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SPECIAL

Waarde Bordewijkliefhebbers,
In onze vorige nieuwsbrief eerder deze maand maakten wij melding van het voornemen de
voordracht van L.H. Wiener met de titel Oog in oog met Bordewijk in boekvorm te laten
verschijnen. Daartoe heeft het genootschap de samenwerking gezocht met een illuster
gezelschap margedrukkers onder de naam Hof van Jan. De drukkerij is gevestigd in
Haarlem. Met grote regelmaat drukken zij bibliofiel werk van schrijvers als Arnon Grunberg,
Adriaan van Dis, Geerten Meijsing en L.H. Wiener.

Onlangs heeft uw voorzitter een bezoek gebracht aan dit drukkerscollectief om getuige te
mogen zijn van het drukproces van het boekje. Niemand minder dan meesterdrukker Nop
Maas heeft het zetten en drukken van dit boekwerkje voor zijn rekening genomen. Een
ambacht dat volledig met de hand wordt uitgevoerd. Deze bijzondere uitgave telt 32 pagina’s
en is medio mei gereed.

In de vorige nieuwsbrief was het nog een gespreksonderwerp met het drukkerscollectief of er
ook een luxe editie zou verschijnen. Met grote vreugde kunnen wij u melden dat 25
exemplaren in linnen worden gebonden door boekbinderij Van Waarden te Zaandam.
Daarvan worden 7 exemplaren beschikbaar gesteld aan het genootschap ter verkoop aan
haar leden. De verkoopprijs van deze editie is 75 euro. Alle exemplaren zijn gesigneerd door
der auteur.
De oplage van de “gewone” editie met cahiersteek is 125 exemplaren en voor leden te koop
voor slechts 25 euro (voor niet-leden 30 euro). U kunt uw bestelling bevestigen door het
betreffende bedrag over te maken op het rekeningnummer NL13RABO0195283228 t.n.v.
Bordewijk Genootschap. Stuur via de mail uw adresgegevens, dan zorgen wij dat u uw
bestelling medio mei per post ontvangt.

Pita Snoeck heeft speciaal voor deze uitgave Bordewijk zeer knap geportretteerd. In een
oplage van 10 genummerde en gesigneerde exemplaren is haar lino voor 125 euro te
verkrijgen bij Hof van Jan (www.hofvanjan.nl). Indien u belangstelling heeft kunt u dit
kenbaar maken door een mailtje te sturen naar informatie@hofvanjan.nl.
Tot slot wijzen wij u er nogmaals op dat volgende week donderdag 28 april stilgestaan word
bij de sterfdag van de schrijver. Dat doen we om 11.00 uur bij het graf op Begraafplaats Oud
Eik en Duinen te Den Haag. Na afloop lunchen we gezamenlijk in een nabijgelegen
gelegenheid. Voor meer informatie zie onze vorige nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Bordewijk Genootschap,
Robert Gaarlandt, voorzitter
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester
Margaret Krill, lid
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