henk 

Terhell zorgde weer voor de plaatsing van de berichten op de website en het onderhoud ervan. 

In 2020 is het bezoek van de website gemiddeld 439 bezoekers/dag. In 2021 waren dit 419, 

dus is er een lichte afname. Er zijn in 2021 50 berichten op de site geplaatst; er zijn nu 145 e-

mailvolgers van nieuwe berichten op de site (was 102 in 2020). 

Het aantal twitter-volgers is dit jaar toegenomen van 327 naar 362 (is +11%); het aantal 

berichten ge(re)tweet is tot november 2021 toegenomen van 3522 naar 4024. 

De beeldbank heeft ca. 1230 (was 1165) voor publiek zichtbare afbeeldingen; 711.000 (was  

610.000) keer zijn de diverse afbeeldingen bekeken (gemiddeld dus 578 per afbeelding!).  

Er zijn dit jaar 55 afbeeldingen op de beeldbank bij gekomen.  

De top vier van de beeldbank blijven:  

- de AW- en ID-trofeeën in Harlingen (8204 bezoeken)  

- de 5-jarige Simon (7996) 

- Philips EP – Vestdijk leest voor (7926) 

- de getypte brief zonder t van Vestdijk (6791) 

Er zijn dit jaar 39 berichten op de Facebook-pagina geplaatst door redacteur Leo Willemse. 

Onvolprezen webmaster: Henk Terhell. 

 

 

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 2021 ontving de Vestdijkkring weer een tweetal 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. Bij het Symposium op 13 november was een boekentafel ingericht en dus hebben een 

aantal leden hun verzameling met nog ontbrekende exemplaren kunnen aanvullen. 

 

 

FLYERS EN ANSICHTKAARTEN 

 

De flyer/het aanmeldingsformulier is geactualiseerd en weer bij diverse gelegenheden 

(Literair Festival, Symposium) aan geïnteresseerden uitgereikt.  

De bekende ansichtkaarten van het Anton Wachter-beeld in Harlingen waren bijna op en er 

zijn voor PR-doeleinden nieuwe geproduceerd; zo prijkt nu ook de schrijvende Vestdijk van 

het beeld in Doorn op een ansichtkaart met aan de adreszijde informatie over de 

Vestdijkkring. 
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VERKOOP VESTDIJK-POSTZEGELS 

 

Ter gelegenheid van de 50e sterfdag van Vestdijk zijn er twee speciale Vestdijk-

herdenkingszegels verschenen. Op de ene zegel het kleurrijke portret van de hand van K. 

Kindermans, op de andere het portret van Ko van de Ree. Beide zegels hebben de opdruk 

‘Simon Vestdijk 1898-1971’. Ook de oude emissies zijn nog beperkt leverbaar. De zegels zijn 

verkrijgbaar via de penningmeester. 

  

 

EINDEJAARSGESCHENK 

 

Ook in 2021 ontvingen de (trouwe) leden eind december een ‘eindejaarsgeschenk’. 

Monografie 4 werd hun toegestuurd, een bundeling artikelen van de hand van Flip Hammann, 

ten dele in soms iets andere vorm verschenen in de Vestdijkkroniek. Dit vierde deel in de 

reeks Vestdijkkring Monografie is getiteld Gestalten tegenover hem. Invloed – Simon Vestdijk 

– beïnvloed.  

 

 

TEN SLOTTE  

 

Het bestuur had, om in 2021 de 50e sterfdag van Simon Vestdijk te gedenken, een ambitieus 

programma opgesteld dat helaas door corona niet ten volle tot uitvoering kon komen. Wel 

meldden zich dit jaar 20 nieuwe leden aan en gaf een flink aantal leden gevolg aan de oproep 

om € 50 extra te doneren. Aan 50 grote bibliotheken werd een exemplaar van de 

herdenkingskroniek toegestuurd met het verzoek deze onder de aandacht van de bezoekers te 

brengen. In de pers was ruim aandacht voor de 50e sterfdag van Vestdijk en voor de 

jubileumkroniek die aan veel redacties van kranten en literaire tijdschriften werd toegestuurd. 

Een aantal activiteiten vond in aangepaste vorm plaats. Zo werd op de sterfdag door het 

bestuur een krans op het graf van Vestdijk gelegd en werd dit via een filmpje op de website 

gedeeld. De ledenvergadering vond plaats via Zoom en werd door een grote groep leden 

bijgewoond. Gelukkig kende het symposium in november geen beperkingen en deze 

bijeenkomst werd dan ook goed bezocht. 

Op woensdag 2 februari 2022 bestaat de Vestdijkkring 50 jaar. Op die dag verschijnt ook een 

speciale editie van de Vestdijkkroniek en vindt in Doorn de Algemene Ledenvergadering 

plaats, gevolgd door een feestelijk jubileumprogramma! Mocht dit door de coronamaatregelen 

onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zal hiervoor een alternatief worden gezocht, want 50 jaar 

Vestdijkkring mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan en moet samen met de leden van de 

Vestdijkkring worden herdacht en gevierd! 
 
 

 
 
 

 


