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CONTRIBUTIE 2019 
 
Vandaag, 28 april 2019, de sterfdag van Ferdinand Bordewijk, begint ons vijfde 

Genootschapsjaar. Tijd om u te vragen 25 euro lidmaatschapsgeld over te maken op 

de bankrekening van het Bordewijkgenootschap (NL13RABO0195283228). Na 

ontvangst van uw bijdrage wordt u onze 9e publicatie toegestuurd over de gedeelde 

passie van Bordewijk en Vasalis voor de schilder Seghers.  

EERSTE LUSTRUM 

 

Het Genootschap viert dit jaar haar eerste lustrum. Het is vijf jaar geleden dat we 

spectaculair startten met een heus Bordewijkfestival in Den Haag. Sindsdien hebben 

we een tournee gemaakt langs steden die met het leven van Bordewijk en zijn vrouw 

te maken hebben gehad; na Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Amsterdam, gaan 

we nu Leiden bezoeken! Daarover straks meer. We zijn trots 

op de blijvende sporen die we hebben achtergelaten: twee 

bronzen borstbeelden in de openbare ruimte, een in de 

openbare bibliotheek en een bestaande brug hernoemd. 

Blikvangers die dagelijks door veel mensen gezien worden. 

En niet te vergeten de vele publicaties die het licht hebben 

gezien, zelfstandig uitgegeven of in samenwerking met 

anderen. Een cd met (deels niet eerder uitgevoerde) muziek 

van Johanna is met succes door ons genootschap 

geproduceerd.  

Naast de organisatie van onze eigen jaardagen zijn we in deze vijf jaar geregeld 

gevraagd bijdragen aan andere (literaire) evenementen te leveren. Kortom, we 

hebben niet stilgezeten. Onze website is daar het bewijs van. Die houden we zo 

actief mogelijk up to date. Maar waar we het meest trots op zijn is dat we u, onze 

trouwe leden en belangstellenden, hebben kunnen boeien met onze activiteiten. Die 

waardering heeft ons telkens weer geïnspireerd. En daar gaan we mee door! 

http://www.bordewijkgenootschap.nl/


 

AANKONDIGING JAARDAG  

En dan nu onze vijfde jaardag, noteert u alvast de datum in uw agenda! Deze zal dit 

jaar in Leiden plaatsvinden in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de Leidse Universiteit. We hebben onderdak gevonden in het Kamerlingh Onnes 

Gebouw (afgekort KOG), een prachtig universiteitsgebouw uit 1859. Het gebouw 

huisvestte het natuurkundig laboratorium van de Universiteit Leiden. Na een 

verbouwing nam in 2004 de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het gebouw in gebruik. 

De Faculteit heeft enthousiast en belangeloos haar medewerking toegezegd aan 

onze jaardag. U zult begrijpen dat we nu nog niet veel over deze dag kunnen 

verklappen. We zijn nog bezig met de samenstelling en willen u verrassen met een 

boeiend en gevarieerd programma. 

                                      
Leiden is de stad waar Bordewijk heeft gestudeerd 

en in 1912 met stellingen promoveerde tot de 

graad van Doctor in de rechtswetenschap. De 

stellingen zijn bij drukkerij Het Vaderland in Den 

Haag gedrukt. Naar alle waarschijnlijkheid in een 

zeer kleine oplage. De universiteitsbibliotheek van 

Leiden heeft zelfs geen exemplaar. Lees deze blog 

van Arno Kuipers over de zeldzaamheid en de 

toevallige vondst van het tot nu toe enige bekende 

exemplaar https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-

literatuur-en-taal/de-stellingen-van-f-bordewijk.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Faculteit_(onderwijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeleerdheid
https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-literatuur-en-taal/de-stellingen-van-f-bordewijk
https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-literatuur-en-taal/de-stellingen-van-f-bordewijk


 

NIEUWE UITGAVEN 

Er verscheen een prachtig full colour boek over 40 markante 

Amsterdammers die het stadsbeeld van Amsterdam 

bepaalden. En jawel, Bordewijk is een van die 40 markante 

Amsterdammers. Op zich knap, want hij heeft slechts een 

deel van zijn prille jeugd in Amsterdam gewoond. Andere 

markante Amsterdammers die in dit boek worden 

geportretteerd zijn o.a. Ko van Dijk, Arnon Grunberg, Zwarte 

Riek, Frits Portielje, Max Tailleur, Joan Blaeu, ‘Haring’ Arie 

Elpert, Monne de Miranda, Helena ‘Tante Leen’ Polder, Loe 

Lap, Jan Pieter Heije, Pater van Kilsdonk en Gerrit de 

Stotteraar.  
Redactie van Koen Kleijn (hoofdredacteur Ons Amsterdam). Formaat: 19 x 27 cm. Omvang: 240 pagina’s. Uitvoering: 

integraal band genaaid (flexocover). ISBN: 9789000365586. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum & Ons Amsterdam. Prijs: € 

29,99. Beschikbaar vanaf 12 maart. 

 

NIEUWE VERTALINGEN 

Uitgevers en vertalers van over de hele wereld blijven belangstelling tonen voor het 

werk van Bordewijk. Het werk wat het meest vertaald wordt is de roman Karakter. 

Sinds begin jaren 2000 is Karakter vertaald en uitgegeven in het Hongaars, Italiaans, 

Noors, Slowaaks en Turks. De afgelopen twee jaar is daar Armeens, Koreaans en 

Spaans bijgekomen. Sinds 2009 staat een vertaling in het Chinees aangekondigd, 

maar deze heeft nog niet de persen bereikt. 

     

            Armeens                              Koreaans     Spaans 



 

 

 

We zijn trots op onze nieuwe 

Genootschapsuitgave die we 

u graag toesturen zodra we  

uw 25 euro lidmaatschapsbijdrage  

voor het nieuwe genootschapsjaar  

op onze rekening hebben  

ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

Een goed Bordewijkjaar toegewenst, 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van het Bordewijk Genootschap, 
 
 
 
Robert Gaarlandt, voorzitter 
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester 
Margaret Krill, lid 
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