Voorjaar 2006

Uitgeverij

kleine Uil

Foto omslag: T.G. Hoekstra, april 1945

Omslagontwerpers
Jan Faber
email Jan.Faber@lineup.nl
Libythea
www.libythea.nl
email info@libythea.nl
Sander Tiekstra
email sander@nr14.nl
Laurine Brugman
email laurine.brugman@gmail.com

Fotograaf auteursportretten
Jean Paul Yska
www.yskafotografie.nl
email info@yskafotografie.nl
mobiel 06 27428621

Inhoud
Bevrijd! kleine grote herinneringen aan de bevrijding 2
Steen de beste verhalen en gedichten van studenten 3
Standaardwerk voor drie talen
De honderd mooiste Groningse, Friese en Drentse gedichten 4
De honderd mooiste Groningse gedichten 5
De honderd mooiste Friese gedichten 6
De honderd mooiste Drentse gedichten 7
Tzum special - Nummer 32: Het grote Arthur Japin-nummer 8
Poëtische wandelingen 10
Poëtisch Amsterdam - Een wandeling in gedichten
Poëtisch Rotterdam - Een wandeling in gedichten
Poëtisch Utrecht - Een wandeling in gedichten
Poëtisch Academisch Groningen - Een wandeling in gedichten
Poëtisch Groningen - Een wandeling in gedichten
Fondsoverzicht 12

Meld u voor het laatste nieuws aan op de mailinglijst van de
uitgeverij via de website.

www.kleineuil.nl

1

BEVRIJD! kleine grote herinneringen aan de bevrijding
Onder redactie van Monique Brinks

‘Vertel uw persoonlijke verhaal
over de bevrijding.’ Op die oproep
reageerden tientallen mensen met
foto’s en verhalen. Het zijn ontroerende ooggetuigenverslagen
geworden. Natuurlijk verhalen
over de Canadese bevrijders; de
blijdschap, de feesten, de chocolade en het witte casinobrood. Maar
ook verhalen over dode soldaten
die zomaar op straat lagen.
Verslagen van spannende gebeurtenissen rondom de bevrijding,
maar ook uitgesproken trieste
verhalen: in de kampen kon men

na de bevrijding niet meteen naar
huis en dan was het nog de vraag
of ‘thuis’ nog wel bestond.

isbn 90 77487 26 3
ca. 144 blz. genaaid gebonden
Prijs € 16,50

nur 689
Omslagontwerp: Libythea
Verschijnt: april 2006

De Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen (OVMG)
verzamelde deze getuigenissen en
biedt de lezer een breed overzicht
van de diverse emoties die tijdens
de bevrijding om de voorrang
streden.
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Steen [Stichting Student en Literatuur]
De beste verhalen en gedichten van studenten
De Stichting Student en Literatuur
(SSL) organiseert voor het eerst
een wedstrijd onder studenten en
een deskundige jury koos de beste
verhalen en gedichten van studenten.
De SSL is opgericht om jong talent
aan te boren. In februari 2006
vindt er een grote manifestatie
plaats waarbij de winnaars van de
prijs bekend wordt gemaakt. De
Stichting kent illustere literaire
kopstukken in haar comité van
aanbeveling, waaronder Rutger
Kopland en Dichter des
Vaderlands Driek van Wissen.

De elf beste verhalen en de elf
beste gedichten van de SSL Prijs
2005-2006 zijn in dit boek gebundeld. Actueel, associatief, beschrijvend, impressionistisch, persoonlijk, werelds, zakelijk: het thema
steen zorgde voor gevarieerde en
intrigerende inzendingen.

Voor meer informatie: www.stichtingstudentenliteratuur.nl

isbn 90 77487 31 x
ca. 96 blz. genaaid gebrocheerd
Prijs € 11,00
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nur 303, 306
Omslagontwerp: Sander Tiekstra
Verschijnt: maart 2006

Standaardwerken voor drie talen
De honderd mooiste Groningse, Friese en Drentse gedichten
De opdracht was helder en uitdagend: Wat zijn de mooiste gedichten in het Fries, Gronings en
Drents? Aan deskundigen binnen
de taalgebieden vroeg Uitgeverij
kleine Uil om een selectie te
maken van de mooiste gedichten.
Voor het eerst krijgen mensen
binnen en buiten de drie noordelijke provincies de hoogtepunten
van de literatuur in de eigen taal
onder ogen. Adequate vertalingen
maken de bundels bovendien voor
een breed publiek toegankelijk.

hun keuze uit het
rijke en kwalitatief
hoogstaande
materiaal te
maken.
Als er een ding
duidelijk wordt uit
deze bundels dan
is het wel dat het
Fries, het
Gronings en het
Drents een schat
aan poëtisch
materiaal kent.

