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Geachte leden en belangstellenden, 
 
Met veel plezier hebben wij gewerkt aan deze nieuwsbrief van het Bordewijk Genootschap. 
Na een heel druk, spannend en succesvol Bordewijkjaar 2015, wil het genootschap jaarlijks 
op kleinere schaal activiteiten rondom het kunstenaarsechtpaar organiseren. Wat wij voor dit 
jaar in petto hebben, kunt u in deze nieuwsbrief lezen. Draagt u het kunstenaarsechtpaar en 
het genootschap een warm hart toe? En steunt u de activiteiten? U kunt die steun kenbaar 
maken door lid te blijven of lid te worden van ons Bordewijk Genootschap.  
 
Wij wensen u veel lees plezier en hopen u bij een van de geplande activiteiten welkom te 
mogen heten. Voor vragen kunt u altijd een van ons benaderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van het Bordewijk Genootschap, 
 
Robert Gaarlandt, voorzitter 
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester 
Margaret Krill, lid 
 

CONTRIBUTIE 2016 
 
Oproep contributie nieuw Bordewijkjaar + boekje Ina Schermer 
Met deze eerste nieuwsbrief in 2016 luiden wij het nieuwe 
Genootschapsjaar in en vragen u het lidmaatschapsgeld ad 25 euro 
over te maken op de bankrekening van het genootschap (IBAN nummer 
NL13RABO0195283228 t.n.v. Bordewijk Genootschap). Na ontvangst 
van het lidmaatschapsgeld wacht u een verrassing: opnieuw hebben wij 
een publicatie van één van de verhalen van Bordewijk in voorbereiding 
en die wordt begin mei aan de leden toegestuurd. Het is wederom een 
erg leuke uitgave, die alleen voor de leden beschikbaar is. Het boekje is 
inhoudelijk verzorgd door onze adviseur Ina Schermer, die we zeer 
erkentelijk zijn voor de boeiende toelichting die zij schreef op het 
verhaal. 

Na: “Eet meer Mensenvlees”  
volgt verhaal no 2 in mei 2016. 

 
 

  



 

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN 2016 
 
 
Afsluiting Genootschapsjaar 2015 en start 2016 op 28 april bij het graf van Bordewijk. 
Het genootschapsjaar van het Bordewijk Genootschap 
begint telkens op 28 april van ieder jaar: de sterfdag 
van de schrijver. Op die dag heeft het bestuur in 2015 
bloemen gelegd op het graf van het echtpaar Bordewijk 
en teksten voorgedragen om de schrijver en zijn vrouw 
te gedenken. Van dit evenement willen we een traditie 
maken. Ook dit jaar willen we op donderdag 28 april 
om 11.00 uur ons verzamelen bij de ingang van 
begraafplaats Oud Eik en Duinen om naar het graf te 
lopen en daar eer te bewijzen aan de schrijver en zijn 
vrouw. Na afloop verzamelen we voor een lunch (op 
eigen kosten) bij Lunchroom Appels & Peren in de 
Appelstraat 155 (http://www.appelsenperen070.nl/). Laat even weten of u aansluit, dan 
zorgen wij voor de reservering. 
 
 
Bibliofiele uitgave voordracht L.H. Wiener 
Degenen die het Bordewijkfestival in september 2015 hebben bijgewoond zullen het vast en 
zeker nog weten. De onvergetelijke voordracht van L.H. Wiener over zijn ontmoeting met de 
schrijver Bordewijk. Een pracht relaas over een jongeman die de stoute schoenen aantrekt 
en Bordewijk schrijft en vraagt om een onderhoud, dat lukt en ten kantore in Schiedam heeft 
hij een gesprek met de schrijver. En passant maakt Wiener een heldere analyse van de 
invloed van het werk van Bordewijk op zijn eigen werk. 
Welnu, dit kostelijke verhaal wordt bibliofiel uitgegeven in samenwerking met het marge 
drukkers collectief Hof van Jan uit Haarlem, aangevuld met een meerkleurige lino van 
Bordewijk vervaardigd door Pita Snoeck bij wijze van frontispice (zie de afbeelding hier 

naast). De oplage is 100 exemplaren en alle zijn door de 
auteur gesigneerd. De vraagprijs van dit met de hand 
gemaakt boekje is 30 euro. Echter voor leden van het 
genootschap is tot 1 mei het drukwerkje te bestellen voor 25 
euro. Uw bestelling graag via het emailadres 
secretaris@bordewijkgenootschap.nl en na overboeking van 
25 euro (incl. verzendkosten) op IBAN nummer 
NL13RABO0195283228 t.n.v. Bordewijk Genootschap. 
Vergeet niet uw adres in de mail op te nemen, zodat wij het 
boekje snel naar u kunnen toezenden. Wij streven ernaar dat 
gelijk met de toezending van het boekje van Ina Schermer te 
doen, echter wel na het voldoen van de contributie. 
 
