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Voorwoord
Het komend half jaar zal Uitgeverij kleine Uil niet
fuseren met een grotere partner. Evenmin zal de
uitgeverij een kleinere partner overnemen. Het
komend half jaar zal Uitgeverij kleine Uil niet
minder boeken gaan uitgeven en evenmin gaan
we verhuizen naar een kleiner of groter pand. We
gaan reorganiseren noch herstructureren. We
blijven wel doorgaan met het maken van boeken
die wij leuk en interessant vinden. We blijven
e-bookversies maken van onze papieren boeken
en we blijven vanuit Groningen opereren op een
landelijke markt.
Een kleine uitgeverij heeft het relatief makkelijk
in moeilijke tijden omdat we niet afhankelijk zijn
van voortdurende bestsellers (al zeggen we daar
geen nee tegen). Dat biedt een enorme vrijheid

om te doen wat we willen. Bijvoorbeeld een boek
over de economische crisis, maar dan gezien
door de ogen van een nieuwe generatie. Het
mooie van een crisis, een financiële of eentje in
uitgeversland, is dat er altijd een tijd na de crisis
komt. We zijn daar alvast mee begonnen.
Peter ten Hoor

@Kleine_Uil
facebook.com/UitgeverijkleineUil

Boekenweektip
De meest geschikte bloemlezingen
voor de Boekenweek 2012 met het
thema ‘vriendschap en andere
ongemakken’: Hij zag een kameraad
in je, de mooiste gedichten over
mannenvriendschappen en Zacht gezicht
aan zacht gezicht, de mooiste gedichten
over vrouwenvriendschappen.
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Eeuwige trouw
Tavenier 3

Coen Peppelenbos en Doeke Sijens

De fans hebben er lang op moeten wachten, maar nu komt hij er dan
aan: het derde en laatste deel van Tavenier: Eeuwige trouw. De nieuwste
ontwikkelingen in het herenhuis Tavenier zijn te lezen in deze vrolijke
gay-soap. Weer volop relationeel gerommel natuurlijk tussen de bewoners.
Krijgt de enige heteroseksueel in huis nu eindelijk een vaste relatie? Maar
wat moet hij dan met handboeien? Armin krijgt een akelige ziekte, maar
hoe slaat hij zich er doorheen? Eeg ontwikkelt zich als ras-casanova. De
oude overbuurvrouw en haar kompaan Pompidou stellen wederom alles in
het werk om de mannen dwars te zitten.

isbn: 978 9491065 21 7
formaat: 13,5 x 21 cm.
omvang: ca. 200 blz.
prijs: € 16,50

omslagontwerp:
247design
verschijning:
mei 2012
omslagfoto:

Eerder verschenen in deze reeks: Tavenier en Harde actie.

Jan Griffioen
model:

Coen Peppelenbos is schrijver, recensent en
blogger. In 2008 verscheen de roman Victorie
(De Arbeiderspers) en bij Uitgeverij kleine Uil kwamen

Toby Bissels
auteursportret:
Jan Glas

o.a. de dichtbundels Sing Sing en Vallende mannen uit.
e-bookversie

Doeke Sijens is schrijver, recensent en essayist.

isbn: 978 9491065 22 4

Van zijn hand verschenen de verhalenbundel Friese

prijs: € 9,99

jongens en de roman Blauw. Daarnaast schrijft hij
kunsthistorische studies zoals Boele Bregman,

speciale e-bookversie

Alles bestaat uit kleur (Museum Belvédère).

	Trio Tavenier:
Tavenier - Harde Actie Eeuwige trouw
isbn: 978 9491065 31 6
prijs: € 14,99
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Literaire wandeling Groningen
Door gevleugelde voeten betreden
Roos Custers en Nick ter Wal
Groningen is een literaire stad. Grote kans dat je in de binnenstad een schrijver in het wild tegenkomt
en anders zijn veel plekken in de stad wel vereeuwigd in romans en gedichten. In de Literaire wandeling
Groningen nemen Roos Custers en Nick ter Wal u mee langs opmerkelijke literaire plekken in
Groningen en Haren. In welk huis aan de Ossenmarkt woonde Willem Frederik Hermans? Waar liep
Belcampo? Aan welk cafétafeltje zaten Jean-Pierre Rawie en zijn dichtbroeder Driek van Wissen? Op
welk terras begint de grote liefde in de roman Magnus van Arjen Lubach?
Literaire wandeling Groningen is een initiatief van de Bibliotheek Groningen en is een sterk herziene
en aangevulde editie van Door gevleugelde voeten betreden. Douwe van der Bijl, de literaire gids van de
bibliotheek, schrijft het voorwoord van dit boek. Roos Custers en Nick ter Wal hebben nieuwe routes
ontworpen en betrokken ook Haren bij het boek.
De Bibliotheek Groningen zal regelmatig wandelingen organiseren, waarbij men langs diverse
hoogtepunten uit de Groninger literatuur kan lopen.

