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Cor Gout Tien
muziekmomenten die mijn leven
veranderden Muziekgeschiedenis

3

Cor Gout, zelf o.a. muzikant en popjournalist, vroeg zeventien zeer door hem gewaardeerde muziekschrijvers om tien
muziekmomenten te beschrijven die van
invloed op hun leven zijn geweest, en
voegde daar zijn eigen bepalende momenten
aan toe. Dat leverde 18 emotioneel geladen
en wetenswaardige verhalen op. Tegelijkertijd is Tien muziekmomenten die mijn leven veranderden een ode aan het bijzondere
talent van deze schrijvers zelf, de tijdschriften die zij oprichtten of waarvoor ze
werkten en in sommige gevallen de boeken
die zij schreven.
Voor Cor Gout, een bladenman in hart en
nieren, behoren de tijdschriften en fanzines
van de jaren zestig tot op heden net zo goed
tot de momenten die zijn leven veranderden als het eerste jazzconcert waarbij hij aanwezig was: dat van Thelonious Monk
in de Kurzaal in Scheveningen. En bij die tijdschriften en fanzines hoort het artwork,
met name de covers, die voor hem blijvende bronnen van herinnering zijn en de lezer
van dit boek een derde vorm van muziekgeschiedschrijving bieden. Unhinged, Rockerilla, Blow Up, Fictionalize your life, Ptolemaic Terrascope, The Bob, Option, Bad
Alchemy, Out of Depression, Onetwothreefour, Music Magazine, Let it rock, Alternative Press, Gonzo Circus, Vinyl, Weekblad, Opscene, Fake, Trespassers W,
Mondain den Haag: ieder plaatje vertelt een verhaaltje.
Tien muziekmomenten is een boek over mensen, momenten en muziek. Muziek
die niet aan een bepaald genre of een bepaalde stijl gebonden is, muziektijdschriften
en fanzines waarvoor hetzelfde geldt en eigenzinnige, onverzettelijke schrijvers uit
Engeland, Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, Japan, België en Nederland: Stefano Isidoro Bianchi, Rigobert Dittman, Simon Frith, Cor Gout, Trevor
Hall, Shuhei Hosokawa, Robin James, Brenda Johnson-Grau, Céline Kautz, Peter
Kuiters, Michael Mahan, Fred Mills, Phil McMullen, Didi de Paris, Enrico Ramunni,
Paul Ricketts, Oscar Smit, Michael Zinsmaier.
ISBN 978-90-6265-987-6

Genaaid, gebrocheerd, groot formaat 17 x 24 cm
204 blz., € 23,50
nur 662
2018

9 789062 659876
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Ernst Jansz
De Neerkant
Boek + 2CD [2de druk]
De roman De Neerkant wordt gepresenteerd
in januari 2018 bij de start van de theatertournee De Neerkant, met Ernst Jansz en zijn
bandleden Guus Paat, Richard Wallenburg,
Aili Deiwiks en technicus Alex Caillau.
Na de eerste 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, optekent als
de 75-jarige Estimo Jara in 2024. De 23 hoofdstukken van De witte kamer wisselen als
spiegels de evenzovele kronieken af die in De
Neerkant worden verteld, herinneringen aan
de roerige jaren zeventig, de hippietijd, vanaf
het aanvankelijke communeleven 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.
Met gelijknamige CD, de soundtrack bij het boek, met 18 nieuwe nummers, en met
exclusief voor deze boekuitgave de CD De eerste jaren met 12 Doe Maar-nummers
uit 1978 (met Carel Copier, Piet Dekker en Jan Hendriks), waarvan 6 niet eerder op
plaat zijn verschenen, en 6 covers uit 1979 van Jamaicaanse reggaenummers.
Als schrijver maakt Ernst Jansz (1948) in 1985 naam met de roman De Overkant,
waarvan hij in 2009 de definitieve editie uitbrengt compleet met CD en DVD. In
Molenbeekstraat (2006) schildert hij in woord en muziek een prachtig dubbelportret
van zijn ouders en van zijn eigen jeugd in Amsterdam. Dromen van Johanna over
zijn vertalingen van twaalf Bob Dylan-liedjes die ook te horen zijn op de met het
boek meegeleverde CD komt uit in 2010. In 2013 verschijnt, 30 jaar na dato en nu
ook met CD, de uitgebreide heruitgave van zijn debuut Gideons droom.
ISBN 978-90-6265-948-7

Gebrocheerd in omslag met flappen, 424 blz., € 29,50
geïll. met zwart-witfoto’s en kleurkatern van 8 blz.
CD ‘De Neerkant’ 66.21, CD Doe Maar ‘De eerste jaren’ 68.29
nur 301, 321, 662
2018
9 789062 659487
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Molly Mackenzie
CCC Inc.
Fotoboek + CD The Best Of
«Als CCC Inc. een festivalterrein
opreed, of voor een dorpszaal parkeerde, en wij rolden naar buiten
– mannen, vrouwen, kinderen,
honden – dan gonsde er een gerucht door de gemeenschap: ‘Kijk,
het nieuwe leven, daar is het!’ Het
straalde ook af van onze muziek.
Het móest wel de muziek van het
nieuwe leven zijn.» – Joost Belinfante
De band bestaat actief tot ongeveer
1974. Ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de groep zijn deze
hoogtijdagen van weleer vastgelegd
in CCC Inc. met sfeervolle foto’s
(nu voor het eerst ook in kleur) van
Molly Mackenzie, die de band
veelvuldig fotografeerde tussen 1967 en 1974. Behalve popband was CCC Inc. ook
een commune. De van oorsprong Amsterdamse band vestigde zich in Neerkant in
Brabant op de grens met Limburg. CCC Inc. bevat verder tekstbijdragen van Joost
Belinfante, Jaap van Beusekom en samensteller Ernst Jansz.
CCC Inc. is, als een popgroep van hippies met een voorliefde voor wat nu Americana
heet, eind jaren zestig en begin jaren zeventig uitermate succesvol in het clubcircuit.
Lennaert Nijgh is hun manager en de eerste albums worden opgenomen in de
Bovema Studio’s in Heemstede. Ze spelen op het hoofdpodium van het Kralingenfestival, naast bands als Jefferson Airplane, The Byrds en Pink Floyd. Hoewel ‘legendarisch’ is de ‘tragiek’ van de groep dat zij nooit een hitsingle had. CCC Inc. is nooit
officieel ontbonden en gaat vanaf 1974 min of meer ondergronds (hippies en communes zijn passé). Toch blijft de groep ook in de jaren tachtig en negentig en in de
21ste eeuw incidenteel albums uitbrengen en nummers opnemen.

ISBN 978-90-6265-979-1

Gebonden, 120 blz., 22,6 x 22,6 cm,
geïll. met 100 foto’s in zwartwit en in vierkleuren
voor het merendeel paginagroot. cd-duur 63.14 € 29,50
nur 640, 662
2017

9 789062 659791
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Lutgard Mutsaers Kaz Lux Rock-adel verplicht + CD
Muziekgeschiedenis
Kaz Lux (1948) was 19 toen hij op een concours
in Utrecht de Personality Prijs won. Anderhalf
jaar later brak hij door als frontman van Brainbox (met Jan Akkerman). Zijn ‘Down Man’ verpulverde in één klap het fröbelimago van de
nederbeat. De cultstatus wachtte. Dertig jaar
later riep Oor hem uit tot Zanger van de Eeuw.
Toen sloeg het noodlot toe.
Kaz Lux Rock-adel verplicht is het grotendeels
onbekende verhaal van de selfmade muzikant
die naar de top werd gecatapulteerd, afknapte,
en zichzelf opnieuw uitvond als alternatieve
singer-songwriter met een omvangrijk maar obscuur oeuvre.

