Vestdijkkring

Verslag Algemene Ledenvergadering Vestdijkkring
Zaterdag 27 maart 2021 Via Zoom
Op hun verzoek hebben 28 leden de link ontvangen om aan de vergadering deel te nemen.
Telling wijst uit dat zij praktisch allemaal aanwezig zijn. Afwezig van het bestuur met
bericht Wim Hazeu. De redactie van de Kroniek is geheel aanwezig. Bovendien volgt Kees
’t Hart de vergadering vanaf het begin.
De voorzitter opent om 14.05 uur de vergadering. Het is in twee opzichten een bijzondere
bijeenkomst. In de eerste plaats zijn we niet in de OBA, maar is deze vergadering digitaal.
Daarnaast herdachten we juist deze week de 50e sterfdag van Vestdijk. Dinsdag 23 was het
bestuur op de begraafplaats om een krans te leggen op het graf van Vestdijk. Er werden
gedichten voorgedragen en Wim Hazeu las het slot van zijn biografie voor. Op de site is
een fraai filmpje van de plechtigheid te zien.
De voorzitter opent deze vergadering met het tweede gedicht dat werd voorgedragen:

De overlevende
Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan
Vereenzaamd als een treurboom in 'n plantsoen,
Gesmukt met 't teerste, avondlijkste groen,
Bijna bebloesemd, sneeuwwit aangedaan.
Bijna een bruid, boven de sponde waar
Sinds kort mijn moeder ook een toevlucht vond;
En ruisende hernieuw ik 't oud verbond
Met mijn diepst neergebogen treurgebaar.
Zo, treurend, zou ik willen sterven ook.
Maar hoe te sterven, zo ver boven hen?
Erbarm u mijner, treurboom die ik ben,
Gedoemd te bloeien onder de stadsrook,
In 't tweeslachtig plantsoen, geen stad, geen land,
Dalend als sneeuw en stijgend als de bruid
Boven mijn vaders dode handen uit
In deze aarzellichte tussenstand.

De secretaris vermeldt een aantal ingekomen stukken. Aangezien de laatste ALV op 17
oktober 2021 werd gehouden is dat een beperkte lijst.
Heel verheugend is een bericht uit Harlingen, dat de bibliotheek van Harlingen, het
Hannemahuis en boekhandel Van der Velde in de toekomst de organisatie van de Anton
Wachterprijs gezamenlijk op zich zullen nemen. Er is ondertussen contact geweest tussen
de voorzitter van de Vestdijkkring en de beoogde organisatoren.
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Vestdijkkring-lid Ten Berge heeft de Kring een studie gestuurd over de historische romans
van Vestdijk; in de Kroniek gaat hier aandacht aan besteed worden.
De uitgevers van de Regenboogreeks zochten contact in verband met het gebruiken van
een foto voor de uitgave van Een Alpenroman. De roman is ondertussen verschenen.
Ook werden we benaderd in verband met Vestdijkboeken-verzamelingen. De boeken zijn
ondertussen opgehaald en kunnen bij komende plenaire bijeenkomsten aan de leden
worden aangeboden.
En tenslotte, heel belangrijk: aan het eind van het verenigingsjaar moesten weliswaar
enkele leden worden uitgeschreven, maar er kwamen sinds 1 januari verheugend meer
aanmeldingen binnen – vanmorgen zelfs nog één.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2020 worden vastgesteld
met dank aan de secretaris.