Roos Custers is redacteur bij Uitgeverij Passage en de Slibreeks. Hoofdredacteur
van het literaire blad Tzum. Organiseerde de festivals Dichters in de Prinsentuin en
het prozafestival Het Grote Gebeuren. Is ook beeldend kunstenaar.
ISBN: 978 9491065 23 1

Nick ter Wal is redacteur van Tzum en De Boekenwereld. Werkt bij antiquariaat Fokas

formaat: 12 x 17 cm.

Holthuis in Den Haag. Publiceerde eerder een heruitgave van A. Marja – Snippers op

omvang: ca. 144 blz.

de rivier en een bloemlezing van dezelfde dichter, Ergens halverwege zweven.

prijs: € 10,00

omslagontwerp:
247design
verschijning:
mei 2012
omslagfoto’s:
Dolf Verlinden

Groningen
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Blootwuilders dij wie binnen

Rik Andreae

Met Blootwuilders dij wie binnen debuteert Rik Andreae in het Gronings.
Rik Andreae is een meester in het oppakken van alledaagse woorden om
ze vervolgens in een nieuwe betekenis terug te zetten, vervreemdend en
prikkelend. Alsof het Gronings zelf zich in de gedichten van Rik Andreae
aldoor vernieuwt. Gedichten die, in lichtheid en ernst, de lezer meenemen
op een onbekende reis voorbij de grenzen van taal en betekenis.
Rik Andreae (Arnhem,

De afgelopen jaren heeft Andreae met zijn Nederlandstalige poëzie veel
prijzen in de wacht gesleept. Zo behaalde hij drie keer de eerste plaats bij
de jaarlijkse Poëziewedstrijd van de Poëziemarathon, waarbij de jury in
2003 opmerkte: ‘Een gedicht met een heel eigen idioom en taalgebruik’ en
‘groot poëzievakmanschap’. Hij won de SNS-Literatuurprijs 2001, de jury
noteerde: ‘als kostbare kleinoden graaft deze dichter de woorden uit de
grond, de kluiten vette vruchtbare aarde er soms nog aan. Tevergeefs zul je
ze soms zoeken in het woordenboek, maar verstaan doe je ze des te beter.
Je begrijpt de betekenis, zoals je truffels begrijpt: al proevend. Nee, deze
dichter is niet bang zich een bult te vallen aan de taal. Nieuwe woorden,
nieuwe combinaties, of een alledaags woord in onalledaagse grammaticale
betekenis.’

1950) publiceerde eerder
de dichtbundels Toerist
en Tegelijk groen. Naast de
Groningstalige bundel
Blootwuilders dij wie binnen
bereidt Andreae ook nog
een Nederlandstalige
bundel voor bij uitgeverij
De Contrabas.

ISBN: 978 9491065 27 9
formaat: 13,5 x 21 cm.
omvang: 48 blz.
prijs: € 12,50

omslagontwerp:
Jan Glas en Peter ten Hoor
verschijning:
maart 2012
auteursportret:
Jan Glas

e-bookversie
ISBN: 978 9491065 28 6
prijs: € 9,99
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Mien zinloze aanwezeghaid

Lammert Voos

In Mien zinloze aanwezeghaid keert Lammert Voos terug naar zijn roots: uitbundige gedichten over het
leven, de liefde, zijn kleurrijke familie en de streek waar hij geboren is. Het Gronings wordt soepele
klei in de handen van Voos, hij kneedt barokke beelden van taal. Er zit een ongeremdheid in het
schrijven die de poëzie van Voos rauw, ontwapenend en uiterst persoonlijk maakt. De dichter zelf is
niet zelden hoofdpersoon, hij legt verbindingen met het barre land van het noorden, de mensen uit
zijn jeugd. In deze samensmeltingen laten veel gedichten zich lezen als expressionistisch opgezette
zelfportretten. Korte filmische scènes waarin ieder woord telt.

