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UITNODIGING JAARDAG AMSTERDAM
ZONDAG 7 OKTOBER 2018
Geachte leden en belangstellenden,
Terugkijkend op een prachtige, bijna on-Hollandse, zomer is ons vizier al enige tijd
gericht op het najaar voor de jaarlijkse Bordewijkdag. Met plezier hebben wij in alle
stilte - en soms door de warmte met zweet op het voorhoofd - gewerkt aan een
gevarieerd programma. Het is gelukt in de traditie te blijven om elke jaardag in een
andere, aan Bordewijk gerelateerde, stad neer te strijken. Dit keer is het Amsterdam!
De geboortestad van onze schrijver en veelvuldig liefdevol beschreven in zijn werk.
In maart dit jaar heeft de
gemeenteraad van
Amsterdam brugnummer
616 officieel hernoemd tot
de Ferdinand
Bordewijkbrug. Hiervoor
hadden wij als
genootschap een voorstel
ingediend. Deze brug
verbindt de Louis
Couperusstaat en de
Henriëtte Roland
Holststraat in de wijk
Slotermeer in het
Amsterdamse stadsdeel
Amsterdam Nieuw-West.
De wijk Slotermeer is ontworpen door architect en stedenbouwkundige Cornelis van
Eesteren (1897-1988). Aan hem is een museum gewijd. Sinds eind 2017 heeft het
museum een nieuw onderkomen betrokken aan de Sloterplas, het van Eesteren
Paviljoen. Hoewel van Eesteren en Bordewijk – voor zo ver we konden nagaan –
elkaar niet gekend hebben, zorgt de architectuur voor de verbinding hier. Een
museum over architectuur en architectuur als thema in een oeuvre. In dit paviljoen
houden wij onze jaardag. Daar zijn wij heel blij mee en het museum dankbaar voor
hun gastvrijheid. Een prachtig moderne locatie.

Wij nodigen u daarom van harte uit de jaardag in dit paviljoen bij te wonen.

Locatie: Het paviljoen van het Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, Amsterdam
(http://vaneesterenmuseum.nl/nl/home/)
Deelname: op basis van vooraf aanmelden en entreeprijs van €15,-. De kosten zijn
opgebouwd uit de toegangsprijs voor het museum (€2,50 per persoon), lichte lunch,
koffie/thee en een borrel (fris/bier/wijn).
Programma jaardag Bordewijk Genootschap zondag 7 oktober (12.00 – 17.30 uur)
Vanaf 12.15 uur is het inloop met koffie/thee en broodjes. Daarna volgt een
welkomstwoord door de gastheer/-dame museum van Eesteren en de officiële aftrap
van de jaardag door de voorzitter van het Bordewijk Genootschap.
➢ Inleiding Bordewijk en Amsterdam door Elly Kamp, schrijver van de biografie
Ferdinand en Johanna. Dubbelbiografie van schrijver F. Bordewijk en
componiste J. Bordewijk-Roepman
➢ Virtuele literaire stadswandeling door Ina Schermer, schrijver van Langs
gevelstenen, sloppen en paleizen. Het Amsterdam van Bordewijk
➢ Wandeling naar de Ferdinand Bordewijkbrug, onthulling en wandeling terug
naar het paviljoen van het Van Eesterenmuseum (circa 15 minuten naar de
brug en 15 minuten terug naar het paviljoen)
➢ Koffie/thee
➢ Programma Aafke Romeijn, auteur van de dit jaar verschenen roman Concept
M. Zij is liefhebber van het werk van Bordewijk en twittert elke dag een citaat
uit zijn werk (https://twitter.com/DailyBordewijk en www.aafkeromeijn.nl).
Om 17.00 uur eindigt het programma en we sluiten af met een borrel.

Zoals gebruikelijk presenteren wij een speciaal voor deze jaardag vervaardigd
boekje. Het onderwerp – zult u begrijpen – heeft iets te maken met Amsterdam en
bruggen. Leden die hun contributie voor 2018 hebben betaald kunnen deze uitgave
gratis op 7 oktober krijgen. Voor leden die verhinderd zijn zorgt het bestuur dat u het
boekje zo snel mogelijk na de jaardag thuisgestuurd krijgt. Voor niet-leden is het
boekje voor €10,- te koop.
Wij rekenen op uw komst. Graag opgeven vóór 1 oktober in verband met de te
bestellen catering. Stuur een mail naar info@bordewijkgenootschap.nl. En maak
€15,- over op rekening NL13RABO0195283228 t.n.v. Bordewijk Genootschap.
Wij verheugen ons u in het paviljoen welkom te heten.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Bordewijk Genootschap,
Robert Gaarlandt, voorzitter
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester
Margaret Krill, lid
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