Naar aanleiding van het verhaal van Kaz Lux
over zijn samenwerking met Jean-Marie Aerts
(1951, Zeebrugge), is Lutgard Mutsaers op zoek
gegaan naar de opnamen die zijn gemaakt in de ICP-Studios in Brussel en destijds
door omstandigheden niet zijn uitgebracht. In 2017 maakten Lux en Aerts samen de
selectie van 4 nummers voor de historische bonus-cd bij dit boek: Head Up, Tracks,
Don’t Try Her, Comin’. In België is Jean-Marie Aerts vooral bekend als gitarist en
producer van T.C. Matic en Arno Hintjens, in Nederland vooral als producer van
Urban Dance Squad. In Kaz Lux Rock-adel verplicht is een complete discografie
opgenomen van alle opnamen van Kaz Lux.
Lutgard Mutsaers is de auteur van Pop Utrecht (1987), Rockin’ Ramona (1989), Haring & Hawaii (1992), 25 Jaar Paradiso (1993), Billie Holiday (1993), Beat Crazy
(1998), Hauser Orkater (2009), Roep der Verten (2014) en co-auteur van Een Muziek
geschiedenis der Nederlanden (2001/2006), Van the Black Rocking Cats tot Spinvis
(2007) en Made in The Low Countries (2017).

ISBN 978-90-6265-958-6

Gebrocheerd in omslag met flappen, 168 blz.
cd achter achterflap, incl. 24 blz. met 36 illustraties in zwartwit
en in kleur, cd-duur 16.15 min. € 25,00
nur 662
2017
9 789062 659586

Inge Crul (eindredactie)
Over en Weer
25 jaar Stedenband
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Eind jaren tachtig ontstaat in Haarlem het
besef dat mondiale vraagstukken als immigratie, milieu en vrede ook op lokaal niveau
spelen. Think global, act local is de slogan.
Een rijpe voedingsbodem voor een stedenband.
De gemeente kiest voor Mutare in de jonge
staat Zimbabwe.
Anno 2018 zijn we een kwart eeuw verder.
Het regime in Zimbabwe veranderde, het
karakter van stedenbanden veranderde. Gemeentelijke steun en donaties zijn niet meer
vanzelfsprekend. De Stedenband HaarlemMutare overleefde. Over en weer zijn vriendschapsbanden aangeknoopt die zich niet laten
verstoren. Je vrienden laat je niet in de steek.
Het gaat al vijfentwintig jaar over wederkerigheid, over en weer. Mooier kan het niet
worden verzinnebeeld dan in het symbool voor de Stedenband, de gierzwaluw. Jaar
in jaar uit vliegt hij over en weer, van Afrika naar Europa, om hier te nestelen, ook
in Haarlem. Hij laat zich niet tegenhouden, hij komt en gaat. Al eeuwen. Een
vliegende wereldburger die continenten met elkaar verbindt. Zoals de Stedenband
dat ook doet. Over en weer.
Over en weer is een boek dat terugblikt op die 25 jaar wederzijdse vriendschap. Ruim
dertig mensen uit beide steden en uit diverse organisaties vertellen over de vele
kleinschalige projecten op het gebied van volkshuisvesting, sport, cultuur, gezondheid, onderwijs en milieu. Het is echter meer dan alleen een terugblik. Tegelijk kijkt
Over en weer vooruit, naar de toekomst.

ISBN 978-90-6265-981-4

Genaaid, gebrocheerd in omslag met flappen,
groot formaat 17 x 24 cm staand, 224 blz., € 17,50
inclusief extra katern Engelse samenvattingen
nur 740, 812
2018

9 789062 659814
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Extaze 24 [2017-4]
Fotografie
Literair tijdschrift
Daan Rutten schrijft in De chaos en het beeld
over Willem Frederik Hermans als fotograaf.
‘De zekerheid die een foto biedt als weergave
van de werkelijkheid kan een literator nooit
bereiken.’ Het is een verrassende uitspraak van
de zeker niet realistische schrijver W.F. Hermans. Hij hield van de foto’s van Eugène Atget:
winkeletalages, deuropeningen, cafés. Atget
maakte de werkelijkheid niet mooier dan hij
was. Maar is Hermans’ eigen fotografie wel zo
objectief? Literatuurwetenschapper Ernst van
Alphen betwijfelt dat. Zijn Hermans’ foto’s
niet Man Ray-achtig surrealistisch? En anders
zijn fotocollages wel?

Uitgaand van Walter Benjamin’s essay Het
Kunstwerk in het tijdperk van zijn technische
reproduceerbaarheid toetst Onno Schilstra in
Koud, gulzig, ongenadig, onbetrouwbaar, betoverend diens stelling dat ‘de foto een spiegel van de werkelijkheid is die ons bewust
maakt van onze omstandigheden’ aan zijn omgang met het fotokopieerapparaat, de
fotostencilmachine, de computergestuurde stencilmachine (Risograph) en de digitale
camera. In digitaal fotograferen ziet hij een duidelijke weerlegging van Benjamin’s
stelling. De digitale fotografie is een subjectieve, manipuleerbare vorm van visuele
bevrediging geworden, waarvan we het waarheidsgehalte fundamenteel moeten betwijfelen.
Wie over fotografie praat, praat over het moment, schrijft Wim Noordhoek in De
foto en de dood. Je ziet foto en schilderij naar elkaar toekomen in het ‘betrappen’
van het moment, van de tekenpen naar de foto, de heilige graal die zich eeuwen
schuilhield.
Korte verhalen van Ine Boermans, San Bos, Mischa van den Brandhof, Jonas Bruyneel,
Heidi Koren, Arjen van Meijgaard, Hans Muiderman, Michel Ramaker, Dieuwke
van Turenhout, Ilona Verhoeven, Pim Wiersinga, Jan Wijnen. Gedichten van Naomi
Duveen, Romain John van de Maele, Marcel de Roos, Fred de Vries, Meliza de Vries.
Beeld van Eric de Vries.
ISBN 978-90-6265-984-5

Gebrocheerd, geïllustreerd, 96 blz., € 15,00
nur 324
2017

9 789062 659845

Rob Verschuren
Tyfoon
Roman
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In een bootje onder een paalwoning in de oude visserswijk zitten twee jongens en een meisje. Het is
hun laatste schoolweek. Voordat de jongens naar
zee gaan, laat het meisje hen beloven dat ze altijd
bij elkaar zullen blijven.
Wanneer de burgeroorlog uitbreekt, sluit een van de
jongens zich aan bij de opstandelingen. Jaren later
keert hij terug als officier van het zegevierende leger
en schopt het tot voorzitter van het Volkscomité.
De ander is een einzelgänger geworden, die zijn
eigen occulte rijk heeft in een mysterieuze zwarte
grot, waar hij, alleen en zonder hulpmiddelen, zijn
leven waagt met het plukken van vogelnestjes. De
mensen noemen hem Zwarte Duc. Ondanks de vijandschap die tussen de mannen groeit, blijven de
levens van de drie kinderen in het bootje verbonden.
Op een dag krijgt Zwarte Duc een geheim te horen dat de bodem onder zijn bestaan
wegslaat. Terwijl de stad zich schrap zet voor een naderende tyfoon gaat hij voor de
laatste keer naar zijn grot om af te rekenen met het verleden.
Tyfoon speelt zich af in een fictief land, dat veel overeenkomsten vertoont met Vietnam. Behalve een ontroerend verhaal over een bijzondere driehoeksverhouding, is
het een kroniek van een veranderende samenleving, waarin traditionele waarden
goedschiks of kwaadschiks plaats moeten maken voor nieuwe.
Het debuut van Rob Verschuren, de verhalenbundel Stromen die de zee niet vinden
(2016), werd alom geprezen om zijn stijl en volkomen eigen toon. Renate Dorrestein
schreef over deze verhalenbundel: ‘Zo sfeervol, ieder beeld zo raak getroffen: een
genot voor alle zintuigen.’
Rob Verschuren (1953) woont sinds het midden van de jaren tachtig in het buitenland. Hij is getrouwd met een Vietnamese en woont tegenwoordig in Vietnam.