Henk Scholte noemde Voos ‘een Groningse
mengeling van Bukowski en Dylan Thomas’.

Lammert Voos (Eenrum,
1962) kwam via Marum,
Sneek en Deventer
in 2009 in Welsum
terecht. In 2011 werd
hij stadsdichter van
Deventer. Hij publiceerde

ISBN: 978 9491065 25 5

twee Nederlandstalige

formaat: 13,5 x 21 cm.

gedichtenbundels

omvang: 48 blz.

(Grensman en Klaai)

prijs: € 12,50

en een bundel met
korte prozateksten
(De stemmingsvreter bij

omslagontwerp:

uitgeverij De Contrabas).

Jan Glas en Peter ten Hoor

Zijn Groningse wortels

verschijning:

kwamen al tot uiting in

april 2012

zijn Nederlandstalige

auteursportret:

bundels. Hij ging echter

Jan Glas

steeds meer in het
Gronings schrijven. Dat

e-bookversie
ISBN: 978 9491065 26 2

heeft geresulteerd in

prijs: € 9,99

de bundel Mien zinloze
aanwezeghaid.
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Hoofdletter zin punt
Dichters in de Prinsentuin 2012
Onder redactie van Rolien Scheffer
Proza, het nieuwe gedicht? De grenzen tussen proza en poëzie vervagen. Gedichten presenteren
zich als een kort verhaal, waarin zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. De
prozagedichten zijn schijnbaar doodeenvoudig. Maar wat maakt de teksten van Nyk de Vries en Fred
Papenhove tot gedichten en waarom heet A.L. Snijders een prozaïst? En de hermetische, of de lyrische
poëzie – is die schijndood, of springlevend? Staat
hier romantiek tegenover nuchtere feitelijkheid?
Wordt de dichtkunst opnieuw ‘ontpoëtiseerd’,
om met C. Buddingh’ te spreken?
In deze bloemlezing van poëziefestival Dichters
in de Prinsentuin 2012 wordt van alle tachtig
deelnemers een gedicht opgenomen. Verzen
en prozagedichten, in deze bundel staan zij
gebroederlijk naast elkaar. Een rijk overzicht
van de hedendaagse poëzie in Nederland en
Vlaanderen.

ISBN: 978 9491065 29 3
formaat: 13,5 x 21 cm.
omvang: 96 blz.
prijs: € 12,00

omslagontwerp:
247design
verschijning:
juli 2012

e-bookversie
ISBN: 978 9491065 30 9
prijs: € 9,99
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Generatie Crisis

Auteurs

Een genadeloze visie van de leiders
van de toekomst

Anne-Mette Hermans,
Berend Ritzema, Dalia
Saris, Eline Koopmans,
Eline van Ommen,
Fabian Schellhaas,

Hoe kijken de leiders van de toekomst aan tegen de economische crisis?
Twintig talentvolle studenten van de Rijksuniversiteit Groningen reisden
naar Wall Street. In het financiële centrum van de wereld ontwikkelden
zij nieuwe ideeën over de economische crisis. Vanuit verschillende
invalshoeken kijken
zij naar de crisis
en onderzoeken ze
de oorzaken en de
mogelijkheden om
uit de problemen te
komen.

Frank Brander, Harmen
Moes, Irene Krap, Iris
van Buggenum, Jeroen
Veenenbos, Job de
Grefte, Julius Glauche,
Lucia de Boer, Marishka
Neekilappillai, Matthijs
Geertjes, Michael
Loomeyer, Patricia
Tiekstra, Roderik
Jongbloed, Rosanne van
Vianen, Steven Gilbers

ISBN: 978 9491065 32 3
formaat: 15 x 23 cm.
omvang: ca. 160 blz.
prijs: € 17,50

omslagontwerp:
247design
verschijning:
3 juli 2012

e-bookversie
ISBN: 978 9491065 33 0
prijs: € 9,99
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Fondslijst			

			

Proza			
978-9491065-07-1
978-9491065-08-8
978-9077487-96-9
978-9491065-03-3
978-9077487-87-7
978-9077487-91-4
978-9077487-50-1
978-9077487-22-8*
978-9077487-84-6
978-9077487-83-9
978-9077487-68-6
978-9491065-21-7
978-9491065-22-4
978-9077487-21-1
978-90806217-8-7
978-9491065-31-6
978-9077487-71-6
978-9077487-92-1
978-9077487-72-3

