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‘Fraai en treffend’
Leeuwarder Courant

Horizontale reizen
Hans van der Heijde
isbn 90 77487 05 0
188 blz genaaid
gebrocheerd
€16,50
nur 303

Hans van der Heijde
(1954) reisde veel in de
Verenigde Staten en
Oost-Europa. Hij is
redacteur van
Maatschappij & Politiek
en publiceert daarin over
sociaal-politieke vraagstukken en onderwijs.
Daarnaast is hij recencent voor de Leeuwarder
Courant.
Horizontale Reizen vormt
zijn literaire debuut.
Enkele verhalen in deze
bundel verschenen
eerder in Tzum.
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Terwijl de wtc-torens instorten, raast de vrijwillige
dorpsbrandweer van
Madison hopeloos verdwaald door de straten van
New York. Slapstick op
9/11?
Is ‘Sophie’s Choice’ een
geschikte naam voor een
hotdogstand? Kun je een

schilderij van Pollock exact
kopiëren? Wat gebeurt er als
een Nederlandse Charmsliefhebber een bacchanaal
aanricht met een Moskouse,
avant-gardistische toneelregisseur? Is een Amerikaanse
feministe bestand tegen
Litouwse vrouwenmacht?
Leed Gagarin tijdens zijn
ruimtereis aan engtevrees?
Deze en talloze andere
vragen worden beantwoord
in de dertien verrassende
verhalen over oost en west in
deze bundel. Sommige vol
humor en ironie, andere
hard en sober, maar allemaal
vol verwondering over de
eigenaardigheden van de
personages en hun werelden.

debuutroman, verschijnt juni 2004

De Feeëntrein - Brieven aan Philippine
Remco Ekkers
In brieven aan zijn fictieve
kleindochter brengt Remco
Ekkers zijn jeugd tot leven.
Deze autobiografische
roman geeft weer hoe Ekkers
opgroeide in Den Helder en
Bergen. Een katholieke
jeugd, waaraan hij zich
langzaam ontworstelt. Zijn
bevrijding vormt de literatuur en de opbloeiende liefde
voor zijn latere vrouw.
Wars van elk sentiment
beschrijft Ekkers het leven
in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw.
De Feeëntrein is het romandebuut van Remco Ekkers.

isbn 90 77487 08 5
160 blz genaaid
gebrocheerd
€16,50
nur 301

Remco Ekkers is bekend
als dichter voor volwassenen en jongeren. Voor
Haringen in sneeuw
ontving hij een zilveren
griffel. Ekkers is medewerker van de Poëziekrant en hij schrijft
poëzierecensies in de
Leeuwarder Courant.
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‘Een aangename poëtische wandeling’
Trouw

Poëtisch Utrecht
een wandeling in gedichten
Van al die plekken werd een
wandeling gemaakt en zo
loopt men een verrassende
route door de stad.
Utrecht heeft een rijke
literaire traditie en met deze
bundel wordt daar weer iets
aan toegevoegd.

isbn 90 77487 01 8
80 blz genaaid
gebrocheerd
€12,50
nur 306

De dichters:
Mischa Andriessen,
Daphne de Bruin, Tsead
Bruinja, Joris van
Casteren, Maria van
Daalen, Don Duyns,
Ronald Giphart, Ruben
van Gogh, Ingmar
Heytze, Tjitske Jansen,
Esther Jansma, Arthur
Japin, Corrie Joosten,
Rienk Kruiderink, Dirkje
Kuik, Koos Meinderts,
Peter Middendorp, Hanz
Mirck, Thomas
Möhlmann, Coen
Peppelenbos, F. Starik,
Vrouwkje Tuinman,
Edward van de Vendel,
Leo Vroman, Boris
Wanders, Kees
Wennekendonk, Arjan
Witte en Willem Jan van
Wijk.
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In Poëtisch Utrecht brengen
28 dichters de domstad in
kaart met nieuwe gedichten.
Iedere dichter koos een plek
in de stad: een straat of een
plein, een gebouw of een
beeld.

De lezer wandelt van gedicht
naar gedicht. Journaliste Iris
Pronk schreef de verbindende teksten en neemt de
lezer mee langs vergeten
hoeken en onbekende stegen.
De route duurt zeker 3 uur.
Met foto’s van elke plek en
een plattegrond met route!

