
NAZOMER 2017 



Verschijningsdata, prijzen en aantal pagina’s in enkele gevallen
onder voorbehoud.

Illustratie omslag Peter van Dongen De Neerkant

Uitgeverij In de Knipscheer
Lange Herenvest 136–138
2011 BX Haarlem
Postbus 6107, 2001 hc Haarlem
f 023 527 3841

e  indeknipscheer@planet.nl
i www.indeknipscheer.com

Boeli van Leeuwen    3
Aart G. Broek   4
Joseph Hart    5
Karin Lachmising    6
Etchica Voorn    7
Annel de Noré    8
Diana Tjin    9
Frank Ong Alok   10
Ado Broodboom/Bert Vuijsje    11
Jan Biesheuvel/Jan Engelblik    12
Peter Bruyn    13
Ernst Jansz    14
Alfred Birney    16
Barney Agerbeek    17
Janny de Heer    18
Aya Zikken    19
Els Launspach    20
Peter Andriesse    21
Hans Plomp    22
Rogi Wieg    23
Extaze 21, 22    24
Extaze 23    25
Cor Gout   26

Ilona Verhoeven    28
Inge Nicole    29
Edith Tulp    30
Peter WJ Brouwer    31
Harman Nielsen    32
Peter Lenssen    33



NIEUW. NIET EERDER GEPUBLICEERD PROZA

Niet De rots der struikeling was in 1959 het de-
buut van origineel prozawerk van de bekende en
geliefde Curaçaose schrijver Boeli van Leeuwen.
Dat vond al plaats in 1951 met columns voor de
Wereldomroep die werden uitgezonden onder de
titel Praatjes voor de West. Tussen 10 december
1951 en 23 juli 1954 heeft de Wereldomroep in de
West-Indische uitzending 37 columns van Boeli
van Leeuwen uitgezonden. De typoscripten van 29
ervan vond Jos de Roo terug in het draaiboekenar-
chief.

De columns zijn dus het eerste oorspronkelijke
verhalend proza van Boeli van Leeuwen. Vrijwel
alle elementen eruit spelen een rol in zijn verdere
oeuvre, zoals zijn speurtocht naar het verloren pa-

radijs en de bijzondere aard van de Curaçaoënaar. Jos de Roo’s conclusie is dat
ze een beslissende rol hadden gespeeld in de ontwikkeling van Van Leeuwen als
schrijver.

De Roo gaat op deze verbanden zeer uitgebreid in in zijn indrukwekkende ana-
lyse van het oeuvre van Boeli van Leeuwen in zijn standaardwerk Praatjes voor
de West; De Wereldomroep en de Antilliaanse en Surinaamse literatuur 1947
– 1958 dat in 2015 verscheen.

De gekozen titel van deze bundel Ver weg dichtbij geeft aan dat Van Leeuwen
weliswaar ver weg was van zijn publiek, maar dat hij zich er geestelijk mee iden-
tificeert. Tegelijk drukt deze titel uit wat Van Leeuwen herhaaldelijk in zijn bij-
dragen betoogt: dromen zijn de allerreëelste uitdrukking van de waarheid.

«Ook in die beginjaren van zijn schrijverschap was Van Leeuwen scherp, origi-
neel, diepgravend en verrassend.» – Brede Kristensen in Amigoe

Boeli van Leeuwen
Ver weg Dichtbij. Columns
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Schaamrood is een noodzakelijke en wel-
kome aanvulling op De terreur van
schaamte en Dwarsliggers, waardoor een
intrigerende trilogie is ontstaan. Met deze
aantekeningen doorzoekt de sociaal weten-
schapper Aart G. Broek opnieuw de reik-
wijdte van schaamte: het pijnlijke gevoel
dat we krijgen wanneer we worden verne-
derd en dreigen opnieuw te worden verne-
derd. Dat kweekt angst en agressie én soms
juist ambities.

Het vorsen en wroeten vinden plaats aan
beide zijden van het Koninkrijk der Neder-
landen. Wrokkende jihadspijtoptanten, be-
stuurlijk gajes bij geprivatiseerde overheids-
bedrijven en de gure kritiek op Zwarte Piet
voegen zich bij de revolte van mei ’69 op
Curaçao, het politieke denken van Frank

Martinus Arion, de vileine afstraffing van Medardo de Marchena op Bonaire en
de carnavaleske sinterklaasviering op een zonovergoten eiland in de Caribische
Zee.

De zoektocht van Broek levert beschouwingen op, waarin soms uitgesproken
controversiële zienswijzen worden verdedigd en gevoeligheden schaamteloos
worden benoemd. Zwarte Piet symboliseert verdraagzaamheid waar dreadlocks
de dictatuur verheerlijken. Jihadspijtoptanten zijn als het lontje van een kruitvat,
waar we een lucifer bij houden. Voorkom klokkenluiden, word een dwarsligger.
Rolmodellen voeden agressie. Dekoloniseren is geen roulette; het Koninkrijk
der Nederlanden kent vier landen: dat moet er dan ook één worden. Hoogtijd
voor moslims om de hand in eigen boezem te steken. Tot zondebok bestempelen
snoert de mond, internering is wel zo effectief. De herdenking van slavernij
voedt racisme en vereist verschuiving naar groter verband. Schaamteloos bestu-
ren verdient zonder meer de voorkeur. Door succes zal wraak zoet blijken.

Aart G. Broek       Schaamrood
Aantekeningen over angst, agressie
en ambitie. Essay
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‘Ik schrijf niet omdat ik een spannend en mooi
verhaal wil verkopen aan de lezer. Ik schrijf
omdat ik niet anders kan, omdat er een uitweg
moet zijn voor de intensiteit van mijn gevoelens
die nauw verbonden zijn met de sociaal-culturele
geschiedenis van toen en nu van mijn eiland.’ –
Joseph Th. Hart

In De Wooncirkel staat de geschiedenis van de
slavernij met haar naweeën centraal. De Woon-
cirkel beschrijft de geestelijke ontwikkeling van
de hoofdpersoon Armani. Ondanks de verschrik-
kingen van haar verleden is ze in staat is tot ver-
geving in een verdeelde gemeenschap die nog
steeds met haar verleden worstelt. Armani wordt
op mysterieuze wijze aangetrokken door de ruïne
op het erf van Shon Janchi, de wooncirkel waar
haar voorouders als slaven verbleven. Ze vecht

voor de restauratie ervan, maar ondervindt hevige tegenstand, die haar met het
verleden confronteert. In een vorig leven is ze, in het 17de-eeuwse Afrika, Dalila
van de Mandinastam die gedwongen de gruwelijke oversteek maakt naar Cura-
çao en daar, ondanks de vernederingen en geweld op de plantage, de stammoeder
wordt van haar opvolgers Malaika in het 19de-eeuwse Otrobanda en Armani in
de 21ste eeuw.

Joseph (Jopi) Hart, geboren op Bonaire (1940) en opgegroeid op Curaçao, is tot
zijn pensionering docent Engels o.a. aan de Universiteit van de Nederlandse An-
tillen. Daarna wijdt hij zich volledig aan het schrijven. Hij debuteert in 2000 als
dichter met Entrega, een bundel in vier talen, en als romancier in het Engels
met de romans Election Dance (2006) en The Yard (2010). Bij Uitgeverij In de
Knipscheer verschijnt in 2013 Verkiezingsdans, het Nederlandstalige origineel
van Election Dance, in 2015 Kruispunt en in 2017 De Wooncirkel, de Neder-
landse versie van The Yard.

Joseph Hart
De wooncirkel

Roman

Gebrocheerd in omslag  met flappen 328 blz., € 19,50
2017
nur 301

ISBN 978-90-6265-971-5

789062 6597159

5



Hum log ke himmat dekh! Kijk ons moedig zijn!

