Feestelijke onthulling van borstbeeld tijdens
Bordewijkweekend in Schiedam

Na het succesvolle Bordewijkfestival vorig jaar in Den Haag, is in het weekend 29 en 30 oktober in
Schiedam een veelzijdig en boeiend programma rond het kunstenaarsechtpaar Ferdinand en Johanna
opgevoerd. Ook 2016 staat bol van de belangstelling voor de Bordewijks. Een onvolledige
opsomming: meerdere literaire salons in het land, het bekroonde luisterboek van Karakter,
voorgelezen door niemand minder dan Adriaan van Dis, het verschijnen van de dubbelbiografie en de
internationale lancering van muziek van Johanna op CD. Dit leverde veel aandacht op in de media.
Daar sloten we met onze jaardag mooi op aan in Schiedam. Hier volgt een verslag.

Zaterdag 29 oktober verzamelden ruim 50 belangstellenden zich in de Beurszaal, een bovenzaal van
de Korenbeurs, het prachtige onderkomen van de Bibliotheek van Schiedam. Daar heette
bibliothecaris Jan van Bergen en Henegouwen en Robert Gaarlandt namens het Bordewijk
Genootschap het gezelschap van harte welkom. Speciale gast was Sixten Bordewijk, de kleinzoon van
Ferdinand en Johanna. Sixten had zijn gezin meegenomen en was zeer ingenomen met alle aandacht
voor zijn ouders en hun werk. Elly Kamp schrijfster van de dubbelbiografie Ferdinand en Johanna zou
vervolgens een lezing geven over haar biografie en in het bijzonder over Bordewijk en Schiedam.
Onfortuinlijk voor Elly, werd zij kort voor het weekend ziek en moest zij afzeggen. Toch is de lezing
doorgegaan. Niels Klinkenberg, secretaris en penningmeester van het Bordewijk Genootschap heeft
de lezing gehouden. Een boeiend verhaal dat met veel nieuw beeldmateriaal werd ondersteund.

Vervolgens werd werk van Johanna door Annette Rogers (piano) en Renske Dźon (mezzosopraan)
uitgevoerd. Het betrof de stukken Les Pauvres en La lune blanche luit dans les bois (beide uit
1926/27) die met veel gevoel vertolkt werden en konden met recht rekenen op een groot applaus.
Aansluitend namen Ruud Aret van boekhandel Post Scriptum en Henk Noordegraaf, voorzitter van
het Fonds Historische Publicaties Schiedam het woord. Met grote trots overhandigden zij Sixten het
eerste exemplaar van de reprografische herdruk van Verbrande erven.

Het resultaat is verbluffend mooi. Verbrande erven verscheen voor het eerst clandestien in 1944,
onder het pseudoniem Emile Mandeau. De novelle is een levendige en zeer gedetailleerde
beschrijving van het zwartste tijdperk van de stad Schiedam. Zwart Nazareth met zijn vele (ruim 350!)
jeneverbranderijen en glasfabrieken zorgden voor veel roetaanslag op de daken en aan de huizen.
Het nawoord van Robert Gaarlandt geeft enige duiding over waar Bordewijk de inspiratie vond voor
deze novelle als ook een overzicht van de drukgeschiedenis. De herdruk is verschenen in een
beperkte oplage van 525 exemplaren en via de website van het Genootschap voor 15 euro te
verkrijgen. Wacht niet te lang, want op is op!
Tot slot werden we voor de tweede maal getrakteerd op twee stukken van Johanna uitgevoerd door
Annette Rogers en Renske Dźon, te weten Extase en Schmied Schmerz (beide uit 1925).

Tijd voor koffie en gebak! Het gezelschap verplaatste zich naar de bibliotheek beneden, waar koffie,
thee en taart klaar stonden. Maar eerst de onthulling van het borstbeeld. Samen met zijn zoon
Stojmen trok Sixten de Schiedamse vlag van het borstbeeld af. Daverend applaus klonk door de
bibliotheek. De bibliothecaris Jan van Bergen en Henegouwen gaf als toelichting dat het de ambitie
van de bibliotheek is van meer schrijvers die banden hebben met Schiedam borstbeelden te
plaatsen. Die van Ferdinand is de eerste! Start van een prachtige traditie. Het beeld is vervaardigd
door Lillian Mensing uit Hank. Zij heeft ook het bronzen borstbeeld van Ferdinand in Den Haag in de
Passage gemaakt.

