Geachte leden en belangstellenden,
Wij kijken terug op een zeer geslaagde derde jaardag in Rotterdam van ons
genootschap. Op zaterdag 28 oktober waren wij onder meer te gast bij mr. Theodoor
Sandberg en onthulden wij het derde en eerste in de open lucht geplaatste
borstbeeld van Ferdinand Bordewijk.
Onze jaardag begon om 14.00 uur bij theehuis en lunchroom Parqiet midden in het
prachtig aangelegde Het Park, onder de schaduw van de Euromast. Ruim 80 leden
en geïnteresseerden liepen onder begeleiding van het bestuur naar De Heuvel
alwaar het te onthullen borstbeeld enkele dagen daarvoor op een cortenstalen sokkel
werd geplaatst. Het resultaat is wederom verbluffend mooi. Kunstenares Lillian
Mensing heeft het beeld opnieuw vorm gegeven en in brons laten gieten. Het beeld
wijkt duidelijk af van het bronzen beeld dat in Den Haag in 2015 in De Passage werd
onthuld. In Rotterdam kijkt Bordewijk wat dromerig uit over de haven en de
passerende zeeschepen. De plek waar het borstbeeld is geplaatst, nabij
sterrenrestaurant Parkheuvel, is bewust gekozen. Immers in de roman Karakter komt
een passage voor die zich op deze plek afspeelt. Het hoofdstuk heet – hoe
toepasselijk - De Heuvel:
– Ik heb altijd gedacht, zei hij, dat ik u nog wel eens zou tegenkomen, maar hier… Ik wou nu de rivier
graag even samen met u zien. Mag ik?
Terwijl zij naar de borstwering liepen zei hij:
– Ik ben geen kind meer, ik besef heel goed dat een oogenblik als dit alles moet sublimeeren, voor
een man ten minste. Daarom wil ik de rivier zien terwijl ik naast u sta, dan is ze voor mij op haar
mooist, maar mooi is ze altijd. Ze stonden samen bij de borstwering, ze reed het kind in den wagen,
vooruit, achteruit, heel even maar, ze was op dit moment geen moeder. Het water zwoegde onder de
rollende misten en den lagen hemel. Heel in het westen blonk rossig vuur van een werf. Aan een
machtigen scheepsromp op stapel daverde van alle kanten het gehamer, in dien hoek sidderde de
lucht. De fabrieken konden hun rook niet kwijt in den dampkring, een zwaar dof spinsel bleef hangen,
aan flarden. De nevels stelden telkens voor de verrassing van onjuiste schattingen. Wat zich in de
verte aandiende als een machtige rijnkast, werd van nabij zoo nietig. Maar daar stak een fijne zwarte
punt tusschen de wolken en groeide tot een kolossalen zeestoomer die koolzwart uit een haven gleed,
met sneeuwwitte verschansing en brug. Als roerdompen langs het moeras staken de hefkranen aan
de kaden hun snavels schuins omhoog, onbeweeglijk, maar kijk, daar zag men ze draaien, bukken, en
pikken uit de voorraden die op het water dreven. Zoo ver het oog ging, links en rechts, een stad in
beweging, het water een lichtende loopende band.

Na prachtig voorgedragen passages uit Karakter door bestuurslid Niels Klinkenberg
werd het borstbeeld onthuld door kleinzoon Sixten Bordewijk, zijn zoon Stoimen en
mr. Theodoor Sandberg. De aanwezigen applaudisseerden met groot enthousiasme
en Lilian Mensing, die eveneens aanwezig was, werd alle lof toegewuifd.

Onze gastheer mr. Th. Sandberg nodigde het
gezelschap uit een korte wandeling te maken naar
zijn huis aan het Koningin Emmaplein 9. Daar stond
koffie en thee voor ons klaar. Mr. Sandberg heette
ons van harte welkom in zijn huis en wenste ons een
aangename voortzetting van het programma.
Dat werd geopend door het Nieuwe Koor HeNK uit
Rotterdam. Dit koor voerde al eerder liederen van
Johanna Bordewijk-Roepman uit en het nam
enthousiast de uitnodiging aan om deze middag
muzikaal op te luisteren.

Het koor zong een drietal
liederen; te weten Melopee
(1941) op tekst van Paul van
Ostaijen en twee Engelse
liederen The mountain en The
rain (1948). HeNK zong de
liederen onder leiding van haar
dirigente Maud Meilof met passie
en liet weten deze werken zeker
op hun repertoire te willen
houden.

