
 

Catalogus Bordewijk Genootschap, versie 1 mei 2017. 

In deze catalogus treft u alle nieuwe en tweedehands boeken en Bordewijkiana aan die het 

Genootschap verkoopt. De opbrengst komt volledig ten goede van de activiteiten van het 

genootschap. U kunt items bestellen via email. Stuurt u uw verzoek onder vermelding van het item 

nummer en de titel per mail aan webwinkel@bordewijkgenootschap.nl, dan sturen we u een mail 

met betaalgegevens en wordt e.e.a. verzonden.  

Een hartelijke groet van het bestuur van het Bordewijk Genootschap. 

Te koop nieuw: 

1. CD: From the bottom of my heart; chamber music by Johanna Bordewijk-Roepman. Uitvoerende 

musici: Irene Maessen sopraan, José Scholte alt, Ursula Schoch viool, Marcel Worms piano. €15,- 

2. beeldje F. Bordewijk in gebronsd kunststof met marmeren sokkeltje. Beeldhouder: Lillian 

Mensing           €150,- 

3. L.H. Wiener – Oog in oog met Bordewijk – [Haarlem], De Korenmaat, 2016 (1e dr.) – [32] pp. – 

Ingenaaid – Met linoportret van Pita Snoeck – Uitgegeven i.s.m. het Bordewijk Genootschap in 

een oplage van 150 exemplaren. Gesigneerd door de auteur en de illustrator.                €30,00 

4. Verbrande erven - Deze novelle is na ruim 70 jaar opnieuw als zelfstandige uitgave verschenen. 

Dat is te danken aan de samenwerking tussen het Bordewijk Genootschap en het in 2016 

opgerichte Schiedams Literair Gezelschap. Uitgeverij De Bezige Bij en de erven Bordewijk 

hebben met veel enthousiasme hun toestemming gegeven tot deze herdruk. Met de hulp van het 

Fonds Historische Publicaties Schiedam is het project uiteindelijk verwezenlijkt. Het boekje is 

tijdens de jaardag van het Bordewijk Genootschap op zaterdag 29 oktober 2016 in de Korenbeurs 

te Schiedam gepresenteerd, in een oplage van 525 genummerde exemplaren. Reprografische 

herdruk van het origineel uit 1944, aangevuld met een nawoord door Robert Gaarlandt.       €15,00 

 

Titelbeschrijvingen tweedehands boeken  

Primaire literatuur 

1. Apollyon – ’s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1978 (6e dr.) – 412 p. – Paperback – 

Eerste druk verscheen in 1941 - Gelezen exemplaar, gebruikssporen op rug en omslag. €3,00 

2. Bij gaslicht – Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1951 (2e dr.) – 169p. – Gebonden 

kartonnen band met stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, nr. 29 – Eerste druk verscheen in 1947 

– In zeer goede staat.         €4,00 

3. Bint, Blokken, Keizerrijk – Amsterdam, Patty Voorsmit, 1990 – 71p. – Geniet – Met een 

biografische schets door Renold Vugs –Bulkboek, jrg 19, nr 189 – In zeer goede staat. €4,00 

4. Bloesemtak - ’s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1968 (6e dr.) – 246 p. – In linnen 

gebonden met stofomslag - Omslagontwerp Niek Wensing – In zeer goede staat- Eerste druk 

verscheen in 1955.          €5,00 

5. Blokken, Knorrende beesten, Bint. Drie romans - Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 

1949 (1e dr.) – 172p. – Gebonden in linnen, stofomslag ontbreekt – Rug licht verkleurd, verder 

prima exemplaar – Verschijnt voor het eerst in 1 band.     €5,00 
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6. Blokken, Knorrende beesten, Bint. Drie romans - Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 

1967 (7e dr.) – 147p. - Gebonden kartonnen band met stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, nr. 

44 – Illustratie omslag Walter Nikkels - Eerste druk verscheen in 1949 – Stofomslag op rug wat 

verkleurd, en wat scheurtjes, verder goed.       €3,00 

7. Blokken, Knorrende beesten, Bint. Drie romans - Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 

1950? (2e dr.) – 178p. - Gebonden kartonnen band zonder stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, 

nr. 44 – Eerste druk verscheen in 1949 – matig exemplaar versterkt met boeklon. NK €3,00 

8. Blokken, Knorrende beesten, Bint - ’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985 (23e dr.) – 158p. – 

Paperback – Met biografische schets en drukgeschiedenis – Omslag Donald Jansen – Goed. €3,00 