De kinderen van papa Koto - Een rondreis door Madagaskar • Jan Boonstra 		
De kinderen van papa Koto - Een rondreis door Madagaskar • Jan Boonstra
e-book
Veertigduizend engelen - Een rondreis door Ethiopië • Jan Boonstra		
Veertigduizend engelen - Een rondreis door Ethiopië • Jan Boonstra
e-book
Spaak - Overwinnen van een burn-out • Pierre Carrière 		
Spaak - Overwinnen van een burn-out • Pierre Carrière
e-book
Heiligschennis • Henk van der Ent		
Per Saldo • Henk van der Ent		
Zwiers mechanisatie • Erik Harteveld en Sophie Timmer 		
Een open plek • C.O. Jellema, red. Gerben Wynia 		
Snippers op de rivier • A. Marja 		
Eeuwige trouw • Coen Peppelenbos en Doeke Sijens		
Eeuwige trouw • Coen Peppelenbos en Doeke Sijens
e-book
Harde actie • Coen Peppelenbos en Doeke Sijens		
Tavenier • Coen Peppelenbos en Doeke Sijens		
Trio Tavenier: Tavenier - Harde Actie - Eeuwige trouw • Coen Peppelenbos en Doeke Sijens
e-book
Blauw • Doeke Sijens 		
Blauw • Doeke Sijens
e-book
Friese Jongens pocketeditie • Doeke Sijens 		

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,50
12,99
18,50
12,99
16,50
9,99
16,50
16,50
14,50
17,50
14,50
16,50
9,99
16,50
16,50
14,99
16,50
9,99
10,00

Poëzie			
978-9077487-73-0
978-9077487-16-7*
978-9077487-51-8
978-9077487-88-4
978-9077487-94-5
978-9491065-16-3
978-9491065-17-0
978-9077487-59-4
978-9491065-11-8
978-9077487-03-7
978-9077487-39-6
978-9077487-66-2
978-9491065-05-6
978-9491065-06-4
978-9077487-68-6
978-9077487-44-0
978-9077487-97-6
978-9491065-02-6
978-9077487-17-4*
978-9077487-67-9
978-9491065-29-3
978-9491065-30-9
978-9077487-54-9
978-9077487-90-7
978-9491065-01-9
978-9491065-13-2

Zavelreis • André Degen 		
De Alice voorbij • Remco Ekkers		
Opgewekte & nuttige gedichten • Remco Ekkers		
Pinksterbloemen in september • Remco Ekkers 		
Pinksterbloemen in september • Remco Ekkers
e-book
Binnen de wildroosters • Anton Ent		
Binnen de wildroosters • Anton Ent
e-book
De eeuwig zoemende vliegenstrip • Erik Harteveld 		
Hij zag een kameraad in je - de mooiste gedichten over mannenvriendschappen • Red. Coen Peppelenbos 		
Wind door mijn haar • Marianne Janssen		
De Jobsiade - Een grotesk komisch heldengedicht • D.C.A.K., vert. Ard Posthuma		
Er is weinig aan de lente veranderd • Jane Leusink 		
Tot alles goed strak staat • Jane Leusink 		
Tot alles goed strak staat • Jane Leusink
e-book
Ergens halverwege zweven • Bloemlezing A. Marja, red. Coen Peppelenbos en Nick ter Wal 		
Sing Sing • Coen Peppelenbos 		
Vallende mannen • Coen Peppelenbos 		
Vallende mannen • Coen Peppelenbos
e-book
Bombloesem • Rense Sinkgraven		
Sloop de stad met tedere woorden • Rense Sinkgraven 		
Hoofdletter zin punt - Dichters in de Prinsentuin 2012 • Red. Rolien Scheffer 		
Hoofdletter zin punt - Dichters in de Prinsentuin 2012 • Red. Rolien Scheffer
e-book
Verjaardagsvers - 101 verjaardagsgedichten uit de Nederlandse poëzie • Red. Wilfried Olthof		
De wierde van Wierum • Red. Jane Leusink en Remco Ekkers 		
Verrassend Nedersaksisch • Red. Henk Bloemhoff, Henk Nijkeuter en Jan Glas
e-book
Zacht gezicht aan zacht gezicht - de mooiste gedichten over vrouwenvriendschappen • Red. Corrie Joosten 		
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
12,50
12,50
12,50
9,99
15,00
9,99
12,50
15,00
11,00
17,50
14,50
14,50
9,99
14,50
12,50
12,50
9,99
12,50
12,50
12,50
9,99
17,50
12,50
9,99
15,00