De voorzitter geeft een toelichting bij het voorstel tot de toekenning van het
erelidmaatschap aan Wilbert van Walstijn. De statuten bieden deze mogelijkheid; het
bestuur kan een voorstel doen, dat moet worden bekrachtigd door de algemene
ledenvergadering. De Vestdijkkring is altijd zeer terughoudend geweest met een dergelijke
toekenning. Gezien het feit dat Wilbert de afgelopen jaren een ongelooflijke bijdrage heeft
geleverd aan de Vestdijkkring, als hoofdredacteur van de Vestdijkkroniek, bestuurslid van
de Vestdijkkring, organisator van diverse symposia, auteur van de Monografieën 1 en 3
van de Vestdijkkring en als mederedacteur van de website en de beeldbank doet het
bestuur nu het voorstel Wilbert van Walstijn het Erelidmaatschap te verlenen. Wilbert
heeft aangegeven vanwege persoonlijke omstandigheden een aantal van zijn activiteiten te
moeten opgeven. Han Vossen wil graag zijn dank uitspreken voor de tomeloze inzet die
Wilbert voor de Vestdijkkring heeft opgebracht, zo heeft hij ook zelf persoonlijk mogen
ervaren. Ook heeft hij een keer aan de hand van een zeer enthousiaste Wilbert een
rondleiding door Leiden gevolgd, naar aanleiding van De vuuraanbidders. Hij en zijn
vrouw denken daar nog met veel genoegen aan terug. De voorzitter ziet hierin een fraaie
illustratie van het belang van Wilbert voor de Kring en brengt het voorstel in stemming.
Met algemene stemmen en applaus wordt Wilbert van Walstijn benoemd tot Erelid van de
Vestdijkkring. Helaas moet het op dit moment bij deze felicitaties blijven, maar bij het
Symposium op 13 november zullen we hopelijk wel in staat zijn aan deze benoeming de
nodige aandacht te besteden.
Wilbert van Walstijn vraagt het woord. Hij komt zojuist pas de vergadering binnen, want
om 14.00 uur ging bij hem thuis de bel en werd namens de Vestdijkkring een prachtig
boeket afgeleverd. Hij dankt ons hier hartelijk voor.
Cok de Zwart en Roel Jonker zijn aan de beurt uit het bestuur te treden, beiden zijn
herkiesbaar. De voorzitter vermeldt de PR-activiteiten van Cok en de inzet van de
‘onvolprezen secretaris’ Roel en brengt de herbenoeming van beiden in stemming. Ze
worden met algemene stemmen herkozen.
Over het Jaarverslag 2020 van de Vestdijkkring komen geen opmerkingen en het wordt
dan ook met dank aan de secretaris vastgesteld.
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De voorzitter bespreekt de belangrijkste punten uit het Werkplan Vestdijk Herdenkingsjaar
2021. Helaas bleek/blijkt onder de huidige omstandigheden niet alles mogelijk. Wat wel al
gerealiseerd is: een Herdenkingsnummer van de Kroniek, de kranslegging op 23 maart in
Den Haag, een digitale Vestdijk-expositie in het Literatuurmuseum, van de
herdenkingskroniek zijn exemplaren naar de 50 grootste bibliotheken van het land
gestuurd, in de OBA is een expositie (ingericht door Wilbert, met Taalstaat-kussen), zo
dadelijk krijgen we de lezing van Kees ’t Hart en op 13 november volgt dan nog het
Symposium. Zijn hier nog vragen over?
Jelle Kort uit Enschede stelt het op prijs dat hij nu (digitaal) aanwezig kan zijn en wil graag
weten waar de stukken zijn te vinden. Webmaster Henk Terhell verwijst hem naar de
uitnodiging op de website.
Han Vossen begrijpt dat het onderwerp van het Symposium veranderd is in Vestdijk als
briefschrijver. Vandaar dat hij nu opmerkt dat hij de brieven van eind jaren ’50 van
Vestdijk aan Antonia Graszl (Eva Kienpointner uit Open boek, De arme Heinrich) vanuit
het Duits in het Nederlands vertaalt. In de beide biografieën wordt hier niet veel aandacht
aan besteed. Wellicht is dit nog iets voor het Symposium? De voorzitter: We geven dit
door aan de organisatoren. Flip Hammann laat weten dat er van de kant van de Kroniek
sowieso belangstelling is voor dit project. Hij wil graag nader contact met Han.
