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Geachte leden en belangstellenden,
Vorige week vrijdag was het de 52e sterfdag van Ferdinand Bordewijk, en dus ook de
datum waarop ons Bordewijk Genootschap aan een nieuw genootschapsjaar begint.
Het derde jaar alweer.
Contributie.
En om met de deur in huis te vallen, willen we u vragen het lidmaatschapsgeld ad 25
euro over te maken op de bankrekening van het Bordewijk Genootschap
NL13RABO0195283228. Bij voorbaat dank.
Terugblik.
Het afgelopen genootschapsjaar kende
vele hoogtepunten. We noemen enkele: de
dubbelbiografie van Elly Kamp verscheen;
de CD met muziek van Johanna Bordewijk
– Roepman kwam uit; het concert in Den
Haag bij de presentatie van de CD; de
facsimilé uitgave van Verbrande Erven
kwam uit, wat zelfs aandacht kreeg in de
landelijke dagbladpers; de geweldige
genootschap dag die we in ons tweede
jaar in Schiedam hebben mogen vieren; de
onthulling van het borstbeeld van de
schrijver in de bibliotheek van Schiedam
en de twee genootschapspublicaties die
het licht zagen: Twee Proeven en Het
Geboortehuis van F. Bordewijk in Amsterdam.

Onthulling borstbeeld Schiedam

Wij hopen dat u evenveel van dit genootschapsjaar heeft genoten als wij deden.
Vooruitblik.
En wat zijn we van plan te doen in het nieuwe jaar? De leden kunnen weer een
tweetal publicaties tegemoet zien. Over de inhoud hoort u later. We hebben al een
paar mooie onderwerpen in gedachten.
Verder zijn de plannen om een borstbeeld van de schrijver te plaatsen in Rotterdam
op de Heuvel in het park nabij de Euromast in vergevorderd stadium. Als het ons lukt
op tijd alle acties uit te voeren zal de onthulling al dit najaar kunnen plaatsvinden.

We denken dan ook onze jaardag dit keer in Rotterdam te vieren. U krijgt hier
uiteraard tijdig bericht over.
Passend Lezen.
Voor de Blindenbibliotheek heeft onze secretaris een luister-versie van de
dubbelbiografie van Elly Kamp ingesproken. Mensen met een visuele handicap
kunnen het luisterboek via Passend Lezen aanvragen of via hun lokale bibliotheek. U
vindt meer informatie via deze link:
https://www.passendlezen.bibliotheek.nl/zoeken/detail.409730173.html/ferdinand-enjohanna--dubbelbiografie-van-schrijver-f--bordewijk/
Catalogus.
We hebben als bestuur het plan om U periodiek een
catalogus te sturen van alle beschikbare publicaties die u
via het Genootschap kunt bestellen. Deze catalogus bevat
natuurlijk de uitgaven die het Genootschap zelf heeft
verzorgd, maar ook een groot aantal tweedehands boeken
die in de reguliere boekhandel niet meer te krijgen zijn. U
krijgt de eerste versie van deze catalogus tegelijk met deze
nieuwsbrief in de bus.
U kunt boeken en andere Bordewijkiana bestellen door een
mail te sturen aan webwinkel@bordewijkgenootschap.nl en
aan te geven welke items u wilt aanschaffen. Bij unica geldt:
wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus wacht niet te lang
met bestellen!
We zullen u in het nieuwe genootschapsjaar regelmatig op de hoogte te houden van
alle nieuwtjes en plannen die we realiseren willen. En hopelijk komen we elkaar
tegen op onze jaardag in het najaar.
NB: Vergeet u niet de lidmaatschapsbijdrage over te maken?

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

