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Geachte leden en belangstellenden,  

Hoe bizar kan het lopen. Aanvankelijk hadden we dit jaar een paar leuke activiteiten 

willen organiseren, maar met de komst van het Corona-virus, werden al onze 

plannen in de kiem gesmoord.   

Toch hebben we het voor elkaar gekregen om 

een nieuwe uitgave van onze 

genootschapsreeks te laten verschijnen. 

Normaal gesproken ontvangt u die – als u lid 

bent – in april per post, maar dat is dit jaar 

helaas wat later geworden. We hebben een 

zeer lezenswaardig hoofdstuk uit de 

doctoraalscriptie Schrijven als tijdpassering, 

Bordewijk over schrijverschap, kunst en 

kunstkritiek van Hans Gulpen uit 1991 

geselecteerd. Gulpen studeerde met deze 

scriptie af bij Kees Fens en stemde in met 

deze separate uitgave van het hoofdstuk 

Kunst als verbrandingsproduct. Hans 

schreef er ook nog een inleiding bij. Met trotst 

presenteren wij deze alweer 11e uitgave.  

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschapsgeld voor 2020-21 nog niet hebben betaald, 

doe dat dan zo snel mogelijk. We sturen u dan direct een gratis exemplaar toe.  

Johannajaar 2021  

Ondanks de coronaperikelen zijn wij nog steeds voornemens om in 2021 activiteiten 

te organiseren rondom Johanna Bordewijk-Roepman. Volgend jaar is het namelijk 50 

jaar geleden dat zij overleed. Voor het Bordewijk Genootschap reden om 2021 uit te 

roepen tot Johannajaar! We zijn voornemens om een tweede cd met muziek van 

Johanna uit te geven. Hopelijk lukt het ook met muziek die nog niet eerder is 

uitgegeven, of opgevoerd. Om de kosten de kunnen dekken die nodig zijn voor 

publiciteit en een aantal evenementen, zullen wij fondsen aanschrijven en een 

crowdfunding actie opstarten. Hierover informeren wij u nader zodra de plannen 

concreter zijn. Wilt u ons nu al spontaan ondersteunen? Weet dan dat we een ANBI-

status hebben en dat uw gift aftrekbaar is bij de fiscus. 



 

Jubileren in de Salamanderreeks 

1e druk 1938         De Salamanderreeks – de oudste literaire pocketreeks - is 

terug van weggeweest. Na 20 jaar absentie zijn de 

Salamanders in een nieuw jasje gestoken en voor een 

schappelijke prijs weer te vinden in 

de boekwinkel. En niet met de 

minste titels; De toverberg van 

Thomas Mann, Het proces van 

Kafka, Terug tot Ina Damman van 

Vestdijk en ….. jawel, Karakter! De 

vijftigste druk ook nog eens. Dus 

een jubileumuitgave. Het omslag 

van deze 50e druk is een duidelijke 

hommage aan het ontwerp van de 

eerste druk uit 1938, waarvan helaas niet te achterhalen is 

wie dat omslag en de karakteristieke belettering heeft 

ontworpen.           
           50e druk 2020 

Lezing Gilde Sprekershoek verplaatst 

Op zondag 29 maart 2020 zou Niels Klinkenberg als onderdeel 

van 75 jaar Vrijheid Den Haag, een lezing hebben gegeven over 

wat het gezin Bordewijk overkwam tijdens het bombardement op 

de Haagse wijk Bezuidenhout op 4 maart 1945.  

De lezing is niet doorgegaan en verplaatst naar het najaar. Onlangs werd bekend dat 

de lezing op 25 oktober 2020 wordt gehouden. Aanvang 14.00 uur. Locatie: 

Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 Voorburg. Zie 

voor meer informatie:  

https://gildedenhaag.nl/downloads/Sprekershoek-2019-2020.pdf  
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Wilt U lid worden? 
 
We zijn trots op onze Genootschapsuitgaven die we u graag toesturen zodra we uw 
25 euro lidmaatschapsbijdrage op onze rekening (NL13RABO0195283228) hebben 
ontvangen. Voor dit zeer schappelijke bedrag ontvangt u twee maal per jaar een 
kleine, maar zeer informatieve uitgave. Daarnaast ontvangt u door het jaar heen 
nieuwsbrieven over activiteiten en houden we u op de hoogte van nieuwsfeiten 
rondom het kunstenaarsechtpaar. 
 

Met vriendelijke groeten, 

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