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UITNODIGING JAARDAG  

De jaardag komt met rappe schreden dichterbij. Dat zorgt voor een gezonde 

spanning bij de bestuursleden. En bij de contribuanten van deze – alweer de 5e – 

jaardag. Zoals al in de nieuwsbrief van april bekend gemaakt, zal de jaardag in  

Leiden plaatsvinden in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Leidse Universiteit. We hebben onderdak gevonden in het Kamerlingh Onnes 

Gebouw, een prachtig universiteitsgebouw uit 1859. De Faculteit heeft enthousiast 

en belangeloos haar medewerking toegezegd aan onze jaardag. Het programma 

begint steeds meer vorm te krijgen. Naast drie lezingen over het werk van Bordewijk, 

belicht vanuit onder meer juridische en onderwijskundige invalshoeken, kunnen we 

hopelijk ook deze keer weer muziek van Johanna laten horen en komt het 

genootschap met een passend uitgaafje. We zorgen voor een gezellige 

zaterdagmiddag met voldoende gelegenheid elkaar te treffen in een bijzondere 

ambiance. Het programma begint om 14.00 uur met om 17.00 uur een afsluitende 

borrel. 

Wilt u deze jaardag bijwonen, dan verzoeken wij u 10 euro per persoon over te 

maken op de bankrekening van het Bordewijkgenootschap NL13RABO0195283228 

onder vermelding van deelname Jaardag 2019.  
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LEZING GILDE SPREKERSHOEK 

     

Op zondag 29 maart 2020 verzorgt Niels Klinkberg een lezing over wat het gezin 

Bordewijk overkwam tijdens het bombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout op 

4 maart 1945. Deze lezing is onderdeel van 75 jaar Vrijheid Den Haag. De 

vrijwilligersorganisatie Gilde Den Haag heeft in samenspraak met Stichting 3 maart 

’45 het genootschap benaderd om dit bijzondere verhaal in de programmering van 

het themajaar 2020 een prominente plek te geven.  

De familie Bordewijk woonde ten tijde van het bombardement van 3 maart 1945 in 

het Bezuidenhout. Zij waren thuis op het bewuste moment en hebben het gelukkig 

zonder kleerscheuren overleefd. Wel is hun huis met inventaris volledig verwoest en 

wat het ergste was: alle manuscripten, boeken en partituren van de schrijver en zijn 

vrouw, die componiste was, gingen verloren. Niels Klinkenberg, secretaris van het 

Bordewijk genootschap zal ons bijpraten over wat de familie Bordewijk in de oorlog 

overkwam en hoe zij e.e.a. later hebben verwerkt. Daarbij zal hij citeren uit het werk 

van de schrijver en aandacht geven aan de muziek van Johanna Bordewijk – 

Roepman die zij o.a. tijdens de bezetting heeft gecomponeerd. 

 

Op de website Bombardement Bezuidenhout ’45 van Stichting 3 maart ’45 is in 

samenwerking met het genootschap een sub-pagina ingericht over deze gebeurtenis. 

Klik op http://www.bb45.nl/route/van-wonen-naar-winkelen 

Over de locatie en tijdstip van de lezing volgt spoedig 

meer informatie. De datum kunt u wel alvast in uw 

agenda zetten.  

Met vriendelijke groeten, 

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