Paul van der Pol heeft een vraag over het mislukken van het plaquette-project. De
voorzitter geeft een toelichting over de ontwikkeling van het plan, de bijdrage van de
ANWB, over de afspraken met de bewoners, over het interview met een journalist van het
Utrechts Dagblad die vervolgens een mooi, maar uitgebreid artikel opstelde, waarin hij
bijvoorbeeld ook de prijs van het huis vermeldde. Dat artikel viel verkeerd bij de
bewoners. De journalist in kwestie heeft ondertussen contact met de bewoners opgenomen.
De voorzitter zegt toe dat er opnieuw overleg met de bewoners zal plaats vinden en dat de
hoop is dat het alsnog doorgang zal gaan vinden. Een mooie datum is 2 februari 2022 als
de Vestdijkkring 50 jaar bestaat!
Wiebo de Boer ziet graag de brieven van Antonia Graszl verschijnen en kijkt uit naar een
publicatie in de Kroniek, als apart item (een brievennummer?) of bijvoorbeeld als reeks,
zoals dat met de brieven Vestdijk-Van Eyk het geval is.
De penningmeester geeft een toelichting bij het Financieel Jaarverslag 2020. Enkele
wijzigingen ten opzichte van vorige jaren: dankzij aanmaningen is (achterstallige)
contributie betaald, zodat de post ‘contributiebijdragen’ is gestegen naar € 9000. Om de
hoge verenigingskosten enigszins te drukken, zijn de buitenlandse universiteiten porto
gaan betalen. Het Centraal Comité 1945 zag af van de gebruikelijke bijdrage van de Kring
van € 1500 voor de organisatie van de uitreiking van de Anton Wachter- en Ina
Dammanprijs 2020. Verder hoopt de penningmeester voor dit jaar op (nog) meer donaties
in het kader van € 50 voor 50.
De Begroting 2021 wijkt al in zoverre af dat er erg veel vraag is naar exemplaren van
Kroniek 137 en er dus veel meer losse verkoop is.
Han Vossen: Ik begrijp dat veel leden nog van de papieren versie van de Kroniek genieten.
Maar is het een idee om (buitenlandse) universiteiten de Kroniek als PDF te sturen, daar
zullen ze blij mee zijn en je spaart veel portokosten uit. Hij doet de suggestie dit eens uit te
pluizen. Flip Hammann: op zeker moment is er een PDF-versie die van de vormgever naar
de drukker gaat. Daarnaast zijn we van plan als fietskoerier te gaan optreden en in
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gebieden waar veel leden wonen (Amsterdam, Haarlem e.o.) de Kroniek zelf te gaan
bezorgen.
Paul van der Pol brengt verslag uit namens de Kascommissie. De vragen die de KC stelde
zijn door de penningmeester bevredigend beantwoord; de KC was zeer tevreden over het
getoonde overzicht. De penningen zijn in orde bevonden en de kascommissie stelt dan ook
voor de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020.
Na twee jaar moet Paul van der Pol de kascommissie verlaten, Jan Kooyman blijft en Peter
Erdbrink is bereid gevonden er in toe te treden. De voorzitter dankt Paul voor zijn
bemoeienissen in de KC.
De vergadering gaat akkoord met de financiële stukken.
De voorzitter spreekt zijn lof uit jegens webmaster Henk Terhell. Henk werkt zeer snel en
zorgt voor een heel fraaie website. Heel erg veel dank! Henk meldt dat het bezoek aan de
website momenteel niet stijgt. Wel is er een duidelijke toename in aantal personen (118)
dat een melding ontvangt als er een bericht op de site is geplaatst. Vooral rond de sterfdag
van Vestdijk en de publicatie van veel artikelen in de dagbladen wordt er veel getwitterd.
Alle berichten over de Kring worden door Leo Willemse op Facebook geplaatst. Op de
Beeldbank staan momenteel 1182 afbeeldingen, die trekken 553 bezoekers per jaar per
afbeelding.