In Ademhalen ontmoeten Radha, Nishta en
Nanda, drie onafhankelijke vrouwen uit het dis-
trict Nickerie in Suriname elkaar na een mis-
lukte poging tot zelfdoding van een vriendin. Ze
laten hun eigen levens de revue passeren en
maken zo de benauwenis van een kleine gemeen-
schap, die van oudsher vastzit aan orthodoxe wij-
zen van samenleving en godsdienst met sterke
tradities, voelbaar. De ervaring van niet adem te
kunnen halen, van jezelf niet te kunnen ont-
plooien, het gevoel steeds te moeten gehoorza-
men aan ongeschreven wetten. Het tot zwijgen
gemaand worden op het moment dat je wilt
schreeuwen. ‘Chub! Blijf stil!’ Ze maken duide-
lijk hoe beperkt hun bewegingsvrijheid als vrouw
letterlijk en figuurlijk is en hoe ze zich aan die
ongelijkheid tussen de seksen ontworstelden of

erbij neergelegd hebben. Wanneer ze elkaar beter leren kennen, realiseren ze zich
dat zij door hun moed en gezamenlijke ervaringen met elkaar verbonden zijn.

Het thema is niet alleen een onderdeel van de Surinaamse en Caribische ge-
meenschap maar sluit ook aan bij het universele thema over de rechten van de
vrouw: vrouwen en meisjes die nog steeds een kwetsbare en tweederangspositie
bekleden wat betreft hun ontplooiing en respect.

Ademhalen is geschreven door Karin Lachmising in poëtische taal op basis van
verschillende verhalen in Nickerie. De Hindoestaanse cultuur speelt daarbij een
belangrijke rol. Het stuk, in de regie van Alida Neslo, beleefde in 2017 succes-
volle opvoeringen in Nickerie en Paramaribo.

Karin Lachmising (1964) is schrijver van de dichtbundel Nergens groeit een
boom die haar aarde niet vindt (2013).

Ademhalen is het prozadebuut van Karin Lachmising.

Karin Lachmising
Ademhalen

Theater
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De pijn is scherp en snijdend als mijn oudere Su-
rinaamse nicht zonder enige aanleiding haar
naaldhak in mijn rug plant.
‘Je moet niet denken dat je beter bent omdat je
wit bent.’
Ik ben tien jaar en begrijp er niets van. Ze heeft
haar punt gemaakt en het doet zeer.

Etchica is een dubbelbloed, kind van een Suri-
naams-creoolse vader en een Nederlandse moe-
der. Lang is zij zich niet bewust van haar moksi,
haar gemengde afkomst. Als opgroeiend meisje is
zij onwetend en naïef, als twintiger onbekom-
merd met een twist van ver- warring. Pas na de
geboorte van haar zoon op haar dertigste wordt zij
nieuwsgierig naar haar dubbele achtergrond.

Na het overlijden van haar vader groeit het ver-
langen meer te weten over haar creoolse afkomst.

Haar oma uit Drenthe biedt liefde en bescherming in een oer-Hollandse omge-
ving. Maar als ook haar Surinaamse oma, die zij nooit echt heeft gekend, het
leven laat, vreest Etchica een deel van de familiegeschiedenis en daarmee een
deel van zichzelf kwijt te raken. Ze besluit op zoek te gaan naar haar Surinaamse
wortels, naar de familie voor wie zij een vreemde is, in het land waar ze nooit
eerder is geweest.

Etchica ervaart dat zij als moksi uiteindelijk nergens bij hoort, niet bij haar Ne-
derlandse witte familie, niet bij haar Surinaamse zwarte familie. Tegelijk beseft
ze dat zij als dubbelbloed het beste van twee culturen in zich draagt, dat onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheid belangrijker zijn dan afkomst en kleur.

Dubbelbloed is het autobiografische verhaal van ondernemer, blogger en schrij-
ver Etchica Voorn. In haar boek beschrijft zij vanuit haar bi-raciale achtergrond
haar zoektocht naar de eigen identiteit.

Etchica Voorn
Dubbelbloed
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Annel de Noré levert met haar verhalenbundel
Vers vlees oud bloed het bewijs van een groeiend
literair meesterschap. Haar vertelkunst staat met
de ene voet in de Latijns-Amerikaanse, met de an-
dere voet in de Europese traditie. Uiterst precies
etst zij de lotgevallen van haar verhaalfiguren in
het hoofd van de lezer.
De verhalen in Vers vlees oud bloed roepen vra-
gen op. Kan iemand terugkeren naar wat voorbij
is? Is ware liefde mogelijk? Waar blijft de vrijheid
van het individu in een complexe samenleving?
Wat is vriendschap? De lezer mag zelf het ant-
woord vinden.

Pas toen Johan buiten stond en de man weer bin-
nen was, dacht hij aan het dubbeltje en de cen-
ten. Wild graaide hij in zijn zakken. Weg! Hij
keerde ze binnenstebuiten. Niks! Kwijt. Verloren,
het dubbeltje voor de bus en zijn eigen stuiver.

Hij wist niet hoeveel geld hij van een vijfje terug moest van de chauffeur. En
hij had vergeten te vragen aan mama aan welke kant van de weg hij voor de
terugweg moest staan. Maar het allerallerergste: hij had de boodschap niet goed
gedaan!

Of het nu gaat om een sprookje, horror of science fiction Annel de Noré ontstijgt
het etiket ‘schrijver tussen twee culturen’. De lezer krijgt de indruk dat er een
andere werkelijkheid schuilt achter bijvoorbeeld een misdaadverhaal, een satire.
In haar meer realistische verhalen – ze vormen de meerderheid in deze bundel –
herkent de lezer soms Suriname, soms Nederland, soms blijft de plek ondefini-
eerbaar. Waar ze ook spelen Annel de Noré’s personages proberen te overleven,
nemen gedwongen door de omstandigheden beslissingen. Dat confronteert hen
met de grote thema’s: macht, liefde, verlangen en dood.

Annel de Noré behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke schrijvers uit Suri-
name. Eerder publiceerde zij bij Uitgeverij In de Knipscheer de romans De bruine
zeemeermin en Stem uit duizenden en de verhalenbundel Het kind met de
grijze ogen.

Annel de Noré
Vers vlees oud bloed

Verhalen
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Zomer 1990, Amsterdam Oud-West. Mevrouw
Grünwald, een oude Surinaamse vrouw, ver-
telt de negentienjarige Anna haar levensver-
haal. Over hoe ze in 1940, meteen na de
Duitse inval in Nederland, in Suriname met
haar man en drie kinderen wordt geïnterneerd
in Kamp Copieweg, omdat haar familie uit
sentimentele overwegingen nooit afstand
heeft gedaan van de Duitse nationaliteit. Bijna
zeven jaar lang brengen zij en haar gezin er in
gevangenschap door. Pas in februari 1947 mo-
gen ze het kamp weer verlaten. In het Neder-
land van de jaren vijftig begint ze een nieuw
leven. Naarmate het verhaal vordert, begrijpt
Anna waarom haar grootmoeder haar juist
naar deze vrouw heeft gestuurd.

Over de vergeten en verzwegen geschiedenis
van de internering van mensen met een Duitse nationaliteit in Suriname ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog is amper geschreven. De mensen die het betrof
werden als ‘staatsgevaarlijk’ beschouwd. Decennialang is aan deze periode geen
woord vuil gemaakt. Maar de barakken, de wachttorens en het prikkeldraad zijn
in de herinnering gebleven van hen die het meemaakten. Juist door er een román
over te schrijven, die weliswaar op feiten is gebaseerd, ziet Diana Tjin kans dich-
ter bij het leed en de schande van die dagen en de jaren die erop volgden te
komen.

Diana Tjin is geboren in Amsterdam (1961). Haar ouders zijn afkomstig uit Su-
riname. Ze heeft klassieke talen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam
en is werkzaam als catalografe bij de Universiteitsbibliotheek. Het geheim van
mevrouw Grünwald is haar romandebuut.

