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JAARVERSLAG VESTDIJKKRING 2022 

 

 

LEDEN 

 

De Vestdijkkring telde op 1 januari 2022 227 leden en 30 (betalende) instellingen. Het bestuur 

blijft actief met het werven van nieuwe leden. Zo waren er op 31 december 2022 229 leden, 

waarmee een aantal opzeggingen in verband met overlijden fraai is gecompenseerd. 

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 

Bas Verwey                –  lid, vanaf augustus 2022 

Het bestuur kwam in 2022 in maart, juni en augustus (gelukkig weer) fysiek bijeen. De 

algemene ledenvergadering, die aanvankelijk was gepland voor woensdag 2 februari 2022, 

precies 50 jaar na de oprichtingsbijeenkomst van de Vestdijkkring, moest vanwege 

coronabeperkingen worden verplaatst naar 18 mei.  

 

 

REDACTIE VESTDIJKKRONIEK 

 

De redactie van de Vestdijkkroniek bestaat uit: 

Flip Hammann – hoofdredactie en secretariaat 

Roel Jonker – eindredactie 

Arnoud van der Vorst (t/m Kroniek 139, februari 2022) 

Leo Willemse 

 

Voorafgaand aan de Ledenbijeenkomst op 22 oktober heeft de redactie afscheid genomen van 

Arnoud van der Vorst en hem bedankt voor ruim 10 jaar inzet voor de Vestdijkkroniek. Hem 

is namens de Vestdijkkring een passend geschenk aangeboden.  

 

 

ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR 

 

 

ONTHULLING PLAQUETTE TORENLAAN 4 

 

Al snel bleek dat er vanwege coronabeperkingen geen sprake kon zijn van een algemene 

ledenvergadering in het Raadhuis in Doorn op 2 februari 2022, gecombineerd met een 

feestelijke bijeenkomst. Die datum markeert precies het 50-jarig bestaan van de 

Vestdijkkring. Het bestuur besloot om met in achtneming van de corona-adviezen toch op 

deze dag met bestuur, redactie en webmaster bijeen te komen om voor de woning aan 
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Torenlaan 4 de ANWB-plaquette te onthullen die dankzij medewerking van de huidige 

bewoners bij het voormalige woonhuis van Vestdijk is geplaatst. De toespraak die de 

voorzitter bij die gelegenheid hield is integraal afgedrukt in Kroniek 140. Hierna onthulde 

biograaf Wim Hazeu na wat herinneringen aan het woonhuis te hebben gememoreerd de 

plaquette en werd nog een toepasselijk gedicht van Vestdijk voorgedragen, ‘Aan een jonge 

teekenares’. Na afloop van deze ‘plechtigheid’ werd op uitnodiging van Dick Vestdijk in ‘Het 

wapen van Sandenburg’ in Doorn, de oprichtings-dag van de Vestdijkkring gevierd, waarna 

nog een wandeling volgde langs de paden van bijvoorbeeld De zwarte ruiter. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Op 18 mei kwamen in Doorn ruim 40 leden, en bestuur en redactie van de Vestdijkkroniek 

bijeen, om na de algemene ledenvergadering de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan 

van de Vestdijkkring bij te wonen. Na het huishoudelijk gedeelte volgde een korte pauze en 

heette de heer Frits Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn 

onder valt, de aanwezigen van harte welkom. De burgemeester nam vervolgens het ‘eerste’ 

nummer van Jubileumkroniek 139 in ontvangst. Er volgde een terugblik van voorzitter Hans 

van Velzen en tenslotte ontspon zich een geanimeerd gesprek tussen Wim Hazeu en Dick 

Vestdijk onder de noemer ‘Vestdijk en Doorn’. En er kwamen enkele boeiende vragen uit het 

publiek. Hierna volgde de receptie tijdens welke de leden van de Vestdijkkring en enkele 

andere geïnteresseerden zich met elkaar konden verpozen.  