Verder worden er tien genummerde en gesigneerde lino’s van 
Pita Snoeck, op handgeschept papier gedrukt, afzonderlijk te 

koop aangeboden. Prijs: € 125,-, inclusief verzendkosten. Via het genootschap of 
rechtsreeks bij Hof van Jan (www.hofvanjan.nl) te bestellen. 
 
We zijn nog in gesprek met het drukkerscollectief uit Haarlem om een zeer beperkt aantal 
exemplaren van Wieners voordracht in een extra luxe uitgave te laten verschijnen. Materiaal 
en prijs moeten nog nader bepaald worden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat 
kenbaar maken via eerder vermeld emailadres. We berichten u dan zodra meer duidelijk is. 

http://www.appelsenperen070.nl/
mailto:secretaris@bordewijkgenootschap.nl
http://www.hofvanjan.nl/


 

 
 

JAARDAG BORDEWIJK GENOOTSCHAP 
 
Aankondiging eerste jaarlijkse bijeenkomst van het Bordewijk Genootschap 
Met gepaste trots kondigt het bestuur van het Bordewijk Genootschap de eerste jaarlijkse 
bijeenkomst van het genootschap aan. Na haar oprichting eind 2014 en het succesvolle 
Bordewijkjaar 2015, zijn wij verheugd u te kunnen melden dat op zaterdag 29 oktober te 
Schiedam een gevarieerd programma met activiteiten zal worden verzorgd. 
Waarom Schiedam? Bordewijk heeft een bijzondere band gehad met deze stad. Voor het 
grootste deel van zijn werkbare leven is zijn advocatenkantoor hier gevestigd geweest. Ook 
na zijn pensionering hebben zijn zoon en kleinzoon hier nog lang kantoor gehouden. 
Bordewijk was ruim 40 jaar juridisch adviseur 
van en behandelde honderden 
onteigeningszaken namens de gemeente 
Schiedam. In 1955 ontving hij daarvoor de 
erepenning van de Schiedamse 
Gemeenschap. Bordewijk was ook 
geïntrigeerd door de geschiedenis van deze 
stad, een stad vol - met nog geen eeuw 
geleden – veel jenever- en glasfabrieken. 
Daarover heeft hij treffend geschreven in 
onder meer “Verbrande Erven”, clandestien 
en onder pseudoniem uitgegeven in 1944.  
 

 Uitreiking Erepenning van de stad Schiedam, 1955 
 

Wij zijn nog bezig met het programma verder in te vullen, maar een tip van de sluier willen 
we graag lichten voor u. Er wordt een literaire wandeling georganiseerd, die langs gebouwen 
en door steegjes, straten en wijken leiden die in het werk van Bordewijk figureren. Verder zal 
biografe Elly Kamp een lezing geven over haar dubbelbiografie over het echtpaar Bordewijk-

Roepman. De biografie wordt in september 
verwacht. Muziek ontbreekt niet. Johanna’s 
composities zullen ten gehore gebracht worden. 
Wat en door wie is nog in voorbereiding. Verder 
wordt gewerkt aan de mogelijkheid een 
reprografische herdruk van Verbrande Erven ten 
doop te houden. Dit werk is in 1944 clandestien, 
onder een pseudoniem en in beperkte oplage 
verschenen. Dat maakt dit prachtige verhaal over 
het oude Schiedam schaars en slecht toegankelijk 
voor een breder leespubliek. Mooie gelegenheid 
hier wat aan te doen tijdens deze jaardag van het 
genootschap. 

In dit gebouw was ooit het kantoor van  
advocaat F. Bordewijk gevestigd. 
 
Wij zijn verheugd de organisatie samen met de Openbare Bibliotheek, boekhandel Post 
Scriptum en stichting Mooi werk ter hand te nemen. De locatie is het monumentale pand De 
Korenbeurs waar sinds 2015 de Openbare Bibliotheek is gevestigd. 
 

 



 

 
Wij nodigen u dan ook van harte uit deelgenoot te zijn van 
deze speciale dag. Uw aanwezigheid wordt door ons zeer 
op prijs gesteld. Voor meer details ontvangt u na de zomer 
een nieuwe nieuwsbrief, maar houdt u vast de datum van 
29 oktober 2016 vrij in uw agenda! 
 
 
 
Het gebouw “De Korenbeurs” in Schiedam,  
waarin de Openbare bibliotheek is gevestigd  
en waar de eerste jaardag van  
het genootschap zal plaatsvinden. 
 

 
 
Aankondiging verschijnen 
dubbelbiografie in september 
Uitgeverij Bas Lubberhuizen kondigt in 
zijn zomer 2016 fondscatalogus aan dat 
de dubbelbiografie van het echtpaar 
Bordwijk-Roepman in september 
verschijnt. Kijk voor meer informatie op 
https://issuu.com/lubberhuizen2/docs/bl-
catalogus_z2016_def. 