Diana Tjin
Het geheim van

mevrouw Grünwald Roman
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Frank Ong-Alok: ‘Grote thema’s in het klein.
Dat zou een rode draad kunnen zijn in deze
vluchtige doorsnede van mijn bestaan. Onge-
vraagd emigreerde ik, weliswaar zonder tegen-
zin, in 1969 met mijn familie vanuit Parama-
ribo Suriname naar Den Haag Holland.’

In deze persoonlijke notities herinnert hij zich
hoe hij als 11-jarig gelovig katholiek jochie
porno ontdekte en wat het toen met hem
deed. En vraagt hij zich af tot op welke hoogte
‘wij mannen’ schuldig zijn aan het veroorza-
ken van baarmoederhalskanker bij hen die we
zeggen lief te hebben? En waarom miljarden
mensen zich lieten en nog steeds laten leiden
door verzonnen goden?

Jörgen Raymann in zijn Voorwoord:
‘Frank Ong-Alok is een begenadigd verteller

en muzikant. En vertellen over zijn muziek kan hij dus als geen ander. De mu-
ziek die hij bij dit boek heeft uitgebracht geeft het beeld van een man op wie ik
trots kan zijn.’

De gelijknamige bijgevoegde cd bevat een zestal eigen composities, enkele tra-
ditionals en bestaand werk, met eigen arrangementen en teksten, vooor een be-
langrijk deel in het Sranantongo: muziek uit zijn vroegste muzikale herin-
neringen. Muziek is voor Frank Ong-Alok de weg de waarheid en het leven. ‘Mu-
ziek is in staat je hart en ziel binnen te dringen, daar de nodige schade aan te
richten om vervolgens diezelfde open wond op een barmhartige wijze weer te
helen.’ Aan de cd werkten o.a. mee Frank Ong-Alok (gitaren, zang), Fleur Tol-
man (zang), Wytze van der Zweep (percussie), Douwe Laansma (saxofoon), Joep
van Rhijn (bugel) en Orlando Milan (bas).

Frank Ong Alok Mijn God mijn
God Waarom heb ik u verlaten?

Boek + CD
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Ado Broodboom (zoon van een Neder-
landse moeder en een Surinaamse vader)
was in de jaren vijftig en zestig dé Ne-
derlandse jazztrompettist, als stersolist
bij de Ramblers en mede-oprichter van
Boy’s Big Band.

Hij maakte platen met Amerikaanse
grootheden zoals fluitist Herbie Mann
en saxofonist Lucky Thompson, en hij
improviseerde de muziek bij drie voor-
stellingen van het toneelstuk Omzien in
wrok. Hij is nu de negentig gepasseerd
maar nog altijd een glasheldere racon-
teur, vol sterke anekdotes uit het muzi-
kantenleven. Samen met journalist en

jazzkenner Bert Vuijsje heeft hij een biografie in de ik-vorm gecomponeerd. Een
leven, met sjeu, in spreektaal verteld.

Ado Broodboom trompet is een bron van informatie voor de connaisseur, en een
feest voor de jazzliefhebber die wil weten wat een trompettist beweegt in zijn
instrument een martelwerktuig te zien. Het boek is rijk geïllustreerd, mede
dankzij de plakboeken die Ado Broodboom vanaf 1937 zorgvuldig heeft bijge-
houden.

De cd Ado’s oeuvre, die het boek vergezelt, biedt in bijna 80 minuten de hoog-
tepunten uit Ado Broodbooms muzikale geschiedenis, van The Grasshoppers
uit 1947 tot de Boy Edgar Big Band van 1975. Het grootste deel van het materiaal
is nooit eerder op de plaat verschenen. Het onuitgebrachte materiaal omvat
onder meer drie stukken afkomstig van het oprichtingsconcert van Boy’s Big
Band uit 1960.

Bert Vuijsje (1942) schrijft sinds 1962 professioneel over jazzmuziek. Hij publi-
ceerde de interview-bundels De Nieuwe Jazz (1978) en Jazzportretten (1983), in
2004 gevolgd door Rita Reys: Lady Jazz. In 2005 ontving Bert Vuijsje de Pierre
Bayle-prijs voor muziekkritiek; het was de eerste keer dat deze Nederlandse prijs
werd toegekend aan een auteur van buiten de klassieke muziek. In 2013 kreeg
hij de Jazz Media Award voor bijzondere jazzjournalistieke prestaties.

Ado Broodboom/Bert Vuijsje
Ado Broodboom trompet + CD

Biografie
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Van achter naar Voorne is een
ode in woord, beeld én geluid aan
Voorne, het Zuid-Hollandse ‘ei-
land’ met de tot de verbeelding
sprekende plaatsen als Brielle,
Vierpolders, Rockanje, Ouden-
oord, Abbenbroek, Heenvliet,
Hellevoetsluis, Zuidland, Oost-
voorne.

De combinatie van rijke historie
en verstilde natuur tillen dit
boek uit boven het lokale. Het 6-
koppige FolkCollectief Brielle zet

de prachtige teksten van dichter en liedjesschrijver Jan Biesheuvel en de tien-
tallen weergaloze foto’s van Jan Engelblik op grandioze wijze luister bij in twaalf
nummers op de bij het boek gevoegde cd (Pan Records).

Zeven nummers zijn (nieuwe) teksten op traditonals, vijf nummers zijn compo-
sities van de bandleden Charles Julien (udu, bodhran, Schotse doedelzak,
tinwhistles, dwarsfluit en zang) en Peter Moree (gitaar, cister, Vlaamse doedel-
zak en zang). De FC Brielle bestaat verder uit Willem Kleinjan (contrabas en
zang), Jacqueline du Mortier (zang), Marjolein van Pelt (viool en zang) en Jeannet
Posma (panfluiten en zang).

Een schitterend fotoboek en muzikale rondreis over betoverend Voorne.

«Volksmuziek van hoge kwaliteit. Maar het hart van deze uitgave ligt eigenlijk
in het prachtige fotoboek waarin de cd verpakt is. Zeer sfeervolle foto’s die alle
facetten van Voorne belichten. Van het natuurgebied Quackjeswater, via kerkjes
en dorpsschoon naar de grafische esthetiek van de scheepvaart, havens en in-
dustrie. Tussen de prachtfoto’s vind je de bladmuziek van alle tracks van de cd.»
– Ria Warmerdam voor NBD | Biblion

Gebonden, full color, 100 blz., Boek + CD € 29,50
2017
nur 653, 666

Jan Biesheuvel/Jan Engelblik
Van achter naar Voorne

Boek + CD
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Op 12 maart 2017, vijftig jaar na het uitkomen
van het legendarische album The Velvet Under-
ground & Nico, verschijnt De plaat die rock vol-
wassen maakte, het boek van journalist Peter
Bruyn. Hij beschrijft alle ins en outs rond één van
de invloedrijkste platen uit de rockhistorie en de
bandleden van het eerste uur. Men beweert dat
iedereen die één van die eerste dertigduizend pla-
ten kocht zelf een band zou hebben opgericht.
Weinig albums in de geschiedenis van de popmu-
ziek zijn meer iconisch gebleken dan The Velvet
Underground & Nico. Het is een kruispunt in de
culturele tijdruimte waarin pop en serieuze mu-
ziek, beeldende kunst, literatuur, film, seks,
drugs en moraal bij elkaar komen. Een plaat
waarbij de mislukking en de miskenning kiem
werden van het uiteindelijk succes.

The Velvet Underground & Nico was het resultaat van de unieke chemie tussen
een handvol uiteenlopende karakters en talenten: Literatuurstudent Lou Reed,
de in de klassieke avant-garde geschoolde John Cale, het koele en oogverblin-
dende fotomodel Nico, de basaal spelende androgyne drumster Moe Tucker en
de onverstoorbare gitarist Sterling Morrison. En dan was er nog popart-kunste-
naar Andy Warhol die als ‘manager’ en katalysator de groep onderdeel liet zijn
van zijn met veel publiciteit omgeven multimediashows. In eerste instantie was
The Velvet Underground & Nico een commerciële flop. Later bleek dat deze ter-
loopse momentopname veranderde in een tijdloos monument. Dit boek vertelt
het verhaal van de plaat die rock volwassen maakte.