			

Groningstalig			
978-9491065-27-9*
978-9491065-28-6
978-9077487-34-1*
978-9077487-74-7*
978-9077487-60-0*
978-9077487-45-7*
978-9077487-11-2*
978-9077487-20-4*
978-9491065-18-7*
978-9491065-19-4
978-9077487-46-4*
978-9077487-99-0
978-9077487-86-0*
978-9077487-28-0
978-9491065-25-5*
978-9491065-26-2

Blootwuilders dij wie binnen • Rik Andreae		
Blootwuilders dij wie binnen • Rik Andreae
e-book
Swarven zunder grenzen • Klaas Duursma		
Wondpoeier • Aly Freije 		
Een klein gebaar • Jan Glas 		
Het getal hondje • Jan Glas		
De vangers van zummer • Jan Glas		
Vogeldood • Melle Hijlkema		
Liekover • Melle Hijlkema		
Liekover • Melle Hijlkema
e-book
De nije oogst - 36 Nedersaksische gedichten • Red. Jan Glas en Tonko Ufkes		
Diezeg laand • Illand Pietersma, Erik Harteveld en Jan Glas
met Audio-cd
De bliedschop veur t bezeren • Henk Puister 		
De 100 mooiste Groningse gedichten • Red. Jan Glas en Jur Engels		
Mien zinloze aanwezeghaid • Lammert Voos		
Mien zinloze aanwezeghaid • Lammert Voos
e-book

€ 12,50
€ 9,99
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 14,50
€ 12,50
€ 9,99
€ 9,90
€ 17,50
€ 12,50
€ 20,00
€ 12,50
€ 9,99

Drentstalig			
978-9077487-75-4* Tied legt een wissel • Anneke M.G. Mensen-Siegers 		 € 12,50
978-9077487-12-9* Ver-staon • Anneke M.G. Mensen-Siegers		 € 10,00

Friestalig			
978-9077487-37-2* De Fagina monologen • Eve Ensler		 € 15,00
978-9077487-27-3 De 100 mooiste Friese gedichten • Red. Babs Gezelle Meerburg en Jetske Bilker		 € 20,00

Kunst/cultuur			
Bevrijd! - Kleine grote herinneringen aan de bevrijding • Red. Monique Brinks		
Doodstil - Dood en begraven in Groningen • Red. IJnte Botke, Marcel Broersma, Herman Maring
en Coen Peppelenbos 		
978-9077487-55-6 Inburgeringscursus Groningen • Frank den Hollander en Herman Sandman		
978-9077487-93-8* Jubileumboek Zomerbad Peize • Red. Nico Bossina en Gert Visser 		
978-9491065-23-1
Literaire wandeling Groningen - Door gevleugelde voeten betreden • Roos Custers en Nick ter Wal		
978-9077487-02-0* Peize goed bekeken • Red. Peter ten Hoor, Nico Bossina, Chris Jansen en Gert Visser		
978-9077487-85-3 Verkuno TIEN JAAR - De ontwikkeling van een kunstenaarsinitiatief tot 2048 		
978-9077487-77-3 Wandelcursus Groningen • Frank den Hollander en Herman Sandman 		
978-9077487-76-1 Woellust en Welgelegen - Tuinen en tuinieren in Groningen • Red. IJnte Botke en Herman Maring 		
978-9077487-98-3* Diek Boerman - Over kleur gesproken • Hans Westerdijk 		
978-9077487-42-6 5 Jaar onvoorwaardelijk - Het Huis van Bewaring in bezettingstijd • Red. Monique Brinks,
Tineke Legger en Truus de Witte		
978-9077487-26-6
978-9077487-41-9

€ 16,50
€ 20,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 16,50

Educatief/Business			

978-9077487-61-7 Basisboek literatuur • Coen Peppelenbos, Corrie Joosten en Joke van Balen 		 € 25,00
978-9491065-32-3 Generatie Crisis - Een genadeloze visie van de leiders van de toekomst • Diverse auteurs		 € 17,50
978-9491065-33-0 Generatie Crisis - Een genadeloze visie van de leiders van de toekomst • Diverse auteurs
e-book € 9,99
			

Informatie voor boekhandels		
De boeken van Uitgeverij kleine Uil worden gedistribueerd door het Centraal Boekhuis en Libridis.		
Titels die zijn voorzien van een *, zijn uitsluitend rechtstreeks bij de uitgeverij te bestellen.		
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