ISBN 978-90-6265-996-8

Gebrocheerd in omslag met flappen, 148 blz., € 16,50
nur 301
2018

9 789062 659968
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Hein van der Hoeven
Jongen met rood vest
Roman
Jongen met rood vest speelt zich af rond 2005. Bob
en Heleen Prager zijn een Haarlems echtpaar van in
de zestig. Zij krijgen bezoek van de advocaat Marc
Bronstein, die vermoedt dat het meesterwerk Jongen met rood vest van Frans Hals, in 1946 door het
Rijksmuseum verworven, roofkunst is. Het doek
zou in de oorlog onttrokken zijn aan het bezit van
een oom en tante van Bob. De advocaat stelt het
echtpaar voor om het schilderij via een procedure
terug te vorderen. Bob wil hieraan meewerken,
Heleen ziet er niets in.

Het onderzoek van de advocaat leidt naar Bentveld.
Dat dorp heeft voor Heleen een bittere klank. Daar
woonde namelijk de motorrijder die kort na de oorlog haar zusje Sonja doodreed. Met het voorstel van
de advocaat keert het joodse element terug in het
leven van Bob. Ogenschijnlijk had hij zich losgemaakt van zijn joodse wortels. ‘Noem mij geen
jood, zelfs niet in je gedachten,’ droeg hij Heleen op toen hij met haar trouwde.
De meeste personen uit het verhaal komen voort uit de fantasie van de schrijver.
Het schilderij van Frans Hals dat het onderwerp is van de roman, bestaat in werkelijkheid niet. Toch zal de lezer elementen aantreffen die hem, de geschiedenis van
de kunst in Nederland kennende, niet onbekend zullen voorkomen.
Hein van der Hoeven (Haarlem, 1951; woonachtig in Den Haag) werkte van 19812014 op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn standplaatsen waren Leidschendam, Den Haag, Madrid en Hanoi. Vanaf 2012 verschenen diverse korte verhalen
van zijn hand in literair tijdschrift Extaze. Met André Carstens, Aaltje de Roos en
Felix Monter legde hij in 2013 vijfentwintig jaar BZ-cabaret vast in het boek Apekool.
Hij is lid van het Haagse schrijverscollectief Wild Mind en voorzitter van het
Springergenootschap.

ISBN 978-90-6265-983-8

Gebrocheerd in omslag met flappen, 202 blz., € 17,50
nur 301
2018

9 789062 659838

Arjen van Meijgaard
We hebben alles bij ons
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Roman
De relatie tussen Victor, de ik-figuur in We hebben
alles bij ons, en zijn vader is problematisch. Na de
scheiding van zijn ouders is de afstand tussen hem
en zijn vader in dubbel opzicht groot geworden.
Vader en zoon ontmoeten elkaar sporadisch, maar
na een toevallige ontmoeting bij de tandarts worden de banden, zij het moeizaam, weer aangetrokken. Wanneer Victor zijn vader helpt verhuizen
naar Portugal, komt de fragiele relatie tussen hen
op scherp te staan. Drie dagen zijn ze aan elkaar
overgeleverd in de benauwde cabine van een gammel busje. Victor kent de verhalen over zijn vader,
veelal vrouwengeschiedenissen. Maar wie is die
man werkelijk? En wat weet die man van hem?
Langzaam wordt duidelijk dat ze meer op elkaar
lijken dan Victor had gehoopt. Niet alleen door de
gesprekken met zijn vader verliest hij grip op het
leven, ook door zijn eigen buitenechtelijke affaire
met Valerie, ooit zijn jeugdliefde. In een luchtige
stijl worden de levens van beide mannen be-schreven en reist de lezer mee op de
zoektocht naar houvast en verklaringen.
Arjen van Meijgaard (1973) is docent Nederlands in Den Haag. Na zijn middelbare
school woonde en werkte hij een jaar in Parijs als au pair en als straatmuzikant. Tijdens zijn studie verbleef hij een half jaar in Coimbra (Portugal). Voor zijn docentschap werkte hij aan de Universiteit Leiden en was hij boekverkoper in Den
Haag. Al met zijn eerste bijdrage aan het literair tijdschrift Extaze maakte hij indruk
met zijn precieze beschrijvingen en zijn economisch taalgebruik.
De roman We hebben alles bij ons is het prozadebuut van Arjen van Meijgaard en
verschijnt als vierde uitgave in de Extazereeks van het literair tijdschrift Extaze, uitgegeven door Uitgeverij In de Knipscheer.

ISBN 978-90-6265-964-7

Extazereeks 4
Gebrocheerd in omslag met flappen, 182 blz., € 16,50
nur 301
2017

9 789062 659647
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Kristien De Wolf
Rotgeluk
Verhalen
In haar verhalen volgt Kristien De Wolf (1969) het
vruchteloze streven van de mens naar geluk dat hij
buiten zichzelf hoopt aan te treffen. Het zou zo
gemakkelijk kunnen zijn, maar blijkt dat in de
praktijk toch niet.
Met veel ironie ontleedt De Wolf hoe haar personages verstrikt raken in hun eigen beperkende overtuigingen. Ze zoeken wanhopig naar geluk,
onop-houdelijk en vrijwel blind. Maar wat is geluk?
Ze verwachten het te vinden in hun werk, hun
lichaam, de liefde, geld, de natuur, God. Als het
geluk zich dan eindelijk aandient, bescheiden en
kortstondig, missen ze het moment jammerlijk en
laten het voorbij gaan. Toch gloort er ook hoop in
Rotgeluk. Het laat ons glimlachen en werpt tegelijk
een niets verhullend licht op de wereld die we rondom ons hebben opgetrokken. De hel zijn niet de
anderen. De hel ben je gewoonlijk zelf.

Kristien De Wolf is life coach. Sinds 2014 schrijft ze een veel gelezen blog. Ze publiceerde eerder enkele verhalen in Extaze. Rotgeluk is haar eerste verhalenbundel.
Deze titel was tevens de benaming van het eerste verhaal dat Kristien in Extaze publiceerde. Het was meteen een schot in de roos. In luttele alinea’s bracht zij de lezers
binnen in een kantoorgebouw en maakte ze hen bekend met de groepsdynamiek van
de werknemers van het bedrijf. Het verhaal gaat op de eerste plaats over overleven
op de werkvloer, maar er is meer, het stelt ook vragen over de zin van dat werk. ‘Als
bij toverslag keerden de normale geluiden terug. Iedereen die niet zijn bureau leegmaakte, schoot als een raket aan het werk, alsof daarin nog steeds de redding lag en
de zin van alles.’
De Extazereeks, een gezamenlijk initiatief van het literair tijdschrift Extaze en Uitgeverij In de Knipscheer, biedt schrijvers die eerder in Extaze hebben gepubliceerd
de mogelijkheid hun werk in een zelfstandige uitgave te presenteren. De vormgeving
van omslag en binnenwerk is van Els Kort.

