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Verslag Algemene Ledenvergadering Vestdijkkring, 18 mei 2022, Gemeentehuis, 

Raadhuisplein, Doorn 

 

De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur. Hij dankt de Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug voor het opnieuw beschikbaar stellen van de Raadzaal in het Gemeentehuis en 

memoreert het feit dat het op de dag van oprichting, 2 februari jl., onmogelijk was bijeen te 

komen. Als opmaat draagt hij Boerderij bij Doorn voor. 

 

Boerderij bij Doorn 

 

In deze hoeve heeft Napoleon 

In achttienhonderdellef overnacht. 

Het was een lentedag, lauw zonder zon: 

De oude bode, die berichten bracht 

Langs de oude postweg, waar het dorp aan lag, 

Zweette zo erg dat hij 't niet harden kon. 

 

De kleine kamer waar de keizer sliep 

Was stoffig en bedompt en rook naar kamfer. 

Er was een haan die voor zijn venster riep; 

De keizer uitte zich hierover schamper: 

‘Le coq gaulois!’ – men zegt, dat hij slecht sliep 

Die nacht, door 't eerste knagen van de kanker, 

 

Waaraan hij in de vreemde sterven zou... 

De dorpelingen vreesden hem maar matig; 

Ze vonden hem te dik, zijn blik te flauw, 

't Gevolg te klein, – de wacht liet, zeer nalatig 

Hen veel te dicht bij 't witgekalkt en statig 

Door Frankrijk overwapperde gebouw. 

 

Die witte vesting staat nog steeds gegrond: 

Een vesting waarlijk, waar de bleke keizer 

Voor de allereerste maal 't beleg doorstond 

Van angst en pijn in plaats van kruit en ijzer, 

En aan 't onmerkbaar kruipen van de wijzer 

Bij 'n flakkerende kaars de dood verstond. 

 

De secretaris geeft een overzicht van enkele ingekomen stukken. Zo ontving de 

Vestdijkkring informatie over het Tweede Literair Festival Vestdijk op 25 juni 2022 in 

Harlingen en de uitreiking van de Anton Wachterprijs 2022 op die dag. Regelmatig melden 

zich nieuwe leden; helaas heeft het bestuur in 2021 drie leden vanwege wanbetaling 

moeten uitschrijven. In de eerste maanden van 2022 konden we daarentegen 8 nieuwe 
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leden welkom heten. Daarnaast komen er zo af en toe vragen binnen over het oeuvre van 

Vestdijk; bijna steeds kunnen die door een kenner van het werk van Vestdijk (Hazeu, Van 

Walstijn) beantwoord worden. Tenslotte deelt de secretaris mee dat bij de Kamer van 

Koophandel de UBO-opgave is verricht. 

 

Er zijn over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2021 geen 

vragen of opmerkingen en hierbij worden de notulen vastgesteld.  

 

Vervolgens houdt de voorzitter zijn jaarrede. 
 

Beste leden van de Vestdijkkring, 

We zitten als Vestdijkkring midden in de Jubileumjaren. Vorig jaar herdachten we op 23 

maart de 50ste sterfdag van Simon Vestdijk. Vandaag vieren we het 50-jarig bestaan van de 

Vestdijkkring en volgend jaar bestaat de Vestdijkkroniek 50 jaar. Heel bijzonder dat we na 

50 jaar nog steeds springlevend zijn, dat er nog steeds twee mooie kronieken per jaar 

uitkomen en er voldoende stof is voor symposia en andere bijeenkomsten.  

In dat opzicht kende vorig jaar natuurlijk zijn beperkingen, omdat we ook als Vestdijkkring 

met corona te maken hadden. De ledenvergadering op 27 maart vond daarom via Zoom 

plaats, maar kende toch veel deelnemers, mede ook door de boeiende lezing van Kees ’t 

Hart over zijn briefwisseling met collega-auteur Maarten ’t Hart over de invloed van 

Vestdijk op hun leven en werk. Op 4 en 5 september vond de eerste editie plaats van het 