 
Neerlandica en 
biografe Elly 
Kamp zal 
aanwezig zijn 
tijdens de 
bijeenkomst in 
Schiedam op 29 
oktober, alwaar zij 
een lezing houdt 
en beschikbaar is 
voor het signeren 
van haar 
biografie. 
 

 
 

omslag ontwerp van de dubbelbiografie 
zoals gepubliceerd in de zomer-catalogus van 

uitgeverij Lubberhuizen 

 
 
Crowdfunding muziek cd Johanna 
Zoals u wellicht weet, werd tijdens het Bordewijkfestival een aantal 
kamermuziekwerken van Johanna met succes uitgevoerd. De musici waren 
over de kwaliteit van deze composities dermate enthousiast, dat zij spontaan 
plannen hebben gemaakt een flink aantal liederen, een paar pianowerken en 
de enige vioolsonate van Johanna op cd uit te brengen. Uiteraard juicht het 
Genootschap dit plan van harte toe en heeft zich ook bereid gevonden de 

https://issuu.com/lubberhuizen2/docs/bl-catalogus_z2016_def
https://issuu.com/lubberhuizen2/docs/bl-catalogus_z2016_def


 

fondsenwerving voor dit project op zich te nemen. 
Daarnaast bestaat het plan om ook voor dit project een 
crowdfunding actie te starten via de organisatie Voor de 
Kunst, die ons zo geweldig geholpen heeft bij het 
binnenhalen van de benodigde gelden voor het prachtige 
borstbeeld van Bordewijk. Ook nu hopen we een potentiële 
bijdrage voor de cd via dit kanaal binnen te halen. Zodra de 
campagne van start gaat, brengen we u daarvan op de 
hoogte en natuurlijk hopen we dat u ook dit project van 
harte wilt steunen!   
 
De componiste aan het werk.                      

 
 
Move on Time Bordewijk 

Ontwerper Edwin de Kuiper van studio STIJLAPART realiseert 
meubels in opdracht. Alle meubels worden lokaal 
geproduceerd. Vaak zijn ze multifunctioneel. 
Edwin heeft van de Move on Time boekenkast een Bordewijk 
special gemaakt. Edwin: “De boeken kenmerken zich door een 
sterk grafisch ontwerp van het boekexterieur. Dertigerjaren 
met geel, rood en zwart. De titels van de boeken zijn vaak 
groot weergegeven en F. Bordewijk staat daar kleiner bij. Voor 
de special van de “Move on Time Bordewijk”, waar er 
maximaal drie van gemaakt worden, heb ik gekozen voor 
dezelfde kleurstelling en lettertype. De zijkanten zijn 
opgemaakt als een rug van een 
boek en dit keer is de naam van 
de auteur groot afgedrukt. Het 
gaat tenslotte om de boeken. 
Zodra je een Bordewijk boek uit 

de “Move on Time Bordewijk” boekenkast haalt, verandert de 
stand van de kast. Hetgeen uitbeeldt dat de verhalen gewicht 
in de schaal leggen. Hiermee wordt het stuk tijd dat Bordewijk 
beschrijft in zijn boeken, gevisualiseerd.” 
 

                          
 
Bent u geïnteresseerd in deze limited edition F. Bordewijk 
boekenkast? Kijk dan op 
http://stijlapart.nl/meubels/overzicht/kasten/boekenkast-move-
on-time-bordewijk/ voor meer informatie. 
 
 

WEBSITE BORDEWIJK GENOOTSCHAP 
 
Geactualiseerde website met nieuwe features 
De website van het genootschap krijgt in samenwerking met de bouwers ervan (Claim Your 
Aim in Deventer) binnenkort een update, zodat u daar alle informatie over nieuwe activiteiten 
en evenementen kunt vinden. Natuurlijk blijven de artikelen en filmpjes die we eerder 
publiceerden staan. We willen de komende jaren meer en meer boeiende informatie 
toevoegen en nodigen ook u als leden uit suggesties te doen voor nieuwe onderwerpen die 

http://stijlapart.nl/meubels/overzicht/kasten/boekenkast-move-on-time-bordewijk/
http://stijlapart.nl/meubels/overzicht/kasten/boekenkast-move-on-time-bordewijk/


 

we kunnen opnemen. Bezoekt u regelmatig de website www.bordewijkgenootschap.nl dan 
blijft u op de hoogte. 
 
Vraag en aanbod Bordewijkiana 
Op de website willen we een eenvoudige rubriek vraag en aanbod opnemen waar we 
boeken, cd’s, T-shirts, het borstbeeldje en andere Bordewijkiana willen aanbieden, zowel 
nieuw als tweede hands. Heeft u  zelf nog boeken of items die u wilt verkopen via deze site, 
dan kunt u contact opnemen met onze secretaris via secretaris@bordewijkgenootschap.nl . 
 
 

                                
 

 

http://www.bordewijkgenootschap.nl/
mailto:secretaris@bordewijkgenootschap.nl