Peter Bruyn is muziekjournalist voor onder meer Haarlems Dagblad, Het Pa-
rool, Lust for Life Magazine, Gonzo (circus) en Frnkfrt. Hij schreef boeken over
de muziekgeschiedenis van Haarlem en het Patronaat en publiceerde – samen
met fotograaf Lex van Rossen – een bundel portretten van musici als Nick Cave,
Thurston Moore, John Cale en Peter Hammill.

Tweede druk
Gebrocheerd in omslag met flappen, geïllustreerd,
338 blz. € 19,50
2017
nur 662

Peter Bruyn
De plaat die rock volwassen

maakte Muziekgeschiedenis
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Na de eerst uitgave van De Overkant in
1985, schrijft Ernst Jansz een jaar later voor
zichzelf De witte kamer, een toekomstroman
waarin hij zijn eigen geschiedenis, van de
jaren zeventig van de twintigste eeuw, opte-
kent als de 75-jarige Estimo Jara in 2024.

Nu Ernst Jansz dichter bij de leeftijd van zijn
alter ego is gekomen, kan de vraag gesteld
worden: is hij nu wie hij toen dacht te zullen
zijn? De 23 hoofdstukken van De witte
kamer wisselen als spiegels de evenzovele
kronieken af die in De Neerkant worden ver-
teld, herinneringen aan de roerige jaren ze-
ventig, de hippietijd, vanaf het aanvankelijke
commune-leven met CCC op de Boerderij tot
en met de eerste jaren van Doe Maar van
1978 tot 1980.

Vele foto’s in zwartwit en kleur larderen dit verhaal over een leven in de muziek
met alles erop en eraan: liedjes en liefjes, vrienden en toch ook eenzaamheid.

De Neerkant sluit daarmee naadloos aan op zijn boek Molenbeekstraat uit 2006
dat in december 1969 eindigt met het vertrek uit Amsterdam van CCC naar de
Boerderij in Neerkant op de grens van Noord-Brabant en Limburg. De Neerkant
(2017) verschijnt in het jaar dat CCC Inc. 50 jaar bestaat en waarin Ernst Jansz
50 jaar muzikant is.

Ernst Jansz De Neerkant
Kronieken 1970-1980

Boek + 2CD
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Zoals alle boeken van Ernst Jansz bevat
ook De Neerkant een gelijknamige CD,
de soundtrack bij het boek, met 18 voor
het overgrote deel nieuwe nummers.
Als bonus voor de boekuitgave De
Neerkant is exclusief De eerste demo
toegevoegd, een cd met 12 Doe Maar-
nummers uit 1978 (met Carel Copier,
Piet Dekker en Jan Hendriks), waarvan
6 niet eerder op plaat zijn verschenen.

In oktober 2017 komt van Ernst Jansz
een nieuw boek met een nieuwe cd uit:
De Neerkant, een terugblik op de roe-
rige jaren zeventig, de hippietijd, vanaf
het aanvankelijke commune-leven met
CCC op de Boerderij tot en met de eer-

ste jaren van Doe Maar van 1978 tot 1980. De CD telt maar liefst 18 nummers,
waaronder Belle Hélène, een van de grote Doe Maar-hits. De CD wordt apart
uitgebracht door V2 Records, maar is ook bijgesloten in het boek.

Ernst Jansz is in 2017 50 jaar muzikant. In zijn 5de boek De Neerkant (2017)
wordt de lezer op verrassende wijze een inkijk gegeven in zijn muzikantenbe-
staan in de jaren zeventig van de vorige eeuw, eindigend met de oprichting van
Doe Maar in 1978. Eind 1978 maakt de groep hun eerste demo-opnamen, waar-
van er 13 werden uitgebracht op Doe Maar, hun eerste en enige officiële plaat
zonder Henny Vrienten in 1979. Een tweede album van de vroege Doe Maar was
in voorbereiding, maar met de komst van Henny Vrienten blijven zes demo-op-
namen uit 1978 op de plank liggen. Deze kunnen nu alsnog beluisterd worden
op De eerste demo van Doe Maar, samen met zes nummers die later wel in án-
dere uitvoeringen op plaat verschenen.

Dit zijn de titels van de ‘nieuwe’ Doe Maar-nummers:  Kom wat dichterbij, Doe
maar, Hou je mond es, Hé meisje, Je bent een kind, Wat is het leven toch mooi.

De Neerkant
incl. CD De Neerkant + bonusCD
De eerste demo van Doe Maar
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In de schitterende trilogie De rivieren van Al-
fred Birney klinkt de echo door van de koloni-
ale geschiedenis van Nederland. Drie novellen
omspannen een periode van omstreeks 1750 –
2000. Als chroniqueur van Nederlands-Indië
verbindt de schrijver in deze verhalen drie we-
relden met elkaar. Die vormen het decor in de
zoektocht van een gitarist naar sporen uit het
verleden: Schotland in Rivier de Lossie, Neder-
land in Rivier de IJssel en Indonesië in Rivier
de Brantas.

Over het vroege werk van Birney schreef De
Standaard der Letteren al: ‘Ook de Nederlandse
literatuur heeft zijn geheimen. Een van de best
bewaarde heet Alfred Birney.’ Zijn debuutro-
man Tamara’s lunapark (1987) baarde direct al
opzien. Met De tolk van Java (2016) brak Alfred
Birney opnieuw door naar een groot lezerspu-

bliek. Deze bundeling van zijn Rivieren-novellen markeert zijn 30-jarig schrij-
verschap.

Michiel van Kempen over Rivier de Lossie:
«Het verhaal neemt een vreemde wending door een verboden tocht met een bij-
zonder meisje langs de rivier de Lossie. Die tocht is werkelijk prachtig verteld,
opeens word je als lezer meegenomen in een etherisch landschap, en zit je wel
weer helemaal in een bijna Indische vertelling, maar dan in Schotland. Een
nieuwe werkelijkheid binnen de Indische literatuur.»

Jill Stolk in Den Haag Centraal over Rivier de IJssel:
«Chapeau voor de auteur die zijn familiegeschiedenis weet te overstijgen en een
universeel verhaal neerzet.»

Eric de Brabander in Antilliaans Dagblad over Rivier de Brantas:
«Kalm en prachtig beschreven passeert de koloniale geschiedenis van Indonesië,
geschiedenis gezien door het oog van de verteller, vrijend met de dichtkunst, elk
woord op de juiste plek en geen woord teveel.»

Alfred Birney
De rivieren.

Trilogie in novellen 
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Drie landen staan centraal in het leven van
Barney Agerbeek: Indonesië, waar hij is gebo-
ren, Nederland, waar hij woont, en Polen, waar
hij zijn vrouw heeft leren kennen. Hij verbaast
zich over de soms verrassende overeenkom-
sten tussen deze landen, en wordt getroffen
door het andere en hoe dat verandert. Wat hij
ontdekt en bepalend vindt, vormt – naast de
passie voor kunst en literatuur – de inspiratie
voor zijn geëngageerde gedichten in uiteenlo-
pende genres. Belevenissen uit Oost-Europa en
het Verre Oosten waaien tijdloos en grenzeloos
aan, elk met een eigen karakter, warmte en be-
weging.

Barney Agerbeek (Surabaya, 1948) schreef mo-
nografieën over Floris Meydam en Nelson Car-
rilho. Hij leverde bijdragen aan verschillende

literaire tijdschriften en verzamelbundels als Avier, Als een zwerfkei, Ode aan
Oote en In een kring van menselijke warmte. In 2013 debuteerde hij bij Uitge-
verij In de Knipscheer met de verhalenbundel Schaduw van Schijn, in 2014 ge-
volgd door de roman Njai Inem en in 2015 de dichtbundel Rood en wit met
blauw.

Over Rood en wit met blauw schreef Duco van Weerlee: «Ik heb nog niet eerder
met zoveel compassie over erotische verhoudingen in tijden van slavernij gele-
zen. In al zijn publicaties tref ik dezelfde intelligente verdraagzaamheid aan, zijn
specialiteit.»