ISBN 978-90-6265-965-4

Extazereeks 5
Gebrocheerd met flappen, 116 blz., € 14,50
nur 303
2017

9 789062 659654

Aly Freije
De vloeivelden in
Novelle

13

‘Oude vetes over erfscheidingen borrelden op in
donker veenwater, gistend als het afvalwater op
de vloeivelden bij de fabriek. Tijdens de campagne draaide de fabriek op volle toeren en lag
er een ingedikte grauwe deken over de kanalen.’
Anna, een boerendochter, groeit op in een Gronings veenkoloniaal dorp ergens aan de grens met
Duitsland, maar vertrekt daar abrupt als ze begin
twintig is. Jaren later gaat ze terug in de hoop iets
van zichzelf te hervinden. Op zoek naar dat
meisje, dat daar als buitenstaander een weg
probeerde te vinden in haar verwarrende gevoelens over liefde en identiteit, wordt ze opnieuw
geconfronteerd met de dood.
‘Ze denkt met afgrijzen terug aan de winkel van
de dames Baas in Winschoten, waar ze met
moeder haar eerste beha ging kopen. Ze wilde zo
eentje als Lammie had, maar nee, het werd cup
C, een net-beha met een beugel onderlangs. De dames stonden met zijn tweeën met
moeder in het pashokje over haar heen gebogen, vreemde handen propten haar
borsten in de beha. DISCREET EN ZORGVULDIG PASSEN OP MAAT stond er op
de etalageruit.’
Aly Freije debuteerde in 2008 met de Groningstalige dichtbundel Wondpoeier. Haar
Nederlandstalige debuutbundel Door het vanggat verscheen in 2016. De vloeivelden
in is haar prozadebuut.

ISBN 978-90-6265-982-1

gebrocheerd in omslag met flappen,
120 blz., € 16,50
nur 301
2018

9 789062 659821
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Helen Knopper
Een onfatsoenlijk afscheid
Roman
In 2016 verrast Helen Knopper bijna twee decennia
na haar vorige boek met haar twintigste titel Het
loopt het ademt het leeft, een biografie van een
vriendschap. De roman wordt meteen genomineerd
voor de Halewijnprijs 2016 en de Reinaerttrofee
2016. In 1977 verscheen van Helen Knopper Een onfatsoenlijk afscheid, een psychologische roman over
een vader-dochterrelatie en de zoektocht van de
dochter naar wie haar vader was. Een ontroerende
roman van onmiskenbaar literaire kwaliteit door de
directe en sobere taal, een heruitgave meer dan
waard.
Want de laatste keer dat ik hem zag was in
Scheveningen en toen ben ik me zo rot geschrokken dat je dat ook geen fatsoenlijk afscheid
kunt noemen.

In deze autobiografische roman onderzoekt Helen
Knopper (1934) de invloed van de Tweede Wereldoorlog op haar ontwikkeling van
meisje tot jonge vrouw. Haar vader wordt in die oorlogsjaren voorgoed weggevoerd.
Tientallen jaren later probeert ze als volwassen vrouw te achterhalen wat het
gezinsleven in Amsterdam en de onderduikperiode in Friesland voor haar innerlijke
groei hebben betekend. Tenslotte zoekt ze de plaats van zijn dood op, Bützow in de
Oostzône, waar een goederentransport de film van haar leven voltooit en hem in
gedachten terugbrengt.
«Interessant en gevoelig verteld.» - Biblion
Helen Knopper werkt momenteel aan een essayboek Het brandende huis, een
pleitrede voor het behoud van een geestelijk gezond milieu, als een noodzakelijk
goed én aan de nieuwe roman Het onbesproken beeld naar aanleiding van haar
ziekbed begin 2017.

ISBN 978-90-6265-968-5

Gebrocheerd in omslag met flappen, 212 blz., € 17,50
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Pauline J. van Munster De
zoektocht naar Madeleine Merano
Roman
Iedereen zoekt wat en vindt wat, hoe verrassend
soms ook.
De romans en verhalen van Pauline J. van Munster
spelen zich meestal af in een geïsoleerde situatie.
Het kan de benauwdheid van een klein gezin zijn
zoals in De geheime brieven van Marta (2001), of
binnen de muren van een klooster zoals in Lied
van Mod (2003) of binnen een parochie in een dorp
zoals in Het evangelie volgens Daphne (2000).
De zoektocht naar Madeleine Merano speelt zich
af op een klein eiland. De gesloten sfeer zorgt voor
een beklemming die de roman tot het eind toe
spannend houdt. Abel, een jonge man, gaat naar het
eiland waar zijn twee moeders een korte maar intense geschiedenis hebben liggen. Tijdens zijn
zoektocht, waarin hij in het verleden duikt van zijn
beide moeders, ondergaat hij een transformatie.
Zijn vondst zal voor altijd zijn leven veranderen.
Diverse personages komen aan het woord en de lezer volgt hen in hun eigen zoektocht, die zijdelings met Madeleine Merano te maken heeft. Iedereen zoekt wat en
vindt wat, hoe verrassend soms ook. De plot is sterk, en de verschillende subplots
en nevenintriges zijn listig met elkaar verweven. Daarbij kenmerkt De zoektocht
naar Madeleine Merano zich door een fraaie en beeldende stijl, geplaatst in een nietNederlandse setting. Met deze roman, haar vijfde boek, is Pauline van Munster na
15 jaar niet gepubliceerd te hebben weer terug in het literatuurlandschap.

ISBN 978-90-6265-988-3
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Ton van Reen
Katapult. Oproer in Amsterdam
Roman
In de tijd waarin de roman Katapult, Oproer in Amsterdam speelt, de jaren zeventig van de vorige
eeuw, was er nog hoop, ook al toont het verhaal niet
het Amsterdam van de glamour maar het Amsterdam dat aan de rand staat van de verloedering. Het
is het verhaal van een dag uit het leven van een
kleine groep mensen, een familie en hun vrienden,
die in een grote stad toch in een uiterst kleine kring
blijken te leven. Het lijkt dat ze ver staan van de
boze en wonderlijke rampen die zich in de stad
voltrekken en die ze niet kunnen benoemen, maar
feitelijk ondervinden ze alle gebeurtenissen aan hun
lijf.

Wat er in Katapult gebeurt, speelt zich alleen af in
zwarte sprookjes, maar vaak hebben sprookjes meer
met de werkelijkheid gemeen dan de exacte verslagen van gebeurtenissen. Wie denkt dat het onmogelijk is om met een katapult een brandende scherf
van de zon te schieten, om zo hotel-restaurant Americain in de fik te zetten, moet
dit boek maar niet lezen.
Ton van Reen schreef Katapult vijfenveertig jaar geleden. Veel in Amsterdam lijkt
nu nog hetzelfde, maar dat is schijn. Wie met dit boek door de stad loopt en de sporen
zoekt van het Amsterdam van toen, ziet dat de mooie gevels er nog zijn en worden
gefotografeerd door hordes toeristen uit de hele wereld, maar ook dat achter de fraaie
gevels heel veel is weggehaald. Nu zijn er supermarkten gevestigd en kantoren van
advocaten, multinationals en brievenbusmaatschappijen die de stad en Nederland
misbruiken om belasting te ontduiken. De gezinnen zoals die van Albert Meyer zijn
grotendeels verdreven naar de Bijlmer, Purmerend en Almere.

ISBN 978-90-6265-978-4

Gebrocheerd in omslag met flappen, 148 blz., € 14,50
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Ton van Reen
Dochters
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Roman
Lennert Rosenberg, 59 jaar, journalist in Afrika,
reist naar Zwitserland voor de bruiloft van zijn
dochter Miriam. Aan het begin van de reis ontmoet
hij Nena, een jonge vrouw, op weg naar haar ouders
in Zwitserland. Al vlug blijkt dat ze belangstelling
hebben voor dezelfde dingen, ondanks het grote
leeftijdsverschil. Door een urenlang oponthoud in
Keulen verkennen ze de nachtelijke stad en reizen
daarna samen tot Freiburg. Daar aangekomen besluiten ze er een dag te blijven. Speelde Lennert
even met het idee dat een relatie met haar mogelijk
zou zijn, nog net op tijd begrijpt hij dat zij geen minnaar zoekt, maar iemand die haar begrijpt. Langzamerhand onthult zij het levensverhaal van haar
familie die in de oorlog naar Zwitserland vluchtte.
En het verhaal van haar vader die zijn best doet zijn
Joodse verleden te verhullen en een authentieke
Zwitser probeert te zijn. Door haar verhalen gaan
zijn ogen open voor zijn eigen geschiedenis die hij
is ontvlucht door zich in Afrika te vestigen.
Ton van Reen schreef onder meer romans, kinder- en jeugdboeken en journalistiek
werk. Bekend zijn de romans Het winterjaar, Roomse meisjes en Concert voor de
Führer. Hij schreef vaak over Afrika, in kranten zoals de Volkskrant en de GPDkranten. Een aantal verhalen over de cultuurshock in Afrika werd gebundeld in
Weense walsen in Mombassa. Ook schreef hij Een ochtend in Cairo, een inleiding
bij het werk van de Egyptische schrijver en nobelprijswinnaar Naguib Mahfoez. Bij
Uitgeverij In de Knipscheer zijn van zijn hand verschenen de romans De verdwenen
stad, Geen oorlog, Katapult – Oproer in Amsterdam.