Gedurende het hele programma verkocht boekhandel Post Scriptum uit Schiedam boeken, zoals de
biografie van Elly Kamp en de verkrijgbare titels van Ferdinand. Het Genootschap had ook een tafel
ingericht en verkocht eigen uitgaven.
De literaire wandeling begon buiten voor de Korenbeurs met het luisteren naar de stadbeiaardiers
Gerard de Waardt en Marianna Marras. Zij speelden op het carillon van de Grote- of Sint Janskerk
twee stukken van Johanna, te weten Preludium (1950) en Hij en Zij (1922). Samen met het prachtige
weer en het wegebben van andere stadsgeluiden, was het alsof alle Schiedammers even stilstonden
en aandachtig luisterden naar die mooie klanken die uit de kerktoren galmden.

Speciaal voor de jaardag is in samenwerking met het gemeentearchief, de Bibliotheek, het Literair
Gezelschap Schiedam en het Bordewijk Genootschap een literaire wandelkaart ontworpen. Het bevat
twee wandelingen langs plaatsen die een rol speelden in het leven en werk van Ferdinand. Vorig jaar
is een zelfde wandelkaart samengesteld over de band tussen Ida Gerhardt en Schiedam. Twee
groepen onder leiding van Jan en Robert vertrokken na de laatste klanken van de beiaardiers. De
wandeling leidde het gezelschap door het decor en de sfeer van Verbrande erven. De route geeft een
goed beeld van enkele authentieke kleine steegjes, huisjes en zwart geblakerde muren in het oude
stadshart. Voorts bezochten we enkele gebouwen die met het werk van Ferdinand als advocaat
hebben te maken. Van het kantoor waar hij in 1919 samen met zijn compagnon mr. Van Velzen
begon tot aan het prachtige pand waar zijn kleinzoon op de bovenverdieping werd geboren, terwijl
er beneden praktijk werd gehouden. Ook het voormalige kantongerechtsgebouw hebben we
bekeken, waar Ferdinand vele jaren als rechter-plaatsvervanger fungeerde en als advocaat vele
honderden onteigeningszaken namens de gemeente voerde.

Na terugkomst bij de Korenbeurs stond ons een heerlijk glas bier of wijn te wachten. Een klein
gezelschap heeft na afloop in het nabij gelegen Café Sjiek aan de Oude Sluis een bescheiden dis
genuttigd en teruggekeken op een geslaagde dag.

Het programma van zondag 30 oktober vond plaats op een steenworp afstand van de Korenbeurs in
‘t Huis te Poort een mooi klein kerkje dat na de zondagsdienst wordt omgetoverd tot een cultureel
centrum dat geregeld kunstenaars uitnodigt voor aangename zondagmiddagen. Zo ook deze keer.
Renske en Annette waren wederom van de partij en beten het spits af met de vier stukken die ze
zaterdag ook hadden opgevoerd. Nu in een kerk, klonk hun samenspel van piano en zang nog voller
en melodieuzer.

De voormalig nieuwslezeres Henny Stoel was uit Apeldoorn afgereisd om werk van Ferdinand voor te
dragen. Dat deed ze voortreffelijk. Ze las fragmenten voor uit Verbrande erven (1944) en Bint (1934).
Afwisselend tussen het voorlezen door speelden pianist Marcel Worms en violiste Ursula Schoch

werk van Johanna. De volgende stukken werden opgevoerd Debout, éveille-toi...(1953), Impromptu
(1960), Vioolsonate (1923) en Sonate 1943 (1943).
We sloten dit succesvolle weekend af met een borrel. Het bestuur van het genootschap bedankt
iedereen die een of beide dagen heeft bezocht en is de medeorganisatoren zeer erkentelijk voor hun
inzet dit bijzondere kunstenaarsechtpaar een podium te geven in Schiedam.
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