En Albert Hagenaars op De Schaal van Digther: «Een voorbeeld bij uitstek van
wat culturele vermenging én verrijking vermag.»

Barney Agerbeek
Een warme Oostenwind

Gedichten 
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In Buitenbeentjes zijn in tien zeer persoonlijke
verhalen de belevenissen van destijds jongvol-
wassenen in de Bersiap-periode (1945-1949) in
Nederlands-Indië, of van hun kinderen, bijeenge-
bracht. Elk verhaal wordt verteld vanuit een
ander perspectief: geboren in de archipel dan wel
in het moederland, zelf jong militair dan wel
kind van een planter, dominee, marineman of
KNIL-militair. Samen completeren zij een ge-
schiedenis waaraan niet te ontkomen viel.

Door de ogen van hen die het meegemaakt heb-
ben ervaart de lezer de loop van de gebeurtenis-
sen vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
in voormalig Nederlands-Indië. Als op hun plaats
gevallen puzzelstukjes openbaren zij de conse-
quenties voor het hele volk aan beide kanten van
de oceaan, zoals uiteengereten familiebanden. In
de nieuwe republiek Indonesië waren Nederlan-

ders, waaronder ook zij die daar al generaties lang waren geworteld, niet meer
welkom. Patria stond niet te trappelen om de ontheemden met open armen te
ontvangen en zocht argumenten om de Indische Nederlanders, de Indo’s, duide-
lijk te maken dat zij veel te oosters waren om in een westers land te kunnen ge-
dijen.

Eenmaal in Nederland kon niemand zijn verhalen kwijt, misschien even in eigen
kring maar algauw werd de beschuldigende vinger geheven, zoals de zoon van
een marineman te horen kreeg: ‘Wat deden jullie daar ook, stelletje kolonialen?’
De beschreven episodes zijn niet alleen maar weergaves van enorme treurnis en
verdriet, hoewel het verleden een enorme wissel op hun aller toekomst heeft
getrokken. De overeenkomst en de kracht waaruit zij putten is de humor, hun
geheime wapen. Nu de kinderen van toen er eindelijk zonder gêne over mogen
praten, teneinde de verhalen voor hun kinderen en kleinkinderen te bewaren,
gaat dat gepaard met een lach en een traan.

Janny de Heer
Buitenbeentjes

Verhalen
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In De Tanimbar-legende, unaniem geprezen als
een van Aya Zikken beste romans, arriveren kort
na de Tweede Wereldoorlog drie mannen op een
afgelegen eiland in de Zuidoost-Molukken. De
nuchtere werktuigbouwkundige Jasper Jens
komt vers uit Nederland, controleur Haantjes en
de idealistische onderwijzer Johannes Morse zijn
in Japanse kampen geïnterneerd geweest.

In een paradijselijke omgeving, ver van het roe-
rige Java waar het Nederlandse leger tevergeefs
probeert om de kolonie te herstellen, ontrolt zich
een drama van drie mannen die te zeer door hun
verleden zijn getekend om elkaar daadwerkelijk
te kunnen bereiken. Dat geldt uiteindelijk ook
voor hun omgang met de Indonesiërs, beseft Jens:
‘Je hoort ze praten, ziet ze bewegen. Je ruikt ze,
je raakt ze aan, kijkt in hun ogen, denkt dat je
contact maakt. [...] Maar de mensen hier zijn

decor in het door ons veroverde hof van Eden.’

In deze belangrijke roman klinkt het geweten van een natie door die in zal moe-
ten zien dat haar koloniale dromen grotendeels op een illusie hebben berust.

Aya Zikken (Epe 1919 – Norg 2013) woonde van haar zesde tot haar negentiende
jaar in Nederlands- Indië, een periode die van grote invloed op haar werk en leven
is geweest. Ze debuteerde in 1953 met de novelle Het godsgeschenk onbegrepen
en bouwde sindsdien aan een groot en eigenzinnig oeuvre van romans, reisver-
halen en memoires, waarbinnen de roman De atlasvlinder (1958) een centrale
plaats inneemt.
Terugkerende thema’s in Zikkens werk zijn de invloed van ervaringen uit het
verleden, het conflict tussen vrijheid en intimiteit en de onmacht om een ander
te bereiken. In 1997 werd haar oeuvre bekroond met de Anna Bijns Prijs.

Aya Zikken 
De Tanimbar-legende

Roman
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Op een dag merkt de charismatische en succes-
volle architect Jonker Duivendal dat belangrijke
opdrachtgevers zijn eigenzinnige aanpak niet lan-
ger waarderen. Bij de crematie van zijn vader ge-
draagt zijn lievelingsoom zich totaal anders dan
hij verwacht. Gealarmeerd gaat hij op onderzoek
uit. Hij begint brieven te lezen die zijn moeder
Beth heeft bewaard, in de hoop iets te vinden
waardoor hij zowel zijn oom als zichzelf beter be-
grijpt. Langzaam wordt hem duidelijk dat het fa-
milieconflict een gevolg is van de politionele
acties in Indonesië. Hij kan die ontdekking echter
niet met zichzelf verbinden. Totdat hij door zijn
hele familie wordt afgevallen, zelfs door zijn moe-
der en zijn vrouw Heleen.

«Knap geschreven verhaal waarin een persoon-
lijke geschiedenis, een familiegeschiedenis en een
historisch aspect van Nederland, namelijk het po-

litieke verleden van Nederland ten tijde van de politionele acties in Indonesië,
mooi met elkaar verweven worden. Heldere taal, mooi neergeschreven details
over natuur en andere waarnemingen.» – NBD | Biblion

«Jonkers leven schudt op zijn grondvesten, het verhaal klopt, het is beeldend ge-
schreven, er zit een interessante historische lijn in, aan alle details is gedacht
en er is zorgvuldig research gedaan.» – Literair Nederland

Van Els Launspach verscheen eerder de historische roman Messire over Richard
III van Shakespeare en, behalve de hedendaagse roman Jonker, in 2016 de histo-
rische roman Maîtresse van Oranje.

Els Launspach
Jonker. Roman
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In Claire Obscure schrijft Peter Andriesse trefze-
ker en met humor over stuklopende relaties of ver-
geefse verlangens. In het titelverhaal is de verteller
wanhopig op zoek naar Claire, een volmaakte, he-
laas onbereikbare vrouw met bijna doorschijnend
zwarte huid. Dat hij tijdens die zoektocht tegen
een andere mooie donkere dame aanloopt mag
geen verrassing heten. We lezen over een zinde-
rende ervaring met een ‘donkere prinses met de
schoonheid van het nog net niet volgroeide’ bij het
haventje van Prapat, maar ook over de perfecte
borsten van Florentien in het Amstel Hotel.

In een ander verhaal is de verteller – na wekenlang
op Sumatra naar onbereikbare, gesluierde exoti-
sche meisjes te hebben gekeken – rijp voor een roe-
keloze stap. Tijdens zijn terugvlucht maakt hij een
tussenstop te Bangkok. In gedachten ziet hij zich-

zelf al met een Thaise schone aan zijn arm naar huis vliegen. Het seksparadijs
blijkt zijn naam eer aan te doen, maar alle aanbiedingen van aantrekkelijke
dames ten spijt, verkiest hij uiteindelijk een ietwat timide barmeisje. Eenmaal
in de hotelkamer laat ze een heel andere kant van zichzelf zien. En er volgen
nog vele nachten vol acrobatische toeren.

En zo stapelt het ene avontuur zich op het andere. De ene keer met Leone, de
studievriendin van zijn dochter die hij overigens met haar moet delen… De an-
dere keer met een zwanger Maleisisch meisje te Penang. De onverwachte wen-
dingen van de verhalen en de vlotte stijl van Peter Andriesse mogen in ieder
opzicht bevredigend genoemd worden.