ISBN 978-90-6265-963-0
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Theo Stokkink
Zwijgplicht
Historische roman
De historische familieroman Zwijgplicht is gebaseerd op waargebeurde feiten en op personen die
in werkelijkheid hebben bestaan.
In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog is Theo
Borret privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zich van zijn homoseksuele geaardheid bewust en ook van het onmogelijke daarvan.
Alleen in heimelijke nachtelijke omzwervingen
langs allerhande lugubere ontmoetingsplekken in
de stad, kan hij zich uitleven. Hij beseft dat voor de
maatschappelijke positie die hij ambieert en de
druk van zijn familie een schijnhuwelijk zal
moeten sluiten. Als ultiem bewijs van het bestaan
van een gezin zal er ook een kind moeten zijn. Theo
werkt inmiddels als kandidaat op het kantoor van
een notaris die zelf nauw betrokken raakt bij de opvang van uit België gevluchte kinderen.

Op een vluchtelingenboot van Antwerpen naar Rotterdam raakt aan het begin van
de oorlog een Vlaamse baby zoek. In de complete chaos die in de vluchtelingenopvang ontstaat weet de notaris in een opvangcentrum in Amsterdam de dan amper 3
weken oude ‘vondeling’ te reserveren voor adoptie voor zijn kandidaat-notaris. De
identiteit van de baby is niet bekend. Het meisje groeit op met de naam Hélène. In
1922 overlijdt ‘vader Theo’ als Hélène acht jaar oud is. Ze krijgt in de loop van de
jaren steeds meer twijfels over haar ouders. Vragen daarover stuiten op een zwijgplicht die de kandidaat-notaris zijn familie heeft opgelegd. Intussen is ook de Belgische familie is op zoek naar de verloren baby.
Theo Stokkink (1941) was dertig jaar programma maker bij de Nederlandse publieke
omroep. In die periode heeft een groot aantal radio – en tv programmaseries (zeer
uiteenlopend van vorm, karakter en onderwerp), ontworpen en gepresenteerd.
Daarna trainde hij ruim tien jaar lang programmamakers in een groot aantal Aziatische en Afrikaanse ontwikkelingslanden. Hij heeft elf non-fictie boeken (waarvan
vijf gerelateerd aan programma-series), twee romans en een verhalenbundel op zijn
naam staan, waaronder de roman Aanvechtingen bij Uitgeverij In de Knipscheer.
ISBN 978-90-6265-980-7

gebrocheerd in omslag met flappen
geïllustreerd, 444 blz., € 24,50
nur 301
2017

9 789062 659807

Peter Lenssen
Pleisterplaats Belleville
Roman
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In een tijd dat vrijheid van meningsuiting en
mensenrechten onder druk staan schrijft Peter
Lenssen over de hartstochtelijke liefde tussen
twee mannen, de bloedig neergeslagen opstand in
2013 op het Taksimplein in Istanbul en de laffe
aanslag op Charlie Hebdo. Over hoop en tegenspoed en de plicht tot bescherming van menselijke waardigheid.
Pleisterplaats Belleville is een hoogst actueel
boek.
Jarenlang reist Paul Goedemond gepassioneerd de
wereld af om mensenrechtenactivisten te interviewen. Hij schrijft over hen en biedt hun een
podium. Paul gelooft hartgrondig in de kracht van
democratie en het vrije woord. Totdat in Istanbul
de Turkse activiste Aysel waarmee hij zich sterk
emotioneel verbonden voelt, wordt opgepakt en
verdwijnt. Pogingen haar terug te vinden, lopen
op niets uit.
Ook in zijn persoonlijk leven blijven tegenslagen niet uit. John, zijn grote liefde,
sterft na een ellendig ziekbed aan kanker. De treurnis om het verlies van zijn geliefde
wordt verhevigd door de aanslag op Charlie Hebdo. Hij twijfelt aan het werk waar
hij zich altijd met ziel en zaligheid voor heeft ingezet, en aan het belang van de strijd
voor mensenrechten. Paul raakt in een diepe depressie. Hij krijgt geen woord meer
op papier.
Op aandringen van zijn zus Martha vertrekt hij naar Parijs om weer op te krabbelen
en zichzelf te hervinden. Dat lukt in eerste instantie nauwelijks. De spoken uit het
verleden blijven hem achtervolgen. In een café ontmoet hij Barry, een IraansAmerikaanse fotograaf, die een dubbelleven leidt. Zijn aanwezigheid brengt nieuwe
hoop. Maar niet voor lang.
Eerder verscheen bij uitgeverij In de Knipscheer zijn monumentale roman Bitterdagen. ‘Een draaikolk van verhalen’, ‘een warreling van hallucinaties, dromen, herinneringen en flashbacks’, ‘een geweldig, ontroerend boek’.
ISBN 978-90-6265-991-3
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Harry Vaandrager
Ik wordt
Roman
Ik wordt is een nieuwe zwarte parel in het oeuvre van Harry Vaandrager.
“Niks meer te zeggen. Geen doen. Klaar en uit.
De brui eraan. Niets meer te zeggen. Mijn woorden zijn uitgedanst. Mijn tong verroest. Maar, er
moet ge-sproken worden. Helaas. Desnoods met
stijve kaken en een droge mond.”

Harry Vaandrager geeft in de vlijmscherp gebalde
roman Ik wordt met mokerende en tegelijk
vloeiende zinnen vorm aan de paradox van de ikfiguur. Enerzijds bestaat de ik-figuur uit verschillende ikken die allemaal afzonderlijk gehoord
willen worden , anderzijds wil hij één worden,
opgaan in al wat bestaat en vloeit. Tussen breuk
en versmelting twijfelt zijn hele zelfonderzoek,
dat een hellevaart wordt. Aan de ene kant wil hij
het nu scheiden van het toen, aan de andere kant
wil hij dat verleden voortdurend opnieuw beleven.
“Heb geen fut voor verzet. Waarom mij verweren? Dus vooruit, zal over mijzelf
vertellen. Maar met tegenzin. En, heel graag, stel niet zoveel vragen, ze lopen mijn
antwoord voor de voeten. Waarschuw u echter op voorhand heren, mijn herinneringen zijn ongeschoren en slecht gekapt. Ze zijn, ook dat nog, op praalwagens vol
met meisjes van de lichtste zeden en aanpalende billenknijpers de woestijn ingereden.”
Harry Vaandrager (1955) debuteerde in 1978 met de dichtbundel Langs toendra’s (De
Bezige Bij). In 2010 verscheen zijn tweede bundel Wat telt is van niets gemaakt
(Nijgh & Van Ditmar). Zijn romandebuut Aan barrels (het balanseer/ Nijgh & Van
Ditmar) verscheen in 2011, gevolgd door de verhalenbundel Koprot en de roman
Maskerade (resp. 2013 en 2016, het balanseer/ In de Knipscheer). Voor het Poëziecentrum stelde hij met kunstenaar Carine Weve de bloemlezing Niets te verbergen/Alles te verbergen (Gent, 2014) samen.
«Harry Vaandrager vormt een avant-garde in z’n eentje.» – Vic van de Reijt
ISBN 978-90-6265-995-1