Literair Festival Vestdijk in Harlingen met als initiatiefnemers de gemeente Harlingen, 

boekhandel Van der Velde, bibliotheek Noord Fryslan en het Hannemahuis. Zij nemen 

vanaf dit jaar ook de organisatie van  de tweejaarlijkse uitreiking van de Anton 

Wachterprijs en de Ina Dammanprijs voor hun rekening. Op 13 november was in de OBA 

het goed bezochte Symposium over Vestdijk als briefschrijver. Na een inleiding van Wim 

Hazeu spraken drie biografen over de correspondentie van Vasalis, A. Roland Holst en 

Willem Brakman en ons kersverse erelid Wilbert van Walstijn gaf een overzicht van de 

correspondenties die Vestdijk voerde en de betekenis voor zijn schrijverschap.  

Natuurlijk verschenen er vorig jaar ook weer twee Kronieken, 137 en 138. Vanaf nummer 

138 onder de nieuwe redactie: Flip Hammann, Roel Jonker, Arnoud van der Vorst en Leo 

Willemse. 

Dit jaar zijn we gestart op 2 februari met het aanbrengen van de ANWB-plaquette bij het 

voormalig woonhuis van Vestdijk aan de Torenlaan in Doorn. De ledenvergadering en de 

viering van het 50-jarig bestaan is in verband met corona verzet van 2 februari naar 

vandaag en op 25 juni vindt in Harlingen de tweede editie plaats van het Literair Festival 

Vestdijk met de uitreiking van de Anton Wachterprijs en de Ina Dammanprijs. Van de 

Anton Wachterprijs is inmiddels de shortlist bekend en die ziet er veelbelovend uit; de Ina 

Dammanprijs zal dit jaar worden uitgereikt aan dichter/zanger/songwriter Jankobus 

Seunnenga voor zijn vertolking van gedichten van Vestdijk, vaak samen met Dick 

Vestdijk. Voor het najaar zijn we nog bezig met een activiteit voor leden waarover u 

binnenkort nader wordt geïnformeerd. Aan het einde van het jaar ontvangt u natuurlijk 
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weer het inmiddels befaamde eindejaargeschenk van de Vestdijkkring en we kijken al 

vooruit naar volgend jaar, waarin de Vestdijkkroniek 50 jaar bestaat. Daar zal de Kroniek 

zelf natuurlijk uitgebreid bij stil staan en ook in de ledenvergadering 2023 zullen we daar 

aandacht aan schenken. 

De afgelopen jaren verschenen er ook diverse herdrukken van het werk van Vestdijk. Zoals 

Een Alpenroman en Terug tot Ina Damman, en we blijven er naar streven om meer titels 

van Vestdijk beschikbaar te houden voor de lezers. Interessant en hoopgevend in dat 

opzicht zijn de ervaringen van René Hesselink van antiquariaat Hinderickx en Winderickx, 

die nog iedere week titels van Vestdijk verkoopt en ziet dat Vestdijk nog gelezen wordt en 

verzameld. 

En daarmee komen we aan de kern van ons bestaan: het bevorderen en in stand houden van 

de belangstelling voor het leven en werk van de grote schrijver die ons allen bindt en boeit: 

Simon Vestdijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daarin ook de komende jaren weer 

zullen slagen.  

 

     Met algemene stemmen worden Hans van Velzen als voorzitter en Kees Meekel als lid van 

het bestuur herkozen. Het bestuur zal Kees Meekel met de taak van penningmeester 

belasten.  

 

Over het Jaarverslag Vestdijkkring 2021 zijn geen vragen of opmerkingen; het Jaarverslag 

2021 is hiermee vastgesteld. 

 

De penningmeester geeft een korte toelichting bij het Financieel Jaarverslag 2021 en over 

de Begroting 2022. Veel verrassingen komen we hier niet in tegen; zowel de uitgaven als 

de inkomsten zijn jaar in jaar uit hetzelfde. Nieuw zijn momenteel wel de donaties voor de 

50 x 50 actie. In feite kunnen de extra activiteiten zoals de symposia steeds begroot worden 

dankzij extra donaties. De secretaris leest het verslag van de leden van de kascommissie, 

Jan Kooyman en Paul van der Pol, voor. In aansluiting hierop gaat de vergadering akkoord 

met het door het bestuur gevoerde financiële beleid. In de Kascommissie 2023 wordt Paul 

van der Pol herbenoemd en Peter Erdbrink benoemd. 