«De verrassing zit bji Andriesse in de manier waaróp zo’n seksueel avontuur en
de bijbehorende verliefdheid verkeerd afloopt.» – Hans Vervoort

«De verborgen betekenis van de bundel zou kunnen zijn dat seks een zwaar over-
schatte bezigheid is.» – Hans van Willigenburg

Peter Andriesse
Claire Obscure

Verhalen
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Dit is de beste aller tijden biedt een ruime keuze
uit het poëtische oeuvre van Hans Plomp (1944).
Zowel uit zijn vroege periode, die van provo en
Beatgeneration, zijn gedichten opgenomen, als uit
de latere meer introspectieve, erotische en surrea-
listische. De lezer van deze bloemlezing gaat daar-
bij terug in de tijd en beleeft de ontwikkeling van
de dichter achterstevoren.

Een keuze uit de vertalingen van Hans Plomp is
tevens opgenomen. Ze waren belangrijk, boden
vriendschap van over het graf en waren van in-
vloed op zijn denken en schrijven.

Daarnaast is een levensschets toegevoegd van de
hand van redacteur Peter de Rijk die inzicht geeft
in de turbulente tijden die de dichter, schrijver en
organisator van veel literaire evenementen in Am-

sterdam en te Ruigoord ten volle heeft beleefd. Met bibliografie.

«Met kristalheldere woorden bezingt de dichter, mysticus en levenskunstenaar
Hans Plomp in zijn gedichten de schoonheid van de liefde en schetst hij de pijn
van het leven. Dit is poëzie die de ziel van de lezer raakt en waaraan hij niet kan
ontkomen.» – Gerben Hellinga

«In zijn gedichten viert Hans Plomp het Leven en de Dood liefdevol en met
humor.» – Yvonne van Doorn-Mousset

Hans Plomp          
Dit is de beste aller tijden

Bloemlezing
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Zeer kort na het overlijden van Rogi Wieg in 2015,
en ook vlak na het aankondigen van de euthanasie
die hij verkoos, verschenen er al gedichten die
daarop een reactie waren. Rogi’s grootse oeuvre
maakte veel los, net als zijn strijd met het leven,
en de dood.

De eerste gedichten, zoals die van Menno Wigman
en Jana Beranová die een in memoriam schreven,
werden verzameld. Vervolgens werd andere dich-
ters gevraagd ook een bijdrage te leveren. De oogst
is een indrukwekkende reeks zeer diverse gedich-
ten van voormalige uitgevers, vrienden, vriendin-
nen, collega’s, fans en zelfs een vertaler van zijn
werk.

Deze gedenkbundel, met meer dan honderd gedich-
ten die in Nederland, België, Frankrijk, Hongarije,

Japan, Suriname en op Curaçao tot stand kwamen, is een passend eerbetoon aan
een dichter die werelds was.

Met bijdragen van o.a. Mischa Andriessen, Maria Barnas, Anneke Claus, Ellen
Deckwitz, Maarten van den Elzen, Paul Gellings, Ingmar Heytze, Maarten Ing-
hels, Klaas Jager, Anton Korteweg, Gerry van der Linden, Hanz Mirck, Roger de
Neef, Ronald Ohlsen, Ester Naomi Perquin, Herman Rohaert, Alja Spaan,
Vrouwkje Tuinman, Victor Vroomkoning, Nachoem Wijnberg, Joost Zwager-
man.

De titel van de bundel, In de kring van menselijke warmte, is ontleend aan het
gelijknamige gedicht van F. Starik.
Peter de Rijk stelde in 2015 ook de grote bloemlezing Even zuiver als de onge-
schreven brief samen uit al het gepubliceerde werk van Rogi Wieg.

Hommage aan Rogi Wieg          
In de kring van menselijke warmte  
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Nico van Apeldoorn ontmoet zijn collega Lennaert
Nijgh (1945–2002) in diens songteksten. Cabare-
tier Fred Florusse herkent het poëtische talent
van de komiek Johan Buziau (1877–1958). Histo-
ricus Dick Brongers neemt de lezer mee naar de
revue tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog.
Didi de Paris erkent de schatplicht van zijn (en
veler) podiumdichterschap aan de Antwerpse
dichter Gust Gils (1924–2002). Wim Michiel
stelt dat Bertolt Brecht (1898–1956) al vroeg in
zijn carrière de behoefte voelde om zijn teksten
ook op het podium te (laten) vertolken.
Verhalen: Gert-Jan van den Bemd, Chris Ceus-
termans, Kristien De Wolf, Hans Depelchin,
Luuk Imhann, Heidi Koren, Liedewij Vogelzang,
Theo van der Wacht. Gedichten: Naomi Duveen,
Dorien Dijkhuis, Els de Groen, Hanz Mirck, J.V.
Neylen. Beeld: Lies Van Gasse.

Lucette ter Borg, Geert Mul en Onno Schilstra
besteden aandacht aan het werk van de in januari
2017 overleden beeldend kunstenaar Daan van
Golden. Iris van der Graaf citeert Job Koelewijn’s
uitspraak: ‘Kunst gaat om het intensiveren van
de werkelijkheid’. Dat kunnen, schrijft Ine Boer-
mans, ook de rauwe randjes van het leven zijn.
Harry Haarsma vindt kunst een ongehoorzaam
woord, dat niet verschilt van woorden als liefde,
tijd en dood. Ton Mars ziet hoe Hanne Daboven’s
kunstwerk Kulturgeschichte 1880-1984 een equi-
valent van de werkelijkheid vormt.
Verhalen: Pim Cornelussen, Kristien De Wolf,
Marc Poorter, Adje Steijn, Rob Verschuren. Ge-
dichten: Hester van Beers, Carmen van Haren,
Renée van Riessen. Beeld: Sam Andrea, Lucas
van Eeden, Angie Korst, Gerolamo Lucente,
Freerk Wilbers.

Extaze 21 [2017-1]        
Extaze 22 [2017-2]
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Het overkoepelende thema in dit nummer is
‘Onbereikbaar’ is met een zestal essays het
overkoepelende thema in dit nummer. Voor
Mira Feticu is ‘onbereikbaar’ een verzoening
met haar pijnlijke verleden in Roemenië. Mat-
thijs de Ridder maakt in zijn essay over Paul
van Ostaijen aannemelijk dat de dichter op
het onbereikbare stuitte bij het schrijven van
de autobiografische roman Het landhuis in
het dorp. Anton Simons weet vanuit zijn er-
varing als docent dat onbereikbaarheid tot de
essentie van het onderwijs behoort. De docent
is een professional en moet alles wat er ge-
beurt gecontroleerd inzetten ten bate van de
onderwijsdoelen. Kees Ruys leest in de brie-
ven van Frits van den Bosch aan Aya Zikken
zowel een groot verlangen van Van den Bosch
naar een relatie met Zikken als zijn aanvaar-
ding van de onbereikbaarheid daarvan. Henk

van der Waal ontvouwt in het essay Het onbereikbare even aantikken
(Gout/Van der Waal) de mystieke grond van ons bestaan en laat zien dat vrijheid
en liefde de weg kunnen wijzen naar aardse wijsheid en goddeloze koestering.
Over technologie zegt hij dat het goed is dat die ons dient, maar dat we moeten
waken voor de omkering daarvan. Zijn terughoudendheid in dit opzicht sluit
aan bij de waarde die Hans Schnitzler toekent aan ‘het periodiek digitaal ont-
houden’, een praktijk die het concentratievermogen van mensen verhoogt,
ruimte creëert voor reflectie en de zintuigen aanscherpt.

Korte verhalen van Elise de Groot, Mark de Haan, Arjen van Meijgaard, Ishana
Sayag, Marijke Scholten, Rob Verschuren, Bert Vissers, Henriette van Wermes-
kerken, Jan Zwaaneveld. Gedichten van Hester van Beers, Ruerd Smaling, Bert
Vissers, Margriet Westervaarder. Het beeld in dit nummer is van Elisa Pesapane.