Genaaid, gebrocheerd , 72 blz., € 15,–
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Harman Nielsen
Mal
Novelle
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Na zijn 7-delige romancyclus Het verscholen volk
(afgesloten in 2017) verrast Harman Nielsen nu met
Mal, een psychologische novelle, thriller bijna, in
zijn geroemde poëtische stijl.
Mal dwaalt. Van school naar huis had ze altijd een
eigen pad, waarop ze vrij kon zijn, alleen, op weg
naar een plaats voor zichzelf, maar deze broeiende
namiddag heeft het haar ergens gebracht waar ze nog
nooit is geweest.
Ze dalen dieper af in de stad. Mal hoort de vreemde
muziek niet langer. Voetstappen klinken daarentegen wel, vaker dan haar lief is na de waarschuwing
die ze in de winkel heeft gekregen. En zoals haar
eveneens is voorspeld, worden de straten donkerder, hoewel dat misschien vooral komt door de opbollende wolken die nu voor de twee manen
drijven. Tussen de hoge gevels begint het naar regen
te ruiken.
Verbeeldt ze het zich of wordt ze werkelijk gevolgd? Is iemand uit op haar vrijheid?
In elk geval is ze hier niet langer alleen. Toch waagt ze zich verder, ook al weet ze
de weg niet, want ze moet haar plaats voor zichzelf terugvinden.
Mal is een magisch-realistische vertelling over een creoolse kunstenares die aan wisselende stemmingen lijdt en die daar op een bijzondere manier probeert mee om te
gaan. De novelle is heel filmisch geschreven met een ongelooflijk spannend slot.

ISBN 978-90-6265-990-6
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Craig Strete
De vloek van de familie Darkland
Roman
De Amerikaans-indiaanse schrijver Craig Strete
verrast zijn lezers voortdurend. En bijna altijd
speelt zijn indiaanse erfenis een rol in zijn literatuur, zo ook in De vloek van de familie Darkland.
De tiener Sees Jane Elkhart is half indiaans, half
blank. Zij woont met haar moeder in de grote
stad. Haar vader, haar indiaanse deel, is overleden toen zij nog maar een klein kind was. Zij
kan zich weinig van hem herinneren. Haar moeder heeft kortstondige relaties met vriendjes, die
haar allemaal weer na verloop van tijd verlaten,
en verwaarloost Sees Jane. Het vriendje dat ze
deze zomer heeft, weet haar ervan te overtuigen
Sees Jane de zomer door te laten brengen bij haar
grootvader, de vader van haar vader, en haar
nichtje. Sees Jane heeft hen nooit eerder ontmoet, haar moeder heeft dit al die jaren niet
toegestaan.

Grootvader Elkhart en nichtje Mary hebben een huis gehuurd aan een meer, bij de
grond van de stam van haar vader. Het is een groot maar vervallen huis, en het is
het enige huis aan deze kant van het meer. Aan de andere kant van het meer staan
caravans, en bevindt zich een indiaanse winkel, waarboven de familievriend Jason
Two Elks woont, die geregeld het meer over peddelt in zijn kano.
Sees Jane komt er al snel achter dat er iets niet deugt in het huis. Sommige kamers
zitten op slot, en ze bespeurt een aanwezigheid. Een meisje op een schilderij lijkt
tot leven te komen. Ze ontdekt dat er iets moet zijn gebeurd met de oude bewoners
van het huis, een groot en gruwelijk geheim, dat er iets duisters heeft plaatsgevonden. Maar de grootvader, oud als hij is, is sterk en koppig – hij laat zich niet wegjagen.
De vloek van de familie Darkland is een klassiek spookverhaal. Als de doden niet
tot rust komen, als de doden boos zijn, zijn de levenden in hun nabijheid niet veilig.
Gaandeweg ontdekken de bewoners van het huis dat er iets moet zijn waarvoor zelfs
de boze doden bang zijn. Een krachtmeting volgt. Zal de familievloek eindelijk kunnen worden doorbroken, of zal deze strijd op leven en dood tot de ondergang leiden?
ISBN 978-90-6265-976-0

Oorspronkelijke titel The Angry Dead
Vertaald uit het Amerikaans door Irma van Dam
Gebrocheerd in omslag met flappen, 224 blz., € 18,50
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Clyde R. Lo A Njoe
Mallura
Roman
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Is Edgar Allen Poe vermoord, en zo ja, waarom? In
Mallura reconstrueert Clyde Lo A Njoe met sterke
en levendige dialogen de schimmige dood van Edgar
Allen Poe. Mallura wordt zo een whodunnit, een
‘detective’ met een spannende plot.
Er is altijd van uitgegaan dat niemand wist waar de
Amerikaanse schrijver en dichter Edgar Allen Poe
zich bevond tussen 28 september en 3 oktober
1849, enkele dagen vóór zijn dood. Poe, inmiddels
landelijk bekend door gedichten als ‘Lenore’ en
‘The Raven’, wordt in de vroege morgen van 3 oktober in beklagenswaardige staat aangetroffen in de
stad Baltimore: ziek en in andermans kleding. Als
hij op 7 oktober 1849 komt te sterven in het Washington College Hospital, ontstaan twijfels bij Mallura, een plantagehouder die in korte tijd een innige
verstandhouding met de markante schrijver heeft
ontwik-keld. Mallura heeft de overleden Poe amper
vierentwintig uur daarvóór nog tot diep in de nacht gesproken, waarbij de laatste
een gloedvolle monoloog afstak.
Na een jaar keert Mallura voor zaken weer terug naar Baltimore. Toevalligerwijs
ontmoet hij de jonge journalist Robert Q. Dempsey, die voor een gerenommeerd
New Yorks tijdschrift de opdracht heeft aangenomen om een plausibele verklaring
te vinden voor het mysterieuze overlijden van de geprezen dichter en schrijver. Er
volgt een boeiende gezamenlijke ontdekkingsreis. Poe was drankzuchtig en mogelijk
gebruiker van de pijnstiller laudanum (opiumtinctuur). Hij droeg altijd grote hoeveelheden geld bij zich. Is hij bezweken aan een ziekte als cholera of tuberculose? Of
een aandoening aan de hersenen? Een overdosis? Of is hij door een misdrijf om het
leven gekomen? Gaandeweg denken beide mannen hét aanknopingspunt te hebben
gevonden, waarmee de oorzaak van de dood van Poe definitief kan worden
ontsluierd.
Beeldend kunstenaar Clyde R. Lo A Njoe (Aruba, 1948) debuteerde in 1982 als dichter
en ‘pas’ in 2016 als romanschrijver (met Parelmoerpoeder). Mallura, zijn tweede
roman, is een tot het einde intrigerende roman.
ISBN 978-90-6265-992-0
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Boeli van Leeuwen
De rots der struikeling
Roman
De rots der struikeling is een klassieker uit de Nederlandse literatuur. De roman is wellicht het enige werk
dat, behalve in de originele gebonden en paperbackedities, in drie pocketreeksen werd gepubliceerd, te weten
als Salamander pocket, als Rainbow pocketboek en als
Ooievaar.
Eddy Lejeune komt in Venezuela op raadselachtige
wijze aan zijn eind bij het zoeken naar diamanten.
Deze opmerkelijke roman vertelt dit relaas in een
sterke dagboekvorm en begint bij het einde van zijn
leven. Daar-vóór wordt zijn schooltijd beschreven, zijn
opgroeien in een pleeggezin, de oorlog die hem als student overvalt, het kamp. Met name zijn oorlogservaringen blijken van grote invloed te zijn op zijn denken.