9. Centrum van stilte. Vijf verhalen - ’s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1960 (1e dr.) – 

159p. – Ingenaaid met kartonnen flappen – In zeer goede staat.    €5,00 

10. De doopvont -  Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1952 (1e dr.) – 366p. – In  linnen 

gebonden, stofomslag ontbreekt – OP schutblad een Sinterklaasgedicht voor de vorige eigenaar 

en zijn ex-libris, verder in zeer goede staat.       €5,00 

11. Dreverhaven en Katadreuffe. Met een nawoord van Pierre H. Dubois – ’s-Gravenhage, Nijgh & 

Van Ditmar, 1981 – 79 pp. – Linnen band met stofomslag – In zeer goede staat. Twee exemplaren 

voorhanden.          €5,00 

12. Drie Toneelstukken – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940 (1e dr.) – 192 pp. – Ingenaaid – 

Omslag wat vlekkig, op de rug wat sporen van slijtage, verder goed exemplaar.               €10,00 

13. Het eiberschild – Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh en van Ditmar, 1949 (1e dr.) – 219 pp. – 

Kartonnen band – Wat lichte gebruik sporen en verkleuring rug, verder goed.  €7,50 

14. Fantastische vertellingen. Met een nawoord door Pierre H. Dubois. ’s-Gravenhage, Uitgeverij 

BZZTôH, 1986 – 359 pp. – Paperback – In prima conditie.      €4,00 

15. Geachte confrère. Splendeurs en misères van het beroep van advocaat – Amsterdam, Scheltema 

& Holkema, 1956 (1e dr.) – 208p. – Typografie H. van Krimpen - Linnen band met stofomslag – In 

zeer goede staat.                     €10,00 

16. Haagse mijmeringen – ’s-Gravenhage, ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging, 1954 (1e 

dr.) – 75p. – Ingenaaid – Omslagontwerp Nacieron [Jan Kuiper] - Uitgegeven bij het 100 jarig 

bestaan van de Vereeniging in een oplage van 12250 exemplaren – In prima staat.  €3,00 

17. Halte Noordstad. Vermeerderd met drie eenacters en een monoloog - Amsterdam, Scheltema & 

Holkema, 1956 (1e dr.) – 144p. – Typografie H. van Krimpen –Ingenaaid – Goede staat. €4,00 

18. Huissens, een climacterium. Geïllustreerd door Kurt Löb – ’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 

1982 – 62p. – Gebonden in kartonnen band – Oplage 3000 exemplaren – Zeer goed.(R+N) €8,00 

19. Idem Tien parodieën – ’s-Gravenhage, Nijgh & van Ditmar, 1957 – 63p. – paperback met 

beschadigd omslag.          €3,00   

20. Karakter. Roman van zoon en vader – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1941 (6e dr.) – 306p. – 

Gebonden in kartonnen band – Nimmer Dralend Reeks, nr. 15 – Eerste druk verscheen in 1938 – 

In goede staat, rug wat vervaagd.        €3,00 

21. Karakter – Nijgh & Van Ditmar, 1971 (17e dr.) – TV editie – 283p. – met foto’s – paperback met 

boeklon versterkt – goede staat. NK       €3,00 

22. Karakter – ’s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1977 (20e dr.) – 283p. – Paperback – 

Gelezen exemplaar met leesvouwen op de rug.      €4,00 



 

23. Karakter. Roman van zoon en vader – ‘s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1986 (25e dr.) – 250p. 

– Paperback – Eerste druk verscheen in 1938 – In goede staat, met leesvouwen op de rug. €3,00 

24. Karakter. Roman van zoon en vader – ‘s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1998 (35e dr.) – 248p. 

– Paperback – In goede staat, met leesvouwen op de rug. NK    €5,00 

25. Keizerrijk, Oproep der Hoofdstad van weleer – Amsterdam, Meulenhoff, 1966 (2e dr.) – 30p. – 

paperback – met boeklon versterkt, redelijk exemplaar (NK)    €2,00 

26. De laatste eer. Teekeningen en bandontwerp Jozef Cantré – Amsterdam-Sloterdijk, 

Wereldbibliotheek, 1935 – 179 pp. – Linnen band – Lichte verkleuring op de rug, verder in prima 

conditie.            €10,- 

27. Mevrouw en meneer Richebois. Twintig korte verhalen – ’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 

1954 (1e dr.) – 191p. Gebonden in kartonnen gedecoreerde band – Prima staat.  €5,00 

28. Nagelaten documenten – Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2007 – paperback – 175 p. – in zeer 

goede staat. NK                      €10,00 

29. Noorderlicht – Amsterdam, Querido, 1970 (3e dr.) – 255p. – Paperback – Salamander 281 – 

Omslag door Haije Gemser - Eerste druk verscheen in 1948 – In zeer goede staat.  €3,00 

30. Onderweg naar de Beacons. Twaalf korte verhalen - ’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1955 (1e 

dr.) – 167p. Gebonden in kartonnen gedecoreerde band – Prima staat.   €5,00 

31. Paarlen avond. Een manuscript van F. Bordewijk. Voorwoord door Pierre H. Dubois – Den Haag, 

Haagse Kunstkring, 1978 – 9, 24, IV pp. – Paperback – Omslag deels licht verkleurd, verder in 

prima staat – Oplage 1000 exemplaren.       €7,50 

32. Rood paleis. Ondergang van een eeuw - Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1949 [2e 

dr.] – 179p. – Gebonden kartonnen band met stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, nr. 24 – 