De presentatie van Extaze 23 zal plaatsvinden op donderdag 14 september 2017
in de Houtrustkerk in Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

Extaze 23 [2017-3]          
Onbereikbaar           
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19 x Bella en de 20e is zoek is een gedichten-
cyclus over een jonge vrouw uit Goeree Over-
flakkee die in een grote stad een dienstje
vindt in de huishouding van een gezin met
twee kinderen. Ze ziet de stad met frisse
ogen, ontwikkelt zich in velerlei opzichten
en meent daarmee een grote mate van vrij-
heid te hebben veroverd. Hoe het afloopt?

De vertelling speelt zich in de jaren vijftig af,
maar vertelt een tijdloos en universeel ver-
haal. Harry Geelen’s prenten vertellen samen
met de tekst het verhaal. De tekst is een toe-
voeging aan de prenten en de prenten voegen
iets toe aan de tekst.

Cor Gout is neerlandicus, filosoof, schrijver,
dichter, tekstschrijver en muzikant. Naast

boeken over muziek, Den Haag en filosofie schreef hij poëziebundels, verhalen-
bundels en musicals. 

In 2017 bezorgde hij de verzamelde gedichten van Jan Paul Bresser (Stilte heeft
het laatste woord). Uitgeverij In de Knipscheer bracht eerder drie verhalenbun-
dels van hem uit: Noirette (2003), De stilte die volgt op het woord (2008) en Ko-
renblauw (2015), alsmede de poëziebundel De muziek van het huis (2012).
Samen met vormgever Els Kort vormt hij de (hoofd)redactie van het literair tijd-
schrift Extaze.

Cor Gout    
19 x Bella en de 20e is zoek           

Gedicht
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Harrie Geelen is tekenfilmer, schrijver, illustrator, scenarist, componist en
tekstdichter. Voor de meeste van de boeken van zijn echtgenote Imme Dros ver-
zorgde en verzorgt hij de illustraties. Hij schrijft ook prentenboeken. Bij uitge-
verij Van Oorschot verschenen verder de roman Het Nijlpaard Ellende (2004)
en de verhalenbundel Ooms en tantes, tantes en ooms (2006). Het eerste deel
van zijn trilogie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer – de weg
naar Voorgoed – verschijnt in januari 2018. Harrie Geelen won onder andere
Edison Music Awards, een Gouden Harp, een Gouden Kalf, Zilveren en Gouden
Penselen. 

Bella
Met tekeningen van Harrie Geelen
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Toeval, verrassingen en absurditeiten. Daar
draait het om in Fiets onder de waterspiegel,
een verzameling schetsen, verhalen en
foto’s waarin schrijver en kunstenaar Ilona
Verhoeven op aanstekelijke wijze de werke-
lijkheid beschouwt. Parallel aan de door
haar gemaakte momentopnamen brengt ze
schrijvend een ode aan de verbeelding. De
ruwe poëzie van het dagelijks leven vormt
hierbij een eindeloze inspiratiebron.

Als een hedendaagse flaneur gaat de au-
teur/fotograaf de straat op en laat zich ver-
rassen door wat er te zien en te horen is en
vangt dat als ‘stillevens’ in beeld én tekst:
‘urban photography’ met een satirische blik.
Ilona Verhoeven schaart zich daarmee bij
vele fotografen die onopvallend de straat op-
gingen en hun bijzondere beelden verzamel-

den, van Vivian Maier tot Martin Parr en van Wim Wenders tot Saul Leiter.

Ilona Verhoeven (Amsterdam, 1974) is een originele stem in de nieuwe Neder-
landse literatuur. Ze woont en werkt in Berlijn en Amsterdam. Haar dikwijls
zeer korte, licht absurdistische vertellingen wisten al vele lezers te bekoren. De
in deze bundel opgenomen 45 stukken stonden wekelijks als ‘gevonden situaties’
in nrc.next en zijn voor deze uitgave aangevuld met een aantal niet eerder gepu-
bliceerde teksten en beelden.

«Om een lang verhaal kort te houden is de fotocamera uitgevonden. De foto zou
het verhaal door een voldongen feit vervangen. Maar het lijkt erop dat de woor-
den zich niet het zwijgen laten opleggen. Pas als je er oog voor hebt, dienen de
verhalen zich aan.» – Arjan Peters in de Volkskrant

«Ilona Verhoeven gebruikt alles wat ze ziet. Daarna kijk je met andere ogen. Dat
is het fascinerende bij haar.» – Stefan Verwey

Ilona Verhoeven    
Fiets onder de waterspiegel
Verhalen en foto’s [2de druk]
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Is het mogelijk om jezelf vorm te geven? Juliet,
een beeldend kunstenaar meent van wel als zij
zich in Heiland vestigt, een vrijplaats voor arties-
ten en paria’s. Wanneer plotseling haar zus Gusta
en de, inmiddels volwassen geworden, jongen
Boy verschijnen, slaat de twijfel toe.

Ik vraag haar naar wat zij nou het pijnlijkst
heeft gevonden. ‘Die tattoo, Juliet, zo vlak boven
mijn schaamstreek.’ In een enkele zin schampt
Gusta de zere plek. Het is op de kop af negentien
jaar en tien maanden geleden.

Juliets tot nu toe succesvolle bestaan wankelt;
haar relatie met de veertien jaar jongere songwri-
ter Wolf Noorderland begint barstjes te vertonen
juist nu ze met Boy een band probeert op te bou-
wen. Haar enige houvast in deze roerige periode
is de kunst; een liefde die ze met de jongen deelt.

Rond middernacht nestelen we ons met een paar
kussens op het nieuwe kleed en aanschouwen een blauwe baby met groene voe-
ten, het mondje in een halve maan gebogen. Aan de muur lijkt de boreling min-
der doods dan in de zandkuil van zijn geboorte.

Door de komst van Boy is Greetje, haar voorheen onzichtbare moeder in beeld
gekomen. Ze heeft het syndroom van Capgras en woont al bijna een halve eeuw
in Sonneheuvel, een psychiatrische instelling. Juliet ontdekt dat de appel niet
ver van de boom valt. Langzaam wordt duidelijk welk gevaarlijk spel zij en haar
zus hebben gespeeld. Met alle gevolgen vandien.

‘Is mijn oma echt zo gek als ze zeggen?’ ‘Mijn moeder?’ ‘Wie anders?’ ‘Geen
idee. Ik ken haar niet.’

Capgras wordt indringend en zorgvuldig  verteldin 30 hoofdstukken met even-
zovele illustraties van Juliet Koppedraijer.

Inge Nicole publiceerde eerder twee romans, maar maakte vooral indruk met de
novellen De tranen van de zeegans (in 2012 bekroond met de Rabobank Cul-
tuurprijs Letteren) en Aardappelbloed (2014). 

Inge Nicole
De blauwdruk van Capgras 

Roman
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Een Nederlander en een Oegandees. Thomas en
Mozes. Ze zijn gezworen vrienden en staan in Oe-
ganda bekend als de ‘projectpolitie’. Ze controle-
ren door Nederland gesubsidieerde ontwikke-
lingsprojecten in het Afrikaanse land en registre-
ren elke onregelmatigheid. De vriendschap echter
komt zwaar onder de druk te staan als Mozes, een
voormalig kindsoldaat, in aanraking komt met
Amerikaanse evangelisten die hem ervan overtui-
gen de ‘zieke ideologie’ van de homoseksualiteit
te bestrijden. Behalve dat hij daarmee Thomas als
vriend dreigt te verliezen, neemt hij bovendien
een ander, enorm risico.

