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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de aanschafinformatietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Neus tegen het glas / Edwin de Groot. - Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer, 2022. - 90 pagina's ; 20
cm.
Tweede Nederlandstalige bundel* van dichter (1963), redacteur van (online)tijdschrift ensafh. Actief in Fries
Dichterscollectief RIXT. Speelt beide talen tegen elkaar uit, tot remise. Zeven afdelingen met
programmatisch gedicht 'Aanraken' als voorafje: dichter taalt naar 'barmhartige afloop'; smart en kommer in
binnen- en buitenwereld worden 'invoelbaar herkenbaar', met de 'neus tegen het glas', 'geruststellend/als je
hem aan kunt raken', zonder behoefte aan een onbevlekte wereld. Miniatuurtjes met behoefte aan 'verhaal',
in rijm mijdende dichtvormen 'om in te kunnen wonen'. Verfijnd humoristisch, associatief. In conversatie met
de door technologie bedreigde natuur. Linkt o.a. naar Aristoteles' Ethica, Hafez, Ettore Majorana, en naar het
universum, in contrast én verbinding met thema 'thuis'. Affiniteit met wandelartiest Hamish Fulton, e.a. Kauwt
niet voor, daarom soms cryptisch suggestief, wat tot herlezen noopt. Lichte en duistere facetten aan eigen
persoon, natuur en wereld ontbreken niet. Inzichten in vergankelijkheid, retrospectie of identificatie: 'als je
een konijn eet ben je ook een konijn'. Dik glanspapieren omslag met flappen. Ook als vijfde Friestalige titel
door de Friese pers positief beoordeeld. *Eerste bundel: 'Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee'
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