Eerste druk verscheen in 1936 – In zeer goede staat.     €4,00 

33. Studiën in volksstructuur - Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1951 (1e dr.) – 236p. – 

In linnen gebonden, stofomslag ontbreekt – In zeer goede staat.    €4,00 

34. Tijding van ver – ’s-Gravenhage/Rotterdam, 1961 (1e dr.) – 237p. – In linnen gebonden met 

stofomslag – In zeer goede staat.        €7,50 

35. Tijding van ver – ’s-Gravenhage/Rotterdam, 1962 (3e dr.) – 237p. – In linnen gebonden met 

stofomslag – In zeer goede staat. (NK)       €5,00 

36. Vijf fantastische vertellingen – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1947 (1e dr.) – 207p. - Gebonden 

kartonnen band met stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, nr. 18 – In zeer goede staat. €5,00 

37. Vijf fantastische vertellingen – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1947 (1e dr.) – 207p. - Gebonden 

kartonnen band, stofomslag ontbreekt – Nimmer Dralend Reeks, nr. 18 –zeer goede staat. €3,00 

38. Vijf fantastische vertellingen – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1949 (2e dr.) – 207p. - Gebonden 

kartonnen band met stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, nr. 18 – In zeer goede staat. €4,00 

39. De Wingerdrank – Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1950 [2e dr.] – 180p. - 

Gebonden kartonnen band met stofomslag – Nimmer Dralend Reeks, nr. 25 – Eerste druk 

verscheen in 1937 - In zeer goede staat.       €4,00 

40. Zeven fantastische vertellingen. Nagelaten feuilletons. Met een nawoord door J.A. Dautzenberg  

– ’s-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôH, 1982 – 183 pp. – Linnen band met stofomslag – Ondanks 

wat gebruikssporen, waaronder verkleuring van het stofomslag, prima conditie. Twee 

exemplaren voor handen.         €4,00 



 

41. Zwanenpolder. 20 Verhalen – ’s-Gravenland, Pyramide Boeken, 1949 (1e dr.) – 192p. – Paperback 

– Omslagontwerp F. Hens - Pyramide Zakromans, nr. 11 – In zeer goede staat.  €5,00 

Verzameld Werk 1982-1991 

42. Complete set 13 delen + boekje Over F. Bordewijk, een inleiding en een chronologie, geschreven 

portretten, essays en meningen (1982, 80p.) – ’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1982-1991 – 

Conditie: de set heeft op een vochtige plek gestaan, dat heeft zijn sporen in het papier en linnen 

achtergelaten. Echter geen tekstverlies en de boeken zijn nog prima te hanteren.               €200,00 

43. Losse delen zijn ook voorradig, in veelal prima staat, altijd met stofomslag, per deel             €15,00 

De volgende delen zijn voorradig: delen 1 t/m 9 (2x voorradig), deel 11 (1x), delen 12 en 13 (2x) 

Secundaire literatuur 

44. Henri Hartog – Niks dan last en weegluizen. Verzameld Proza. Met een nabeschouwing van F. 

Bordewijk – Signum, 1994 – 253 pp. – Paperback – In meer dan uitstekende staat  €5,00 

45. Pierre H. Dubois – Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van het schrijversarbeid, aangevuld met 

een levensschets [door Johanna Bordewijk-Roepman] en een beknopte bibliografie – 

Rotterdam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1953 (1e dr.) – 48p. – Ingenaaid – Met foto’s – In 

prima staat. Twee exemplaren voorradig.       €4,00 

46. Elly Beukenhorst-Kamp – Schaduw, stemming en stil water. Bordewijk en de Haagse 

straatnamen – Oosterbeek, Bosbespers, 1989 – 28p. – Cahiersteek met los omslag – Oplage 150 

exemplaren.          €8,00 

47. Victor E. van Friesland – F.Bordewijk – ‘’s-Gravenhage, D.A. Daamen, 1949 (1e dr.) – 285 p. – 

Gebonden met licht beschadigd stofomslag, in goede staat. NK    €7,00 

48. Karakter. De TV-Serie van de film van Mike van Diem naar het boek van Ferdinand Bordewijk – 

Bridge Entertainment Group, 2007 – 2 DVD’s – duur 136 minuten – bijna nieuwstaat.          €10,00 

Eigen Genootschapsuitgaven 

49. De Passage (bij de onthulling van het borstbeeld van de schrijver in Den Haag), september 2015 

50. Eet meer mensenvlees, najaar 2015 

51. “Twee proeven”, de Traumgewalten van Ferdinand Bordewijk en zijn vrouw Johanna Bordewijk-

Roepman (najaar 2016) 

52. Het Geboortehuis van F. Bordewijk in Amsterdam. De queeste ter plaatsing van een 

gedenkbordje, februari 2017 

 