«Het is bijna een apart genre: westerse schrijvers
die een roman in Afrika situeren, gezien door de
ogen van een westerse hoofdpersoon. De Afrika-
nen blijven vaak schetsmatig; vergelijk ze maar
met de personages van Afrikaanse auteurs. Het

kan ook anders, zoals in ‘De Bushsoldaat’ van de Nederlandse journalist Edith
Tulp. (…) In directe taal snijdt zij alle grote thema’s in Oeganda aan in een inge-
nieus plot.» – Wim Bossema in de Volkskrant

Edith Tulp (1960) studeerde af aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Naast
tal van redacteurschappen bij publieks- en vakbladen reist zij sinds 1989 met re-
gelmaat naar landen in Afrika zoals Ghana, Ivoorkust, Zimbabwe, Namibië,
Zuid-Afrika (in beide laatste landen woont zij enige tijd), Congo, Kenia en Oe-
ganda. Artikelen van haar over het Verzetsleger van de Heer in Oeganda ver-
schijnen van 2001 tot 2005 in o.a. HP/De Tijd en Trouw. In 2008 richt zij de
FairPen Foundation in Oeganda op, een ngo alwaar zij tot 2013 als directeur
werkzaam is. Sindsdien richt zij zich steeds meer op het schrijven. De bushsol-
daat is haar debuutroman. 

Edith Tulp    
De bushsoldaat

Roman   [2de druk]
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Op de dag dat Thomas een prijs krijgt voor zijn
filmmuziek, ontvangt hij een briefje. Er staat een
vraag die geen vraag is: ‘Spreken we elkaar zater-
dag?’ Daaronder haar naam, Eva, een teken van
leven na vijftien jaar stilte.

Hij hoort haar stem, als tolk en als geliefde, her-
innert zich alle hoeken van hun kleine univer-
sum. Alles is er weer: Brel, de meeuwen aan het
strand, het brievenboek. De onvermijdelijke
diepe kras. Twee dagen scheiden Thomas en Eva
van zaterdag.

Het Siamees moment volgt hen op weg naar die
eerste ontmoeting na hun breuk, een weerzien
op een begraafplaats. Wat hebben een man van
de muziek en een vrouw van de taal elkaar daar
nog te vertellen?

Het Siamees moment is een prachtige roman over de liefde, ambities en het
maken van fouten.

Peter WJ Brouwer (1965) is schrijver, vertaler en theatermaker. Hij publiceerde
drie dichtbundels, waaronder bij Uitgeverij In de Knipscheer Brief aan wie niet
bestaat (2016). Het Siamees moment is zijn debuutroman.

Peter WJ Brouwer    
Het Siamees moment           

Roman

31

Gebrocheerd in omslag met flappen, 216 blz., € 17,50
2017
nur 301

ISBN 978-90-6265-967-8

789062 6596789



De zevendelige romancyclus Het Verscholen
Volk is de meest geprezen Nederlandstalige fan-
tasyreeks, door de pers eensluidend bestempeld
tot eigentijds hoogtepunt in het genre: ‘Verge-
lijkbaar met Ursula Le Guin’, ‘Het beste dat de
Nederlandse fantasy te bieden heeft’, ‘Een mees-
ter in de vertelkunst’. De romancyclus startte in
2003 met Het Verscholen Volk. In 2015 zette
Harman Nielsen met Het Eerste Boek de kroon
op dit in totaal ruim 2600 pagina’s tellende epos
over verloren gewaande volken. Van Het Ver-
scholen Volk. Boek 1 verschijnt een tweede druk.

«Het Verscholen Volk van Harman Nielsen on-
derscheidt zich zo wezenlijk van anderen, zowel
nationaal als internationaal, dat ik dit juweeltje
de trouwe lezer niet wil onthouden. Op een
aarde ver in de toekomst heeft het noodlot toe-
geslagen. De K’zan, een volk van slavenhalers,

hebben de aardse bevolking weggehaald. Enkel de zwakken, die niet bevattelijk
waren voor elektronische netten, wisten de dans te ontspringen. En nadat de
K’zan weer verdwenen, ontwikkelde zich in de honderden jaren erna weer een
beschaving. Een beschaving van zwijgende mensen, die zich verschuilen en altijd
steelse blikken werpen naar de hemel. Die bovendien telepatische en telekine-
tische krachten ontwikkelen zoals de mensheid in zijn geschiedenis nog nooit
heeft gekend. Een nieuwe dreiging duikt op als blijkt dat de K’zan waarnemers
hebben achtergelaten. Een van die waarnemers is op weg naar het baken, dat de
K’zan driehonderd jaar geleden hebben achtergelaten. De centrale vraag is: is er
een toekomst? De Nederlandse schrijver Harman Nielsen heeft in mijn ogen
een geweldig boek geschreven. Een oorspronkelijk verhaal, prachtig gestileerd
in zijn taal en met een zeer goede spanningsopbouw. Zelfs zodanig dat je met
spijt de laatste bladzijde omslaat.» – Dagblad De Limburger

Het Verscholen Volk combineert overtuigend thriller en legende tot originele
fantasy in prachtig beeldende taal. Harman Nielsen, als ervaren verteller, heeft
een feeërieke wereld geschapen vol vaart en actie waarin de lezer onweerstaan-
baar wordt meegezogen.

Harman Nielsen    
Het Verscholen Volk. Boek 1
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‘Waarom ging je eigenlijk geschiedenis stude-
ren?’ vraagt Sjors.
‘Omdat jij me vertelde dat het heden vooral ook
verleden is.’

Gekke Sjef van de honden, zo noemen buurtbe-
woners hem, een dwaze ouwe man. Sjef Sonne-
schein leeft in een in zichzelf gekeerde wereld,
waartoe alleen Mounia, een verslaafde prosti-
tuee toegang heeft. Hij wordt belaagd door boze
dromen uit het verleden. De voettocht in 1933
als zesjarig kind van Heerlen naar keizerstad
Aken. Zijn vader, door de nazi’s vermoord. Ver-
warrende herinneringen aan zijn dode jeugd-
vrienden Matti en Hans. Zijn grote liefde Jeanne
die hij illegaal begroef in het bos, met het gezicht
naar het oosten, zodat ze altijd de zonsopgang
zou zien. Het vreselijke lot van zijn joodse oom

Jochum en tante Grete. Sjors die vlak na de oorlog getraumatiseerd uit het jap-
penkamp naar Zuid-Limburg kwam en zwemmend op weg naar Engeland in de
Noordzee verdronk.

Te vaak keek hij weg of deed uit lafheid een stap opzij. Spil in het kwaad dat
hem parten speelde is buurman Klavermans, een oud-nsb’er, waarmee het uit-
eindelijk tot een harde confrontatie komt.

Peter Lenssen schrijft over de dwang van herinneringen, de tragische kracht van
liefde en onvermogen, de troebele grens tussen goed en kwaad, ontluistering in
oorlog en verzet, de tere relatie tussen vaders en zonen, vriendschap, schuldge-
voel en verlies, de ellende van ouderdom en aftakeling en de bittere vrucht van
afscheid nemen. Vijfentwintig jaar geleden verscheen van Peter Lenssen het
spraakmakend debuut Toplöss/Mijnverdriet. Bitterdagen is zijn tweede grote
roman over Zuid-Limburg.

Peter Lenssen    
Bitterdagen           
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Een greep uit de volgende catalogus

Op 1 november is de uitgeverij jarig. Op die datum in 1976 verschenen de eerste
boeken bij In de Knipscheer, zijnde de prozadebuten van Leon de Winter en Craig
Strete.

Die dag zetten we in 2017 luister bij met Grenzenloos, een door Klaas de Groot
samengestelde bloemlezing van alle Nederlandstalige dichters die Uitgeverij In
de Knipscheer tot en met 2016 uitgaf, incl. o.a. in de literaire tijdschriften Man-
dala en Extaze.

Verder kunt u onder meer verwachten:
De boze doden, een nieuwe roman van Craig Strete.
Het prozadebuut van dichter Aly Freije  met De vloeivelden in. 
Nieuwe romans van Ton van Reen (Dochters) en Harman Nielsen (Mal). 
Drie vaders, een grote historische roman die in Nederland en België speelt vanaf
de Eerste Wereldoorlog tot en met de jaren  veertigvan de vorige eeuw door Theo
Stokkink. 
Rock-adel verplicht (inclusief een cd met niet eerder uitgebrachte opnamen) door
Lutgard Mutsaers over Brainbox-zanger Kaz Lux.

www.indeknipscheer.com
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