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Geachte leden en belangstellenden,  

U heeft al enkele maanden niets van ons Genootschap gehoord. Dat komt natuurlijk 

door de Coronacrisis die alle activiteiten heeft stilgelegd. Ook ons bestuur is wat 

gehandicapt door de maatregelen die genomen zijn. De secretaris kon door de crisis 

niet meer terug naar Nederland en zit in Frankrijk in quarantaine.  

De aangekondigde lezing over Bordewijk en het bombardement op Bezuidenhout is 

niet doorgegaan en zal als het goed komt eind 2020 alsnog worden gehouden. We 

zullen u daarvan op de hoogte stellen als er een definitieve datum is vastgesteld. 

CONTRIBUTIE 2020 
 
Ons genootschapsjaar begon zoals elk jaar op 28 april, de sterfdag van Ferdinand 

Bordewijk. Zoals gebruikelijk nodigen we u uit 25 euro lidmaatschapsgeld over te 

maken op de bankrekening van het Bordewijkgenootschap 

(NL13RABO0195283228). Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u, zij het met de 

nodige vertraging, onze nieuwe publicatie toegezonden die in voorbereiding is.  

Het wordt een bijzonder boekje. Het bevat een tekst van Hans Gulpen, 

Bordewijkkenner en lid van ons genootschap. Hij is destijds afgestudeerd bij 

professor Kees Fens op het werk van onze schrijver en heeft een zeer boeiende 

scriptie geschreven. We houden u nog even in spanning, want de productie van het 

boekje moet helaas wachten op de terugkeer van onze secretaris in Nederland. We 

hopen het boekje deze zomer te versturen. 

Johannajaar 2021 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we dit genootschapsjaar 

veel aandacht zullen geven aan Johanna Bordewijk-Roepman. Zij overleed 50 jaar 

geleden en we willen haar composities meer onder de aandacht brengen van het 

publiek. Onze plannen zijn helaas door de crisis vertraagd. We zullen u op de hoogte 

brengen van onze vorderingen zodra we weer activiteiten kunnen ontplooien. U hoort 

van ons. Nog even geduld betrachten dus. 

  



 

 

Literatuurmuseum 

Het Literatuurmuseum heeft op haar website een boeiend artikel gepubliceerd waarin 

ook Bordewijk aan bod komt met enkele brieven die hij na de oorlog schreef. U kunt 

dit artikel lezen via https://literatuurmuseum.nl/verhalen/de-achterkant-van-de-

bevrijding/inleiding.  

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