04

t juni 20

verschijn

Poëtisch Academisch Groningen
een wandeling in gedichten
Al 390 jaar bepaalt de
Anton Brand schreef het
Rijksuniversiteit Groningen
voorwoord bij de bundel.
het gezicht van de Groninger Foto’s: Jean-Paul Yska
binnenstad. Veel studenten
en docenten maakten ter
Poëtisch
gelegenheid van dit lustrum
Academisch
een gedicht voor de univerGroningen
siteit. In Poëtisch
Academisch Groningen
beschrijven 29 dichters het
universitaire leven van
Groningen.
In een route die leidt langs
vele gebouwen en plekken
waar studenten en professoren hun leven slijten.
Van het Academiegebouw
tot het Zernikecomplex, van
de roeibaan tot de studentenvereniging.

isbn 90 77487 07 7
ca. 84 blz genaaid
gebrocheerd
€12,50
nur 306

De dichters:
Doeko Bosscher, Tsead
Bruinja, Maria van
Daalen, Daniël Dee,
Remco Ekkers, Karel ten
Haaf, Kees ’t Hart,
Petrus Hoosemans, Petra
Else Jekel, C.O. Jellema,
Corrie Joosten, Rutger
Kopland, Gerrit Krol,
Gertjan Laan, Annelieke
van Mens, J.J.A. Mooij,
Coen Peppelenbos, Jean
Pierre Rawie, Suze
Sanders, Rense
Sinkgraven, Albertina
Soepboer, Meindert
Talma, Nyk de Vries,
Boris Wanders, Tommy
Wieringa, Nachoem
Wijnberg, Driek van
Wissen en Guido van der
Wolk
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‘Een schot in de roos’
Boekblad

Poëtisch Groningen
een wandeling in gedichten
isbn 90 806217 4 9
84 blz genaaid
gebrocheerd
tweede herziene druk
€12,50
nur 306

De dichters:
Tsead Bruinja, Maria van
Daalen, Daniël Dee, Bart
FM Droog, Remco
Ekkers, Sieger M.
Geertsma, Ronald
Giphart, Wouter Godijn,
Tjitse Hofman, Petra Else
Jekel, C.O. Jellema,
Corrie Joosten, Rutger
Kopland, Gerrit Krol,
Rienk Kruiderink, Peter
Middendorp, Max
Niematz, Ronald Ohlsen,
Tonnus Oosterhoff, Coen
Peppelenbos, Albertina
Soepboer, Kees Spiering,
Edward van de Vendel,
Boris Wanders, Driek
van Wissen en Leendert
Witvliet.
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In Groningen leeft de poëzie
op elke straathoek. Dat
bewijzen 26 dichters die een
straat of plein in de stad
Groningen hebben uitgekozen voor een gedicht.
Poëtisch Groningen brengt u
op mooie en soms onverwachte plekken. Van gedicht
tot gedicht krijgt de lezer een
nieuwe kijk op een rijke
poëziestad. Een wandelroute
die het beeld van
Groningen voorgoed zal
wijzigen.

De route voert de lezer van
plek tot plek, van gedicht
naar gedicht. Journalist
Reinier Spreen schreef de
verbindende teksten. De
route duurt zeker 21/2 uur.
Met foto’s van elke plek en
een plattegrond met route!

aangrijpende poëzie

Wind door mijn haar
Marianne Janssen
In dit boek beschrijft
Marianne Janssen-Haasnoot
in rake bewoordingen een
beeld van haar strijd en
emoties gedurende het jaar
nadat bij haar de diagnose
borstkanker werd gesteld.
Uit de teksten spreken de
overlevingsdrang en de
positieve instelling die haar
door die zware periode heen
hielpen. Voor menigeen, ziek
of gezond, zullen de overdenkingen in deze bundel
herkenbaar zijn en wellicht
een bron van steun en troost
vormen.

isbn 90 77487 03 4
48 blz genaaid
gebrocheerd
€11,00
nur 306

Een deel van de
opbrengst van de
verkoop van dit boek
zal geschonken worden
aan de BorstkankerVereniging Nederland.
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Peize goed bekeken

isbn 90 77487 02 6
144 blz full colour
genaaid gebonden
formaat 21 ¥ 17 cm
€22,50
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Een unieke combinatie van
verhalen, historie en mooie
beelden van Peize toen en
nu. Een boek door historici,
schrijvers, dichters, schilders
en fotografen.