Voor De rots der struikeling ontving Boeli van
Leeuwen (Curaçao, (1922-2007) in Nederland de Vijverbergprijs (de tegenwoordige F. Bordewijkprijs). In 1983
werd hij voor zijn literaire werk bekroond met de Cola
Debrotprijs, de belangrijkste Antilliaanse culturele onderscheiding. Na zijn pensionering dat jaar werkte hij als pro-deoadvocaat in de armenwijken die hij ‘schaduwzijde van the neat Dutch treat in the Caribbean’ noemde. Ook wijdde hij zich
opnieuw aan het schrijven, wat onder mee resulteerde in de romans Schilden van
leem (1985), Het teken van Jona (1988) en zijn befaamde columnverzameling Geniale
anarchie (1990) waarmee hij een nieuwe lezersgeneratie aan zich wist te binden. Het
Fonds voor de Letteren kende hem in 2007 als waardering voor zijn hele oeuvre een
Eregeld toe.
In 2007 is Uitgeverij In de Knipscheer begonnen met opnieuw gezette heruitgaven
van Boeli van Leeuwens werk in uniforme gebonden edities. De rots der struikeling
is het zesde boek uit het oeuvre van Boeli (dr. mr. W.C.J.) van Leeuwen dat op deze
wijze verschijnt. De roman (1959) is samen met de romans Een vreemdeling op aarde
(1962) en De eerste Adam (1966) wel ‘de trilogie van een displaced person’ genoemd.
«Een van onze grootste schrijvers.» – Tommy Wieringa
ISBN 978-90-6265-975-3
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Walter Palm
Met lege handen ging ik slapen (...)
Gedichten
Walter Palm (Curaçao, 1951), sinds 1980 in
Nederland, debuteerde op twintigjarige leeftijd
in het Antilliaanse tijdschrift Watapana en
schrijft en publiceert sindsdien gedichten in
het Papiaments, het Engels en het Nederlands.
Zijn Nederlandse gedichten zijn in Met lege
handen ging ik slapen, met een gedicht werd
ik wakker voor het eerst in 6 afdelingen bijeengebracht.
Over de bijna honderd gedichten die in de
eerste druk van deze bundel verzameld zijn
schrijft Wim Rutgers: «Een klein poëtisch oeuvre [waarin] de woordprecisie vergezeld gaat
van talrijke metaforen in een rijkdom aan
beelden die het karige woordgebruik compenseert.» En Pim Heuvel: «Met grote zorg
geschreven.»
Deze heruitgave, 15 jaar na de oorspronkelijke publicatie, is uitgebreid met een selectie uit de Engelstalige gedichtenbundel Winds of Words en uit de Papiamentstalige poëziealbum Un boka di poesia van Walter Palm. Deze Papiamentstalige
gedichten zijn door de auteur vertaald in het Nederlands. Nieuw zijn ook zes Engels-talige gedichten die niet eerder in boekvorm zijn gepubliceerd, en een inleiding
van de auteur over vijf thema’s in Met lege handen ging ik slapen, met een gedicht
werd ik wakker.
Van zijn hand verschenen verder bij uitgeverij In de Knipscheer de dichtbundels Sierlijke golven krullen van plezier (2009) en Een serenade voor mijn Shéhérazade
(2014).

ISBN 978-90-6265-537-3
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Michaël Slory
Alsof men alles loslaat
Bloemlezing
Er zijn maar weinig dichters voor wie leven, werkelijkheid en taal zo’n naadloos continuüm vormen als
Michaël Slory. Al wat de in 1935 in het Surinaamse
district Coronie geboren dichter meemaakt, ziet,
voelt, ruikt, leest of bedenkt zet zich om in poëtische taal.
Het heeft geen zin een opsomming te geven van wat
Slory kan inspireren: het kan alles zijn, van een
palmboom tot een vuilniston. En elk nieuw gedicht
is een geboortemoment, een aftasten van wat de
vorm wil prijsgeven. Dat kan in elke traditionele
versvorm zijn – haiku, kwatrijn, sonnet en ga zo
maar door – of in elke vrije vorm. En het kan zijn in
het Nederlands, in Slory’s moedertaal het Sranantongo, in het Spaans waarmee hij in de jaren ’80 van
de 20ste eeuw begon te experimenteren of in het Engels dat hij na 2000 beproefde als poëzie-taal.

Proza schreef hij maar heel weinig: sinds hij in 1987
medewerker werd van het Surinaamse dagblad de Ware Tijd heeft hij een aantal
korte prozaschetsen aan de krant bijgedragen. Daaruit is in Alsof men alles loslaat
een kleine selectie opgenomen.
Op vijf na werd geen van de bijna 50 gedichten in deze bundel eerder gepubliceerd.
De eerste versies van de gedichten werden geschreven tussen ongeveer 1986 en 2016;
zo goed als alle gedichten werden later door Slory herzien, bijgeschaafd of soms
grondig omgewerkt. Geen enkele dichter is zo’n conservator van de enorm uitgebreide taalschat van het Sranantongo als Michaël Slory. Een tiental gedichten
geschreven in het Sranantongo werd door Michiel van Kempen in samenwerking
met Ed Hart vertaald naar het Nederlands en is vóór publicatie ter autorisatie
voorgelegd aan de dichter.
Alsof men alles loslaat is na Ik zal zingen om de zon te laten opkomen (1991) en
Torent een man hoog met zijn poëzie (2012) de derde bloemlezing uit het werk van
Michaël Slory die bij Uitgeverij In de Knipscheer verschijnt.
ISBN 978-90-6265-993-7

Samenstelling en Nawoord Michiel van Kempen
vertalingen uit het Sranantongo i.s.m. Ed Hart
Genaaid gebonden met stofomslag en leeslint, 88 blz., € 18,50
nur 306, 309
2018
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Edwin de Groot
Zelfs een Tibetaan belandt
uiteindelijk in zee
Gedichten
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee
is het Nederlandstalige poëziedebuut van de
Friese dichter Edwin de Groot. Het is mooie,
inhoudelijke en krachtige poëzie.
Edwin de Groot (Heerenveen 1963) dicht in
zowel het Fries (Frysk) als het Nederlands. Hij
is redacteur van ensafh, (online) tijdschrift voor
Friese literatuur. Zelfs een Tibetaan belandt
uiteindelijk in zee verscheen in 2017 bij de uitgeverij Afûk als zijn vierde Friestalige bundel.
Gedichten van hem zijn gepubliceerd in o.a. De
Moanne, Nieuw Vlaams Tijdschrift en Hollands Maandblad. Dit jaar won Edwin de
Groot voor de vierde keer de Rely Jorritsmaprijs
voor Friese literatuur. Bij Uitgeverij In de Knipscheer droeg hij met het gedicht ‘Vergaan en
bestaan’ bij aan de hommagebundel voor Rogi
Wieg In een kring van menselijke warmte.
Windworp
Dichters zijn grote hoge schepsels
die met voelbaar klunzige kruinen
als volle ruisende zeilen de wind vangen
met onontkoombaar het lotgeval
dwars over het pad geworpen te worden
zo tot koninkrijken vervallen aan kordate
kappers met bijlen en kachels
de fijnvoelende vingers, tenen en binnenwerk
in een vloek en een zucht tot ordentelijke blokjes
gekloofd, gepast, gestapeld in kubiek met
– al is de troost schraal en symboliek –
de aanzegging van een soort van thermiek
ISBN 978-90-6265-985-2

Gebrocheerd in omslag met flappen, 54 blz. € 16,50
nur 306
2018
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Jos van Daanen
De schoonspringer
Gedichten
Met De schoonspringer levert Jos van
Daanen een bijzondere bundel af. Poëzie
is hybride geworden. Net als de wereld.
Niets is nog zoals het was. Poëzie en
proza, goed en kwaad, vorm en inhoud,
ding en idee, feiten en hun alternatieven.
Ze bestaan niet meer naast elkaar, maar
zijn nauw met elkaar vermengd geraakt.
Wie kan in die mix nog een waarheid onderscheiden? Iets als een houvast om vat
te krijgen op zijn leven? Het samengaan
van poëzie en proza, vorm en inhoud,
wordt ook visueel zichtbaar in de vormgeving van Jet Westbroek.

