NIEUWSBRIEF BORDEWIJK GENOOTSCHAP SEPTEMBER 2016

Geachte leden en belangstellenden,
Met veel plezier sturen wij u - terug van vakantie - onze nieuwsbrief van het
Bordewijk Genootschap met daarin een heel aantal nieuwtjes.
De onderwerpen die u vindt in deze nieuwsbrief:
1. De agenda voor 2016
2. De Jaardag van het Bordewijk Genootschap in Schiedam op 29 oktober as.
3. De dubbelbiografie van het echtpaar Bordewijk
4. De CD met kamermuziek van Johanna Bordewijk–Roepman
5. Diverse onderwerpen als:
a. Het verslag van het concert in Deventer op 25 juni in Deventer.
b. Aankondiging fondscatalogus van het Genootschap
c. Onze plannen voor een Bordewijk beeld in Rotterdam.
6. In Memoriam van Gunilla Bordewijk–Ingelsson, de schoondochter van het
echtpaar
We wensen u veel leesplezier!
Agenda
Er gaat de komende periode veel gebeuren. Noteert u deze evenementen in uw
agenda. Details vindt u op onze site onder: http://bordewijkgenootschap.nl/agenda/








29 september 2016: feestelijk verschijnen van de Dubbelbiografie (Elly Kamp).
9 oktober 2016: Lezing van Leo van Zanen op de Boekenzolder Leiden over
Ferdinand Bordewijk,
16 oktober 2016: presentatie van de biografie in Deventer tijdens een
bijeenkomst van Deventer Literair met optreden van Elly Kamp en Marcel Worms
(piano),
29 oktober 2016: Bordewijk dag van ons Genootschap in de Openbare
Bibliotheek in Schiedam (de Korenbeurs), (zie verderop in deze nieuwsbrief)
30 oktober 2016: een Bordewijk middag In ’t Huis te Poort waarbij fragmenten uit
Bordewijks werk worden voorgelezen omlijst door muziek van de componiste
Johanna Bordewijk-Roepman,
25 november 2016: feestelijke presentatie van de kamermuziek cd met werk van
Johanna Bordewijk – Roepman bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag.
Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief,
18 december 2016: Een aan Bordewijk gewijd programma in het Zaantheater in
Zaandijk. Op de website van het Zaantheater vindt u meer informatie via:
https://www.zaantheater.nl/voorstelling/mens-durf-te-lezen-3/8734/

Bordewijk Genootschap Dag 29 oktober 2016 in Schiedam
Speciale aandacht vragen we voor de Bordewijk Genootschap dag op 29 oktober in
Schiedam. U treft de flyer van deze bijeenkomst als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.
Voor deze genootschap dag vragen wij een bijdrage om de kosten te dekken. Door
samen te werken met enthousiaste partners uit Schiedam hebben we die kosten laag
kunnen houden. Wij verzoeken u aan ons uiterlijk 22 oktober door te geven of u
komt en met hoeveel personen. Gebruik daarvoor ons emailadres
info@bordewijkgenootschap.nl.
Overigens blijft het niet alleen bij de zaterdag dat weekend in Schiedam. Ook op
zondag 30 oktober vinden er allerlei evenementen rond het echtpaar plaats. Zie
hiervoor de flyer, die u met de nieuwsbrief wordt toegezonden, voor meer details.
Mocht u voor beide dagen kiezen, dan kan dat met een gereduceerde passe-partout
prijs van €17,50. Ook hiervoor krijgen we graag een melding via ons emailadres.
Op de zaterdag bij binnenkomst in de Korenbeurs graag afrekenen (pinnen is
mogelijk).
BUFFET op 29 oktober
Bij voldoende belangstelling is na afloop van het programma (circa 18.00 uur)
gelegenheid aan te sluiten bij een buffet in de bibliotheek. Deelnemen aan het buffet
kost € 25,-- (incl. 1 drankje) Betalen kan na afloop. Contant of door te pinnen.
Als u wilt aansluiten, wat wij uiteraard heel gezellig vinden, geeft u zich dan op ook
voor zaterdag 22 oktober, via info@bordewijkgenootschap.nl. Eventuele
dieetwensen kunt u in de mail aangeven.
De Dubbelbiografie
Op 29 september verschijnt de dubbelbiografie die Elly
Kamp schreef over het kunstenaarsechtpaar Bordewijk
– Roepman in een prachtig gebonden uitgave.
Het boek zal vanaf 30 september in de boekhandel
liggen. Meer gegevens vindt u op de site van de
uitgever: http://www.lubberhuizen.nl/ferdinand-enjohanna