Onder redactie van
Peter ten Hoor, Nico
Bossina, Gert Visser en
Chris Jansen.
Kunstenaars en auteurs:
Anneke Mensen-Siegers, A. WeijerFaas, Ansje van den Muijzenberg, Ap
van der Kaap, Arend Luinge, Arien de
Groot, Auwert Gjaltema, Ben Nicolai,
Ben Stellink, Bernadette Bijl, Carl
Koblank, Charlotte Pennink, Chris
Jansen, Coen Peppelenbos, Eva
Pennink-Boelen, Flip M. Drukker,
Geert Rossing, Germ Geersing, Gert
Visser, Harm Echten, Harmjan van
Steenwijk, Harry Cock, Henk
Helmantel, Herman Depping, Hidde
de Jager, Jaap Parqui, Jaap Wijnja,
Jacky Bulder, Jacob Bezema, Jan
Faber, Jan van Bergen, Jeanne
Koblank, Jenny Rossing-Nolde, Joke
Ensing, Joop Piek, Koos Draaisma,
Kristin Wijnja, Marijke Tjepkema,
Monique Douma, Nico Bossina, Paul
Holthuis, Peter de Vis, Piet Kodde,
Pieter Biezenaar, Remco Ekkers,
Rianne Kooijman, Rob Biezenaar, Rolf
Smit, Tea Nijnuis en Truus de Weger.

‘Ik schilderde schaduw,
het licht kreeg ik er gratis bij’
Jan Ernst Douma

De buitenste binnenstad
de Groninger diepenring in 64 aquarellen
In dit prachtige boek zijn de
aquarellen opgenomen die
kunstenaar Jan Ernst Douma
uit Leek heeft geschilderd in
zijn project De buitenste
binnenstad. In deze serie
toont hij zijn persoonlijke
visie op dit markante onderdeel van de stad, waarin het
wisselende licht een hoofdrol
speelt. Als nieuwsgierige
wandelaar heeft hij telkens
een ander gezichtspunt
gekozen: de ene keer kijkt hij
terug, dan weer vooruit, dan over de brug
en de volgende keer
een zijstraat in en elke
keer is het licht weer
heel anders.

De schilderijen vertonen
onderling een grote harmonie door het water dat vaak
zichtbaar, maar in elk geval
altijd voelbaar aanwezig is.

isbn 90 806217 6 5
152 blz full colour
genaaid gebonden
formaat 23 ¥ 23 cm
€25,00
nur 642

De grootste bindende kracht
is paradoxaal genoeg de
verscheidenheid van de
kunstwerken: de kleuren die
telkens anders zijn, ook al
komen ze van een palet met
maar vijf kleuren.
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‘Een méésterwerk’
Squeeze

Tavenier
Doeke Sijens en Coen Peppelenbos
Zet zes mannen in één huis
en je krijgt vanzelf amoureuze verwikkelingen, roddel
en achterklap, avonturen en
avontuurtjes.

isbn 90 806217 8 1
208 blz genaaid
gebrocheerd
€16,50
nur 301

Een vrolijke roman door
Coen Peppelenbos en Doeke
Sijens. Of: een gay-soap van
het dagelijkse leven in een
provinciestad.
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Als de veertiger Thomas met
zijn vriend een kapitaal pand
koopt aan de prestigieuze
singels van Groningen, wil
hij er een levendig huis van
maken. Vier onderhuurders,
waaronder een hetero wiens
relatie net verbroken is,
zorgen voor komische
situaties.

bijna uitverkocht, nog enkele exemplaren beschikbaar

De Groninger blaarkop
De Vlaamse gaai en de
Duitse herder zijn algemeen
bekend, maar de Groninger
blaarkop is tot nu toe een dier
voor liefhebbers gebleken.
Een koe is een koe, maar een
blaarkop is een soort superkoe. De ogen gaan stralen en
de verhalen komen los bij
blaarkoppen. Boeren zijn trots
op de prestaties en kunstenaars roemen de ‘tekening’
van de blaarkop.