Het liefst kijken ze Disney of Pixar, dat kalmeert
verhalen met een goede afloop en projectie
op hoe hun eigen leven was, vroeger
toen er nog sprookjes bestonden.
Jos van Daanen (Kerkrade, 1959) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap. In 1988 debuteerde hij als dichter in Maatstaf en er volgden tot 1992
meer publicaties in De Tweede Ronde, Preludium en Letterlik. Vanaf 2011 publiceerde hij vele gedichten in tijdschriften zoals Op Ruwe Planken, Gierik/NVT, Meandermaga-zine, Deus ex Machina, Krakatau. Een deel van die gedichten werd in
2016 door uitgeverij Kleinood & Grootzeer gebundeld in de bibliofiele uitgave Tot
er woorden waren, waren we niets. De Schoonspringer beschouwt hij als zijn officiële debuut.

ISBN 978-90-6265-986-9

gebrocheerd in omslag met flappen
20 x 17 cm staand, 72 blz., € 17,50
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Brigitte Spiegeler
Kinderroof & Bijzang
Gedichten
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Brigitte Spiegeler debuteerde in 2015 verrassend als dichter met Krijgskunst, dat als
ondertitel ‘verluierde gedichten en andere
vuurpauzes’ meekreeg. «Intrigerend eigenzinnige bundel. Spiegeler telt mee!» (Albert
Hagenaars, Biblion), «De milde zelfspot bevalt me.» (Hans Puper, Meander Magazine),
«Er stroomt een weldadige scheut adrenaline
doorheen.» (Wilbert Voets, Poëziekrant), «Er
is hier wel degelijk een begenadigd dichteres
opgestaan.» (Karel Wasch, Poëzie Leestafel),
«Bijzondere taalspiegelingen.» (André Oyen,
Ansiel).
Met Kinderroof & Bijzang brengt Brigitte
Spiegeler opnieuw een forse bundel, waarvan
de titel refereert aan zowel het recht als het
theater. De ruim 60 opgenomen gedichten
zijn ondergebracht in 5 ‘bedrijven’: Kommos,
Reidans, Changement, Contrepasso, Hamartia.
Brigitte Spiegeler (1971) is naast dichter, beeldend kunstenaar en advocaat in Den
Haag en Parijs. Sinds 2003 exposeert zij regelmatig in binnen-en buitenland met o.a.
fotografie en beeldhouwwerken.

ISBN 978-90-6265-994-4

Gebrocheerd in omslag met flappen, 88 blz., € 16,50
nur 306
2018
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Els de Groen
Wakker vallen
Gedichten
Els de Groen is schrijver, publicist en beeldend
kunstenaar. Van 2004 tot 2009 was zij lid van
het Europees Parlement, voor de fractie De
Groenen/Vrije Europese Alliantie. Zij is sinds
1975 auteur van een 25-tal boeken, hoofdzakelijk kinder- en jeugdboeken en essayboeken
over eigentijdse geschiedenis en maatschappijvraagstukken., het meest recent met de bundel
Voor het volk (2016). Ook schreef zij een
roman voor volwassenen (1999 - De bruidskogel), haar literaire debuut. Daarnaast schrijft
zij gedichten, waarmee ze tot nu nauwelijks
naar buiten trad. Wel werd zij in 2016 tot beste
van alle stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen gekozen. Met de bundel Wakker vallen
debuteert zij officieel als dichter.

Britten en Fransen vallen verliefd, fall in love,
tombent amoureux. Duiters vallen om van
moeheid, fallen um vor Müdigkeit. Nederlanders vallen in slaap. Wakker vallen doet
niemand. Waarom eigenlijk niet? Waarom sluiten we vriendschap als we openen bedoelen? En waarom is vogelvrij allesbehalve vogelveilig? Taal is boeiende materie:
ze onthult standpunten en tradities die vanzelfsprekend lijken maar het allerminst
zijn. Wie de woorden ook maar een tikje kantelt, verandert het perspectief en
daarmee zijn kijk op de wereld.
Toch is Wakker vallen niet alleen maar een spel met de vorm. De auteur wil ook
tornen aan de inhoud door die anders te benaderen dan te doen gebruikelijk is. Zo
komt de vluchteling aan zijn dubbele ikken, verandert de gewone man in een onmondig kind, krijgt macht het formaat van een postzegel, worden muren polygame
bruiden en oude vrouwen meisjes. Wakker vallen is niet wakker schrikken, maar
een bundel gedichten om de dingen opnieuw te bekijken. Dat wakkert onze verbeelding aan: een noodzakelijk en heilzaam proces. Bij een 10-tal gedichten maakte
zij schilderijen die in deze uitgave in kleur zijn afgedrukt.

Gebrocheerd in omslag met flappen, 96 blz., € 19,50
formaat 15 x 21 cm staand
geïllustreerd met ca. 10 illustraties in 4-kleuren
nur 306
2018
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Klaas de Groot (samenstelling)
Grenzenloos
40 jaar Knipscheer Poëzie
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Poëziebloemlezingen kunnen er niet genoeg
zijn. Gelukkig lokken er overal velden waar
een bloemlezer verlekkerd kan rondwaren. Hij
of zij kan kiezen uit wat er over een bepaald
onderwerp is gedicht. Hoeveel is er niet verzameld over de dood of over de liefde? Keuzes uit
bepaalde periodes of bepaalde dichters worden
geregeld gemaakt. Het soort bloemlezing dat
meestal voor veel beweging zorgt, is de verzameling uit het werk van een groep of generatie
dichters.
Een keuzeveld met duidelijke grenzen is het
fonds van een uitgeverij. Als de bloemlezing
dan ook nog bedoeld is om een verjaardag te
vieren, dan is het terrein duidelijk, de piketpalen staan er. Uitgeverij In de Knipscheer is
veertig jaar geworden en daarom verschijnt de
bloemlezing Grenzenloos. De tussen-n is verplicht, omdat het tijdschrift Mandala, de wieg van de uitgeverij, zich een grenzenloos
tijdschrift noemde en de n mag als het woord een gebied bedoelt dat geen grenzen
heeft. De wereld buiten de eigen wereld, dat is het terrein. Tijdens de jaren dat In de
Knipscheer nu bestaat, zijn er natuurlijk verschuivingen geweest, maar het kijken
over de grenzen is gebleven.
In 2015 ontstond het idee voor de bloemlezing. Uitgevers moeten en zullen verder
denken dan bloemlezers, bang moeten ze ook niet zijn. Al helemaal een uitgever
met veel poëzie in zijn fonds. Die geeft vaak uit op de grens, die springt geregeld in
het diepe. En dat diepe kan dus ook heel breed zijn. Uitgeverij In de Knipscheer heeft
nu veertig jaar dat uitgegeven wat de uitgever de moeite waard vond en vindt.
Samensteller Klaas de Groot heeft meer dan twee meter poëzie (boeken, bundels en
de tijdschriften Mandala, De Held en Extaze) ingedikt naar enkele centimeters,
waarbij de bundels vertaalde poëzie van buiten de koninkrijksgrenzen buiten
beschouwing bleven. Grenzenloos bundelt ruim 160 dichters met in totaal 190
gedichten

ISBN 978-90-6265-953-1

Gebrocheerd in omslag met flappen, 264 blz., € 19,50
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