De CD met kamermuziek van Johanna Bordewijk–Roepman
We zijn er in geslaagd om een deel van de
kamermuziekwerken van Johanna Bordewijk –
Roepman op te laten nemen op cd. Deze komt
ongeveer gelijk met de dubbelbiografie uit. De
fondsenwerving voor dit toch zeer uitgebreide
project is geslaagd en we zijn alle musici en
schrijvers dankbaar voor hun inspanningen die
tot een prachtresultaat hebben geleid! U krijgt
apart bericht zodra u de cd kunt bestellen.
Voor leden zal de prijs 15 euro bedragen; in
de boek- en CD-handel kost hij 17,50 euro.
Op 25 november 2016 zal bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag de
feestelijke presentatie plaatsvinden van de cd met kamermuziek van Johanna, met
live uitvoering van muziekstukken die op de CD zijn opgenomen. U krijgt hiervan in
onze volgende nieuwsbrief meer informatie, maar noteert u alvast deze datum in uw
agenda.
Diverse onderwerpen
Concert
Op 25 juni 2016 vond in Deventer het try-out concert plaats ter voorbereiding van de
cd-opname met kamermuziekwerken van de componiste Johanna BordewijkRoepman. Adriaan en Joyce Wigboldus hadden daarvoor spontaan hun prachtige
concertlocatie ter beschikking gesteld.
U kunt via onderstaande link een uitgebreid verslag lezen van dit prachtig concert.
http://bordewijkgenootschap.nl/agenda/#Noordenbergconcert%20Deventer%20Joha
nna%20Bordewijk%20-%20Roepman
Fondscatalogus
In een aparte nieuwsbrief brengen we u binnenkort op de hoogte van de publicaties,
beschikbare boeken en Bordewijkiana van en over het echtpaar Bordewijk en hoe u
deze kunt verwerven.
Beeld Bordewijk in Rotterdam
Het genootschap heeft samen met enthousiaste Rotterdamse fans van Bordewijk het
plan opgevat in deze stad, waar boeken als Karakter en Bint zich afspelen en waar
de schrijver jaren lang bij het Bureau voor Rechtsbijstand heeft gewerkt, een
borstbeeld van de schrijver te plaatsen. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

In memoriam Gunilla Bordewijk-Ingelsson
Elly Kamp schreef een In Memoriam van Gunilla Bordewijk–Ingelsson, de
schoondochter van het echtpaar Bordewijk–Roepman waarvan hier een korte versie
volgt. Het hele artikel kunt u lezen via onze website m.b.v. deze link:
http://bordewijkgenootschap.nl/nieuws/overig/gunilla-bordewijk-ingellson-overleden/
Op maandag 18 april 2016 overleed op 86-jarige leeftijd Gunilla Bordewijk-Ingelsson,
de schoondochter van Ferdinand Bordewijk en Johanna Bordewijk-Roepman.
Gunilla leerde haar toekomstige schoonfamilie eind jaren vijftig kennen. Ze werkte
toen op de Zweedse ambassade in Parijs en ontmoette daar Robert Bordewijk.
Daarvoor had ze in Zweden literatuurwetenschap gestudeerd. In 1959 zag zij haar
aanstaande schoonvader voor het eerst; hij was naar Parijs gekomen. Eind 1962
trouwde ze met Robert en kwam naar Nederland. De eerste jaren in Nederland
waren niet gemakkelijk: een vreemd land, een vreemde taal (Frans bleef voorlopig de
taal waarin ze communiceerde met haar schoonfamilie) en al snel de zorg voor twee
zoontjes, die kort na elkaar, respectievelijk in 1964
(Stellan) en in 1965 (Sixten) werden geboren.
Pas later had ze de tijd om het werk van haar
schoonouders te leren kennen. Robert beheerde de
muzikale nalatenschap van zijn moeder, die zich bij hen
thuis bevond. Gunilla heeft in december 2005 het archief
van Bordewijk overgedragen aan het Nederlands
Letterkundig Museum (LM), in 2007 dat van Johanna
aan het Nederlands Muziek Instituut (NMI).
Haar laatste jaren waren moeilijk. Het was een slag dat
haar geliefde (zwerf)kat Bint overleed. Niet lang daarna
was ze het slachtoffer van een brute roofoverval in haar
huis. Ze ging achteruit en werd de laatste maanden
verpleegd in het huis van Sixten, waar ze te midden van
haar naasten rustig is overleden.
Gunilla wist dat er door anderen hard gewerkt werd aan de verspreiding van het werk
van haar schoonouders, dat er een Bordewijk Genootschap was opgericht. Ze was
ook op de hoogte van het Bordewijk Festival in september 2015, waarbij een
borstbeeld van schoonvader Ferdinand Bordewijk in de Passage in Den Haag is
onthuld. Ze was er blij mee, en dankbaar voor.
Helaas maakt ze de publicatie van de biografie niet meer mee, net zo min als het
uitkomen van de cd met werk van Johanna.
Elly Kamp

Ten slotte
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.
( http://bordewijkgenootschap.nl/steun-ons-genootschap/ )
Wij wensen u veel leesplezier 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