 

 

UITREIKING ANTON WACHTER- EN INA DAMMANPRIJS  

 

Op 25 juni vond in Harlingen het Literair Festival Harlingen plaats, bij welke gelegenheid ook 

de Anton Wachter- en Ina Dammanprijs 2022 werden uitgereikt. Initiatiefnemers achter dit 

jaarlijks terugkerende Festival, dat in 2021 voor het eerst werd gehouden, zijn de gemeente 

Harlingen, boekhandel Van der Velde, de bibliotheek Noord Fryslân en Museum het 

Hannemahuis. Zij hebben hun voornemen de organisatie van de uitreiking van de 

tweejaarlijkse Anton Wachter- en de Ina Dammanprijs van de jarenlange organisator Stichting 

Centraal Comité 1945 over te nemen daadwerkelijk uitgevoerd! De uitreiking van de prijzen 

heeft binnen het kader van een literair festival hiermee een prachtige plaats gekregen. In 

Kroniek 140 is uitgebreid aandacht besteed aan de prijswinnaars, de uitreiking én het Festival.  

 

 

LEDENBIJEENKOMST ‘VESTDIJK EN AMSTERDAM’ 

 

Omdat de uitreiking van de Anton Wachter- en de Ina Dammanprijs naar juni is verplaatst en 

het tweejaarlijkse Symposium in 2023 zal plaatsvinden, besloot het bestuur voor het najaar 

van 2022 een ledenbijeenkomst te organiseren. En zo kwamen op 22 oktober 2022 een groot 

aantal leden in de OBA in Amsterdam bijeen. Arko Oderwald, binnen Vestdijk-kringen o.a. 

bekend van een Symposium gewijd aan ‘Schrijvende dokters’, was verzocht zich nu vooral op 

één van ‘die dokters’ te concentreren; Kees Meekel had hem voorzien van veel beeldmateriaal 

om zijn virtuele wandeling mee te illustreren, doch helaas kwam Vestdijk te weinig in het 

verhaal voor. Na de pauze werd de documentaire  ‘Is ’t nu al liefde?’ vertoond, een portret 

van de biograaf Wim Hazeu tijdens zijn onderzoek naar de vrouwen van Simon Vestdijk. Met 

medewerking van o.a. Nol Gregoor, Mieke Vestdijk, Theun de Vries en het Letterkundig 

Museum. Vooral ook dankzij de persoonlijke inleiding van Wim Hazeu was dit 
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programmaonderdeel een schot in de roos: de documentaire was bij praktisch iedereen 

onbekend. Na afloop werd gretig gebruik gemaakt van de eenheidsprijs voor alle boeken op 

de boekentafel: € 5 per boek. 
 

 

KRONIEKEN 

 

In 2022 kwamen twee Vestdijkkronieken uit, te weten nummer 139 en 140. Gesteld kan 

worden dat de wijzigingen in de redactie goed zijn opgevangen. Nog steeds ontvangt de 

redactie voldoende kopij. Nummer 139 verscheen op 2 februari 2022 als Jubileumnummer in 

verband met het vijftigjarig bestaan van de vereniging. Helaas moest de voor die dag geplande 

bijeenkomst worden uitgesteld, maar het ‘eerste’ nummer van deze Kroniek is op 18 mei te 

Doorn alsnog overhandigd aan burgemeester Naafs. Het spreekt voor zich dat ook in dit 

herdenkingsjaar aan alle activiteiten van de vereniging in de Vestdijkkroniek uitvoerig 

aandacht is geschonken. 

 

 

WEBSITE EN OVERIG 

 

Leo Willemse coördineert namens de redactie de plaatsing van kopij voor de website. 

Onvolprezen webmaster Henk Terhell zorgde weer voor de plaatsing van de diverse berichten 

op de website en het onderhoud ervan. Hij meldt dat het bezoek van de website gemiddeld in 

2022 424 bezoekers/dag was; dit is ongeveer gelijk aan 2021. Er zijn dit jaar 30 berichten op 

de site geplaatst en er zijn nu 176 e-mailvolgers van nieuwe berichten op de site. 

Het aantal twitter-volgers is in 2022 toegenomen naar 361 en in totaal zijn 4178 berichten 

ge(re)tweet sinds december 2010. 