De nieuwe hoofdredacteur van de Vestdijkkroniek, Flip Hammann, geeft een toelichting
over 137 en de te verschijnen nummers. Voor nummer 137 is in de media veel aandacht;
het is een mooi nummer en alle lof is aan hoofdredacteur Wilbert. Flip heet welkom in de
redactie Leo Willemse en Roel Jonker. Arnoud van der Vorst blijft hier deel van uit
maken.
In nummer 138 komt een terugblik op het Vestdijkjaar en bieden we o.a. een vooruitblik
op het Symposium; bovendien schenken we aandacht aan de studie van Menno ten Berge
over Vestdijks historische romans.
Op 2 februari 2022 bestaat de Vestdijkkroniek 50 jaar, wellicht zal op die dag Kroniek 139
al verschijnen, mét aandacht voor dit feit. Ook zullen we in 139 verder gaan met een op te
zetten serie ‘bergenromans’.
Tot slot de Rondvraag.
Arnoud van der Vorst vraagt hoe het zit met de samenwerking tussen de Vestdijkkring en
de Parelduiker. De voorzitter: Die is nooit verder gegaan dan het samenvallen van de
jaarvergadering van de Kring en de presentatie van een nieuwe Parelduiker, waarbij onze
leden toegang hadden. De Parelduiker heeft ook niet bijvoorbeeld onze suggestie
overgenomen een Vestdijk-nummer uit te brengen. Het contact verloopt via Wim Hazeu,
die bij beide betrokken is.
Peter Erdbrink: Ik hoor zojuist dat Wilbert een Vestdijk-wandeling in Leiden organiseert.
Daar wil ik graag aan meedoen, hoe kan dat? Wilbert: Ik heb dat zo’n 5 keer gedaan en
met 5 à 10 personen wil ik dat wel weer doen. Er kan een inschrijving geopend worden. Er
verschijnen veel opgestoken handen in beeld. Hans van Velzen: We kunnen het toch op de
site zetten en zien hoeveel belangstelling er voor is? Wilbert: Akkoord!

4

Vestdijkkring

Wilbert van Walstijn: Hij wil graag in contact komen met Han Vossen. Aan de brieven van
Antonia Graszl is in de Kroniek al eens aandacht geschonken. Bovendien zijn de brieven al
eens vertaald. Graag overleg met Han Vossen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om precies
15.00 uur, waarna hij Kees ’t Hart aankondigt die een lezing zal verzorgen over zijn op 23
maart te verschijnen boek De toetssteen, een briefwisseling met collega-auteur Maarten ’t
Hart over de invloed van Vestdijk op hun leven en werk.
Presentielijst ALV 27 maart 2021
Bestuur: Hans, Kees, Cok, Leo, Roel, afwezig met bericht Wim.
Redactie Kroniek: Wilbert, Flip, Arnoud, Pascale.
Webmaster: Henk.
Gastspreker: Kees ’t Hart.
Leden:
Berry Vos – Klazienaveen ; Harry Bekkering – Wijchen ; Ronald Ohlsen – Groningen ;
René Kok – Delft ; Jelle Kort – Enschede ; Honoré Schelfhout – Nijmegen ; Peter Erdbrink
– Abcoude ; Annelies Dirkse – Utrecht ; Albert van der Meer – Amsterdam ; Paul van der
Pol – Gouda ; Vincent Disselkoen – Den Haag ; Truus van Middelaar – Amersfoort ; Philip
Grisel – Amsterdam ; Han Vossen – Arnhem ; Joan Verheyen – Amsterdam ; Henk de
Meijer – Beilen ; Paul van Dongen – Rosmalen ; R. Graumans – Breda ; Siep Kooi –
Scherpenzeel ; Emanuel Overbeeke – Utrecht ; Jaap Ferwerda – Arnhem ; Auke van
Heuzen – Haarlem ; Roeleke Naber – Harlingen ; Ad Melman – Voorschoten ; Wiebo de
Boer – Roosendaal ; Roel Steverink – Maastricht ; Dick Vestdijk – Amersfoort ; Jan-Joost
de Man – Rotterdam.
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