Lid Wiebo de Boer heeft een vraag over de Begroting 2022. De organisatie voor de 

uitreiking van de Anton Wachterprijs is nu anders opgezet, toch is er wel een bijdrage 

begroot ten laste van de Vestdijkkring. De voorzitter: al zijn er andere organisatoren, de 

bijdrage die de Vestdijkkring levert, blijft van kracht. 

Wiebo de Boer: Hoeveel is er over van het ooit geschonken legaat? De voorzitter: Dankzij 

dat legaat kwamen we op een vermogen van ongeveer € 25.000; zoals je aan de cijfers ziet, 

houden we dat redelijk in stand. De penningmeester: De eindejaarsgeschenken zijn 

bijvoorbeeld mogelijk o.a. dankzij dat legaat. Maar bij een terugloop van het ledental en 

daarmee inkomsten, kan dankzij die buffer nog steeds de Vestdijkkroniek verschijnen. 
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Als leverancier van teksten voor de website, Facebook en twitter meldt bestuurslid Leo 

Willemse zich. De voorzitter geeft een kort overzicht van de rijkdom van de Beeldbank.  

 

Flip Hammann neemt het woord over de Vestdijkkroniek en geeft eerst een overzicht van 

de wijzigingen in de redactie van de Kroniek. Als laatste verandering kan hij vermelden 

dat Arnoud van der Vorst zich bij het bereiken van zijn 80ste verjaardag heeft 

teruggetrokken. Hij wijst nog even op de fraaie banderol om het Jubileumnummer 139, 

gesponsord van buitenaf. Kroniek 140 zal in oktober verschijnen en nummer 141 (maart 

2023) wordt weer een Jubileumnummer: de Vestdijkkroniek bestaat dan 50 jaar. Gedacht 

wordt aan een nummer met bijdragen van diverse ‘oudgedienden’; Overbeeke, Van 

Walstijn en anderen hebben al teksten toegezegd. 

Han Vossen: In de Kroniek staan tegenwoordig enkele lege pagina’s. Is dat niet zonde van 

de ruimte? 

Flip Hammann: Binnen de redactie hebben we al overleg over een eventueel ander 

stramien voor de Kroniek. Handhaven we de twee kolommen? Blijven de zwarte pagina’s? 

Roel Jonker: Omdat de opzet is dat bepaalde rubrieken altijd rechts beginnen, lukt het niet 

altijd de hele Kroniek op te vullen. We slagen er nog niet altijd in de lege pagina’s te 

voorkomen. 

Wiebo de Boer: Wordt voor Jubileumkroniek 141 ook aan een extra oplage gedacht? De 

voorzitter: Jubileumkroniek 139 is naar 50 grote bibliotheken in het land verzonden met 

het nodige PR-materiaal. Bovendien hebben meer dag- en weekbladen dan anders een 

recensie-exemplaar ontvangen. Voor 141 zouden we iets soortgelijks kunnen ondernemen. 

Bas Verweij: De actie om naar een bekende een gratis Kroniek te laten opsturen werd zeer 

gewaardeerd. Bij het afnemen van het aantal leden zou gedacht kunnen worden aan het 

‘aanschaffen’ van een tweede lidmaatschap door de trouwe leden. 

Cok de Zwart oppert familieleden lid te maken van de Vestdijkkring. 

 

Peter Erdbrink vraagt naar de mogelijkheid om met een aantal leden een Vestdijk-

wandeling door Doorn te houden. Wim Hazeu biedt zich onmiddellijk als gids aan, samen 

met Dick Vestdijk.  

Flip Hammann: Roel Jonker en hij gaan binnenkort de al bestaande doch verouderde 

fietstocht controleren en herschrijven. Die komt dan sowieso beschikbaar. De voorzitter 

wijst op de wandelingen die vorig najaar onder leiding van Wilbert van Walstijn in Leiden 

zijn gehouden, op basis van De vuuraanbidders. 

 

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 14.15 uur en wijst er op dat over een 

kwartier het feestelijke programma zal aanvangen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 

van de Vestdijkkring. 

  

 

 