In 2022 zijn er 15 afbeeldingen op de beeldbank bijgekomen, waarmee er 1246 voor het 

publiek zichtbare afbeeldingen zijn. De top-vier is nu: de AW- en ID-trofeeën in Harlingen 

(12066 bezoeken), de 5-jarige Simon (8983), Philips EP – ‘Vestdijk leest voor’ (8925), de 

getypte brief zonder t van Vestdijk (7445 bezoeken). 

In 2022 zijn 15 berichten op facebook geplaatst. 
 

 

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 2022 ontving de Vestdijkkring weer een aantal verzamelingen Vestdijkboeken. Omdat 

de archiefruimte beperkt is, zullen we met het in ontvangst nemen van boeken de komende 

tijd kritischer moeten zijn. Zeer bijzondere uitgaven blijven welkom. We verkopen deze 

boeken tegen een gering bedrag bij de diverse activiteiten. De opbrengst komt in de kas van 

de Kring en de boeken krijgen zo een nieuw leven bij in Vestdijk geïnteresseerde lezers. Op 

de ledenbijeenkomst in oktober was ook een boekentafel ingericht en hebben we dankzij een 

aantrekkelijke eenheidsprijs (€ 5 per boek) een groot aantal boeken verkocht. 
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FLYERS EN ANSICHTKAARTEN 

 

De flyer/het aanmeldingsformulier is weer bij diverse gelegenheden, zoals het literair festival 

in Harlingen, aan geïnteresseerden uitgereikt. Om de archiefruimte wat te ontlasten worden in 

een ‘Vestdijk-goodiebag’ oude nummers van de Vestdijkkroniek gestoken, mét 

aanmeldformulier. Van elk nummer van de Vestdijkkroniek blijven voldoende exemplaren in 

het archief aanwezig. Ook de bekende ansichtkaarten van het Anton Wachter-beeld in 

Harlingen en van de schrijvende Vestdijk (het beeld in Doorn) worden voor PR-doeleinden 

verspreid. 

 

 

VERKOOP VESTDIJK-POSTZEGELS 

 

De twee speciale Vestdijk-herdenkingszegels ter gelegenheid van de 50e sterfdag van Vestdijk 

zijn nog voorradig. 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 oudere emissies zijn nog beperkt leverbaar. De zegels zijn verkrijgbaar via 

de penningmeester. 

  

 

EINDEJAARSGESCHENK 

 

Om ook in 2022 de leden te bedanken voor hun vaak al jarenlange trouwe financiële steun aan 

de Vestdijkkring, ontvingen zij eind december naast de rekening voor de contributie van het 

jaar 2023 een eindejaarsgeschenk. Dit jaar was gekozen voor de bundel Fabels met kleurkrijt 
van Simon Vestdijk en de CD waarop deze teksten vertolkt worden door Jankobus Seunnenga, de 
winnaar van de Ina Dammanprijs 2022. 
 

 

TEN SLOTTE  

 

Het jaar 2022 begon met een grote teleurstelling. Dankzij de bereidwilligheid van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug was de Vestdijkkring een fraai onthaal aangeboden op 

woensdag 2 februari 2022, op de dag dat de Vestdijkkring precies 50 jaar bestond. Corona 

maakte een dergelijk festijn op die dag onmogelijk, maar dankzij de flexibiliteit van de 

gemeente kon het gehele programma alsnog op 18 mei plaatsvinden. Na de algemene 

ledenvergadering volgde het feestelijke jubileumprogramma. Op de oorspronkelijk geplande 

datum werd alsnog met een klein gezelschap de plaquette op de Torenlaan in Doorn onthuld. 

Het ledenaantal is in 2022 vrijwel gelijk gebleven, een mooi resultaat gezien een aantal 

uitschrijvingen vanwege sterfgevallen. Ook de actie om in dit tweede achtereenvolgende 

jubileumjaar € 50 extra te doneren is succesvol voortgezet. 

In maart 2023 zal aandacht worden besteed aan het feit dat de Vestdijkkroniek al 50 jaar 

verschijnt; in 50 jaar zijn 141 Kronieken verschenen met artikelen over Vestdijk. Uiteraard 

wordt dit feit gevierd met de verschijning van een Jubileumkroniek. 

 
 

 