Groninger blaarkoppen, hoe
lang al begrazen zij ons land?
Wat zijn precies de kenmerken
en heeft het ras toekomst? Al
deze vragen en meer vindt u
in het boek De Groninger
blaarkop, waarin meer dan
dertig liefhebbers (fokker,
veehouder, kok, historicus,
schrijver, dichter en beeldend
kunstenaar) hun liefde voor
dit ras in woord en beeld
weergeven.
Onder redactie van
Peter ten Hoor, Jan
Faber en Coen
Peppelenbos.

isbn 90 806217 3 0
128 blz genaaid
gebonden, full colour
formaat 21 ¥ 17 cm
€20,00
Kunstenaars en
auteurs:
Trijnie Wubbolt, Ruud
Spil, Albertina Soepboer,
Martin Linnartz, IJnte
Botke, Han Jansen,
Marleen Felius, Folkert
de Graaf, A.T. Clason,
Hans Buenk, Koos van
Zomeren, André van
Huizen, Hans Sas, Fred
Reinders, Bert Holtkamp,
Jan Faber, Marjan
Loman-Hogendoorn,
Hilde Wolters, Theo
Jordans, Pieter
Biezenaar, C.O. Jellema,
Sjouke Heins, Hendrik
Elings, Reimer
Strikwerda, Cor
Klevering, Reinder
Willem Hiemstra, Reina
Bruijn-Oosterhof,
Diederik Kraaijpoel,
Zwanet Faber, Boris
Wanders, Aafke van
Hoorn-Meinardi en Jan
Spaans.
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Overig

isbn 90 806217 1 4
48 blz genaaid
gebrocheerd
€12,48
nugi 310

Een paar centimeter toekomst
Boris Wanders

isbn 90 806217 7 3
240 blz gebrocheerd
€15,00
nur 314

Bang voor OMBEREN
Harry Sibum

Een stem op de radio, een
vrouw op een plein. In ogenschijnlijk simpele beelden
roept Boris Wanders herinneringen en verlangens wakker.
Een paar centimeters toekomst laat zien dat er niet per
se grote woorden nodig zijn
om een lezer te raken.

In dit boek doet Harry Sibum
verslag van zijn jeugd in een
kinderrijk katholiek gezin van
net na de Tweede
Wereldoorlog.

12

Groningstalig
Lichtsteert
Reinder Willem Hiemstra
In deze Groningstalige bundel
toont Hiemstra zijn kracht in
de kortst mogelijke verhalen:
gedichten. In een schijnbaar
eenvoudige taal schildert hij
vol verwondering een wereld
die doordraait.

Aan raand van tied
J. K. Harms
Groningstalige bundel met
verhalen en gedichten.
‘t Gait over vogels, baargen,
trainen, domies en wat ze te
vertellen hemmen, dooie honden, scheuvellopers, swaarde
schoapen en nog veul meer,
alens deur mekoar en
t maiste speult zok òf aan
raand van tied.’

isbn 90 806217 5 7
56 blz genaaid
gebrocheerd
€12,50
nur 306

isbn 90 806217 9 x
76 blz genaaid
gebrocheerd
€13,50
nur 306
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informatie voor boekhandels
De boeken van Uitgeverij kleine Uil zijn (in samenwerking met Uitgeverij Passage) via het Centraal
Boekhuis te bestellen. Natuurlijk kunt u de boeken ook rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen door
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Titels die zijn voorzien van een *, zijn niet via het Centraal Boekhuis te bestellen.
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‘Een blad dat volhardend
vanuit de zijlijn opereert’
Arjan Peters in de Volkskrant

Tzum
Literair tijdschrift
issn 1388 1442
€6,50 losse nummers/
€21,– jaarabonnement

Een eigenzinnig literair
tijdschrift onder redactie van
Coen Peppelenbos (hoofdredacteur), Peter Middendorp
en Gideon van Ligten.

Bekend van de Tzum
Literatuurprijs voor de
mooiste zin uit werk dat in
het afgelopen jaar werd
gepubliceerd.

Met interviews, veel werk van Er zijn nog enkele oude
nummers verkrijgbaar.
jonge schrijvers en dichters,
Carte Blanche, waarin Arthur
Japin de vrijheid krijgt om te
schrijven wat hij wil, en
Schetsboek, waarin een
schrijver of dichter ideeën en
observaties noteert die te
klein zijn voor een gedicht of
verhaal maar te groot om te
vergeten.
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