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Geachte leden en belangstellenden,  

Nog nagenietend van de succesvolle 5e jaardag in Leiden, hebben wij ons vizier met 

frisse energie gericht op nieuwe plannen voor 2020. In deze nieuwsbrief krijgt u een 

doorkijkje in onze plannen en andere interessante informatie. Veel leesplezier. 

Literaire wandelingen 

Hoewel het nu best onstuimig is buiten, leek het ons goed u in de stemming te 

brengen om in het komende voorjaar de benen te strekken en alvast een wandeling 

te plannen. Een literaire wandeling, wel te verstaan.  

Het BG is betrokken geweest bij de literaire wandeling in Schiedam.  

Die hebben we in samenwerking met de bibliotheek van Schiedam 

samengesteld ter gelegenheid van onze jaardag in 2016. Deze 

wandeling is bij de bibliotheek (gratis) te verkrijgen. 

Verder zijn door anderen Bordewijk-

wandelingen in Den Haag, Amsterdam en 

Rotterdam geboekstaafd:  

José Buschman – F. Bordewijk. Een Haagse wandeling bij 
Bekking & Blitz. 2015. 120p. 

 
Ina Schermer-Vermeer – Langs 
gevelstenen, sloppen en paleizen. Het 
Amsterdam van Bordewijk. Lubberhuizen. 
2011. 96p. 
 

Jan Oudenaarden en Rien Vroegindewij – De 

Bordewijkroute, een literair-historische wandeling 

door Rotterdam Kralingen – Noordereiland – 

Vreewijk. Uitgeverij Douane, 2011. 80p. 

De wandelboekjes over Den Haag en Amsterdam zijn nog via de 

boekhandel te bestellen. De Bordewijkroute door Rotterdam is alleen 

antiquarisch nog te krijgen. Veel plezier met plannen en met de 

wandeling! 

  



 

Johanna Bordewijk-Roepman 

Op Radio 4, onze klassieke radiozender, is er op dit moment veel aandacht voor het 

werk van Johanna.  

Op 15 januari werd op Radio NPO4 aandacht besteed aan het leven en werk van 

Johanna. In aflevering 2 van Muziek tot leven – Verhalen van musici in de oorlog, 

komt Johanna tot leven en leert u kort en bondig hoe de oorlog haar leven en werk 

beïnvloed heeft. Luister de podcast via onze website. Duur: 7:17 minuten. 
https://bordewijkgenootschap.nl/nieuws/publicaties/radio-4-podcast-over-johanna-bordewijk-roepman/ 

In de week van 24 februari 2020 zal iedere ochtend, 

van maandag t/m vrijdag, in het programma: De 

Ochtend van 4 de CD: From the Bottom of my Heart 

met muziek van Johanna, CD van de week zijn. Deze  

kan bovendien gewonnen worden met de dagelijkse 

crypto-prijsvraag.  

Elke dag zal een track van de CD op Radio 4 worden 

afgespeeld. 

De CD is ter gelegenheid hiervan voor de actieprijs van 10 euro (+ 2 euro verzend-

kosten) te bestellen bij ons Bordewijkgenootschap.  

Johannajaar 2021 

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat Johanna overleed. Dat is voor het Bordewijk 

Genootschap reden het jaar 2021 uit te roepen tot Johannajaar! We zijn voornemens 

meer muziek van Johanna op cd laten te zetten, waaronder muziek die nog niet 

eerder is uitgegeven, laat staan opgevoerd. Dat zal gepaard gaan met publiciteit en 

evenementen. Om de kosten hiervoor te kunnen dekken gaan wij fondsen 

aanschrijven en een crowdfunding actie opstarten. Hierover informeren wij u nader 

zodra de plannen concreet zijn. Wilt u ons nu al spontaan ondersteunen? Weet dan 

dat we een ANBI-status hebben en dat uw gift aftrekbaar is. 

Bijeenkomst literaire genootschappen 

Al vroeg dit jaar, op 10 januari, verzamelden de besturen van vier literaire 

genootschappen zich in de Sterrenwacht te Leiden. Op initiatief van het F. Springer-

Genootschap kwamen we samen met het Louis Couperus Genootschap en de 

Vestdijkkring. We wisselden ervaringen uit en verkenden of er vormen van 

samenwerking mogelijk zijn. Van heel praktische zaken als locaties voor 

evenementen en vormen van communicatie (nieuwsbrieven, website e.d.) tot meer 

https://bordewijkgenootschap.nl/nieuws/publicaties/radio-4-podcast-over-johanna-bordewijk-roepman/


 

ingewikkelde zaken als financiële uitdagingen en hoe  je het werk van de auteur 

levend houdt. Zaken waar alle genootschappen mee te maken hebben.  

Deze eerste bijeenkomst was zeer geslaagd. Er is erg veel kennis en ervaring bij de 

besturen. We willen graag een vervolg geven en onderzoeken waar er eventueel 

samengewerkt kan worden. We houden u op de hoogte! Mocht u zelf ideeën of 

voorstellen hebben, dan houden we ons graag aanbevolen. 

PODCAST Uitgelezen Verhalen 

In 2015 werd samen met ons genootschap een speciale voorleesavond 

georganiseerd, waarbij twee verhalen van Bordewijk werden voorgedragen. Het 

betreft: "De Aktentas" en een deel van "Keizerrijk".  Pieter van Scherpenberg, de 

initiator van Uitgelezen Verhalen,  heeft nu een speciale podcast gepubliceerd waarin 

beide verhalen terug te luisteren zijn, samen met een interview met onze secretaris 

Niels Klinkenberg over Bordewijk en zijn werk. Dit alles is terug te horen via de 

website van Uitgelezen Verhalen. U kunt de links hiernaartoe vinden op onze 

Genootschapssite:  
https://bordewijkgenootschap.nl/nieuws/publicaties/uitgelezen-verhalen-podcast-bordewijk-verhalen/ 

Reminder 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.  

Informatie over deze lezing vindt u op onze genootschapswebsite onder agenda. 

Aanvang 14.00 uur. Locatie: Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 Voorburg. Zie 

voor meer informatie:  https://gildedenhaag.nl/downloads/Sprekershoek-2019-2020.pdf  

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