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CONTRIBUTIE 2022 
Op 28 april 2022, de sterfdag van Ferdinand Bordewijk begon ons achtste Genootschaps-

jaar. Tijd om u te vragen 25 euro lidmaatschapsgeld over te maken op de bankrekening van 

het Bordewijkgenootschap (NL13RABO0195283228). Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u 

binnenkort onze 15e publicatie toegestuurd. Welke dat is leest u verder op in deze 

nieuwsbrief.  

Johannajaar 2022 
Voortgang project uitgave koormuziek en presentatieconcert 

 

In vervolg op de berichten in onze vorige nieuwsbrief vertellen wij u graag wat de stand van 

zaken is. Inmiddels staan alle ruim 30 geselecteerde koorwerken in de computer en kunnen 

de laatste correcties gedaan worden. Over hoe de werken uiteindelijk uitgegeven gaan 

worden, zijn we nog in overleg met diverse partijen. 

Ook het presentatieconcert heeft contouren gekregen. Dit feestelijke concert zal plaatsvinden 

op zondagmiddag 13 november 2022. De exacte aanvangstijd en invulling van het 

programma zullen we kort na de zomer bekendmaken. Eerst wachten we weer vol spanning 

af of de subsidieaanvragen, die noodzakelijk waren om deze middag mogelijk te maken, 

gehonoreerd zullen worden.     

Wij hebben voor het concert beslag weten te 

leggen op de Eduard Flipsezaal in de Doelen in 

Rotterdam.  

Zoals u wellicht nog weet 

was Flipse de enige 

compositiedocent die 

Johanna heeft gehad.  

Wij hebben een mannenkoor uit Schiedam bereid gevonden om een 

paar koorwerken van de componiste uit te voeren. Een gemengd 

Rotterdams koor zal tevens werken voor zijn rekening nemen. 

Daarnaast verwachten wij twee sprekers te hebben die inhoudelijk in 

zullen gaan op leven en werk van de componiste.  
Eduard Flipse (1896-1973) 

 



 

Voorjaarspublicatie 
 
De voorjaarspublicatie van ons Genootschap is wat vertraagd en verschijnt eind juni 

2022. De titel is:  Bordewijk en de tweede wereldoorlog.  75 jaar na het 

vergisbombardement op de Bezuidenhout in Den Haag zou onze secretaris over dit 

onderwerp een lezing geven bij de herdenkingsbijeenkomst. Deze is door de 

pandemie niet doorgegaan, maar de tekst en de illustraties heeft hij omgewerkt en in 

dit boekje vervat.  

U weet waarschijnlijk dat Ferdinand en zijn gezinsleden slachtoffer waren van het 

bombardement in Den Haag, maar ook bij het bombardement op Rotterdam was 

Bordewijk betrokken. Hij werkte in die tijd bij het Bureau voor Rechtsbijstand, 

waarvan het gebouw en de inventaris in 1940 verloren zijn gegaan.  

Bordewijk heeft vaak over zijn ervaringen in de oorlog geschreven en deze teksten 

worden uitgebreid in het boekje aangehaald. 

 

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 kunstenaars echtpaar. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van het Bordewijk Genootschap, 
Robert Gaarlandt, voorzitter 
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester 
Elly Kamp, lid. 