De biografe Elly Kamp verzorgde een lezing
over de Bordewijks en hun relatie met
Rotterdam. Een boeiend betoog dat werd
geïllustreerd met veel fotomateriaal. In haar
lezing ging Elly dieper in op hoe Bordewijk,
geboren in Amsterdam en woonachtig in
Den Haag, bij de start van zijn
advocatenleven in Rotterdam verzeild is
geraakt.
Als laatste onderdeel van de jaardag werd
een nieuwe uitgave gepresenteerd die
verzorgd is door het Genootschap en in
samenwerking met uitgeverij De Mug is
verschenen. De eerste twee exemplaren
werden uitgereikt aan de gastheer en de
kleinzoon.

Het boekje draagt de titel Het Bureau
voor Rechtsbijstand en bevat drie
stukken van de hand van Bordewijk
over het werk dat hij bijna 40 jaar lang
in de avonduren en op zaterdag
verrichte voor kansarme
Rotterdammers die door willekeurige
omstandigheden juridische bijstand
behoefden. Deze drie stukken komen
hier voor het eerst bijeen in een
uitgave en het boekje sluit af met een
nawoord door onze voorzitter.
De geïllustreerde uitgave (oplage 100
genummerde exemplaren) is gratis
aan de leden van het Genootschap
uitgereikt of toegezonden. Voor belangstellenden kost het €15,-. Was u niet op de
jaardag? Wilt u wel een exemplaar ontvangen? Maak dan €17,- (incl. portokosten)
over op rekening NL13RABO0195283228 t.n.v. het Bordewijk Genootschap onder
vermelding van Rechtsbijstand.
De Genootschap dag werd afgesloten met een feestelijke borrel, ons door de
gastheer aangeboden. Bij de Boekentafel vonden veel boeken, CD’s en andere
Bordewijkiana gretig aftrek.

OVERIGE MEDEDELINGEN
1. TIEN BIOGRAFIEËN ONDER DE LOEP IN DE HAAGSE KUNSTKRING
Op zondag 29 oktober 2017 startte de Haagse Kunstkring een reeks bijeenkomsten
over het genre biografie. Op vijf avonden tussen eind oktober 2017 en eind maart
2018 komen telkens twee auteurs vertellen over een veelal recent verschenen
biografie van hun hand en over de totstandkoming ervan. Na de lezingen is er een
debat. In het programma ligt het accent op biografieën van personen die een relatie
hebben met Den Haag, zoals de gebroeders De Witt, Couperus, Mondriaan en
Bordewijk.
Op 16 maart 2018 houdt Elly Kamp in deze reeks een lezing
over haar dubbelbiografie.
U kunt deze avonden bijwonen en kaarten reserveren via
info@haagsekunstkring.nl of tel. 070 3647585.
Zaal open om 19.30 uur. Adres: Denneweg 64, Den Haag.
Meer informatie vindt u op:
https://www.haagsekunstkring.nl/index.php/voorstellingen/805biografieen-onder-de-l

2. BIOGRAFIEDAG TE LEIDEN 23 MAART 2018
Ons genootschap is gevraagd samen met het Louis Couperus Genootschap een
bijdrage te leveren aan een biografie dag in de Oude Sterrenwacht te Leiden. Het
idee is om met interactieve workshops en praktische werkcolleges belangstellenden
inzicht te geven in de wereld van biografen, erven, fans, genootschappen, lezers,
schrijvers, uitgevers en vormgevers. De plannen worden de komende periode nader
uitgewerkt. Volg onze nieuwsbrieven voor nadere berichtgeving. En noteer alvast de
datum van 23 maart 2018.
3. BLOKKEN ALS GRAPHIC NOVEL
Bij Uitgeverij Nijgh & van Ditmar verschijnt Bordewijks Blokken uit 1931 als
beeldroman. Illustrator en striptekenaar Viktor Hachmang (1988) verbeeldt voor het
eerst de nachtmerrieachtige droombeelden van deze klassieker uit de Nederlandse
literatuur. Viktor is een jong toptalent, zijn illustraties werden o.a. gepubliceerd in The
New York Times, Die Zeit en Wired.
De uitgever heeft het genootschap gevraagd om samen een feestelijke presentatie te
organiseren. Op dit moment worden ideeën hiervoor uitgewerkt. De uitgever heeft het
voornemen de beeldroman in april te presenteren. Meer details volgen via onze
nieuwsbrieven.

We kijken terug op de succesvolle jaardag in Rotterdam en zijn dankbaar dat er
zoveel mensen enthousiast en belangeloos onze ideeën en plannen steunen en zelfs
actief meehelpen die te verwezenlijken. Dit geeft het bestuur een groot gevoel van
trots en gepaste nederigheid. Wij danken iedereen daarvoor!
Moge u allen het jaar feestelijk en in goed gezelschap afsluiten.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Bordewijk Genootschap,
Robert Gaarlandt, voorzitter
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester
Margaret Krill, lid