Babs Gezelle Meerburg, Jetske
Bilker, Jan Glas, Jur Engels en
Henk Nijkeuter zijn de specialisten die maandenlang de archieven en bibliotheken uitplozen om

De drie boeken zijn in één set te verkrijgen onder het
ISBN 90 77487 30 1
De boeken zijn onder eigen ISBN los te bestellen, zie
de volgen de pagina’s.

isbn 90 77487 30 1
ca. 3 x 240 blz. gebonden
Prijs € 50,00

nur 306, 524, 525
Omslagontwerp: Jan Faber
Verschijnt: mei 2006
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De honderd mooiste Groningse gedichten
Samenstellers Jan Glas en Jur Engels

tweetalige uitgave

De samenstellers
Jur Engels is beleidsmedewerker
cultuur bij de gemeente Leek. Verder
is hij coördinator en programmeur van
de Stichting Culturele Raad Leek.
Sinds de oprichting in 1983 is hij
redactielid van Toal en Taiken,
Tiedschrift veur Grunneger kultuur.
Tussen 1980 en 1998 vervulde hij tal
van bestuurs- en nevenfuncties bij de
Stichting ’t Grunneger Bouk en de
Stichting Grunneger Toal. Hij verzorgt
lezingen over Groninger literatuur en
is namens de Groninger taal- en
cultuurorganisaties lid van de
programmaraad van RTV Noord.

isbn 90 77487 28 x
ca. 240 blz. gebonden
Prijs € 20,00

5

Jan Glas schrijft poëzie in het
Gronings en is redactielid van het
literaire tijdschrift Krödde.
In 2004 verscheen zijn debuutbundel De vangers van zummer. Verder is
hij betrokken bij het organiseren van
Groningstalige poëzie-optredens
tijdens de Dag van de Poëzie en hij
stelde hiervoor in 2005 het Godert
Walter-Cahier Plat & Platt samen.

nur 306, 525
Omslagontwerp: Jan Faber
Verschijnt: mei 2006

De honderd mooiste Friese gedichten
Samenstellers Babs Gezelle Meerburg en Jetske Bilker

tweetalige uitgave

De samenstellers
Jetske Bilker is schrijfster. Zij heeft
al diverse Friestalige boeken geschreven. Haar Friese boekenweekgeschenk
Oar plak oare tiid (2004) werd onlangs
in het Nederlands vertaald onder de
titel Andere plaats, andere tijd (2005).
Bilker doet onder meer redactiewerk
voor uitgeverij Bornmeer, was
redactielid van het internettijdschrift
Farsk en is adviseur bij de toekenning
van subsidies door het Nederlands
Productie en Vertalingen Fonds, wat
betreft Friese poëzie.

isbn 90 77487 27 1
ca. 240 blz. gebonden
Prijs € 20,00

Babs Gezelle Meerburg is docente
geweest op de Universiteit van
Amsterdam en de Rijksuniversiteit
Groningen. Sinds 2002 is zij coördinerend docent aan de lerarenopleidingen Fries van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden.
Voor de Leeuwarder Courant schrijft
zij recensies over Friese poëzie. Ze is
daarnaast ook adviseur bij de toekenning van subsidies van het Nederlands
Productie en Vertalingen Fonds, wat
betreft Friese poëzie. Voor uitgeverij
Contact doet ze redactiewerk voor een
Friestalige literatuurgeschiedenis.

nur 306, 524
Omslagontwerp: Jan Faber
Verschijnt: mei 2006
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De honderd mooiste Drentse gedichten
Samensteller Henk Nijkeuter

tweetalige uitgave

De samensteller
Henk Nijkeuter is literatuurhistoricus. Hij studeerde Nederlands en
geschiedenis aan de lerarenopleiding
Ubbo Emmius te Groningen en volgde
de opleiding tot archivaris aan de
Rijksarchiefschool in Den Haag.
Daarna voltooide hij de studie
Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
was werkzaam in het voortgezet
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, werkte als staffunctionaris bij het
streektaalinstituut Drentse Taol en is
thans hoofd van de afdeling Collecties
bij het Drents Archief te Assen.

isbn 90 77487 29 8
ca. 240 blz. gebonden
Prijs € 20,00
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Henk Nijkeuter publiceert geregeld
over literair-historische onderwerpen
en werkte mee aan diverse boekpublicaties. In 2001 promoveerde hij
aan de Rijksuniversiteit Groningen
op de dissertatie De pen gewijd aan
Drenthe’s dierbren grond. Literaire
bedrijvigheid in de Olde Lantschap,
1816-1956.

nur 306, 525
Omslagontwerp: Jan Faber
Verschijnt: mei 2006

Tzum - literair tijdschrift
Onder redactie van Coen Peppelenbos, Peter Middendorp,
Gideon van Ligten en Roos Custers
Terwijl het ene na het andere
literaire tijdschrift er mee op
moet houden gaat Uitgeverij
kleine Uil door met het eigenzinnig landelijke literaire tijdschrift Tzum.
Vaste medewerker aan het
blad is de schrijver van het boekenweekgeschenk van 2006:
Arthur Japin.
Met interviews (in de afgelopen
jaren o.a. met Tommy Wieringa,
Thomas Rosenboom, Stijn Aerden,

issn 1388 1442
Prijs abonnement € 21,00
Prijs losse nummers € 6,50

Doeschka Meijsing), veel werk van
jonge schrijvers en dichters, en de
rubriek het 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.
Regelmatig brengt Tzum een
eigengereid themanummer uit,
zo verscheen er een speciaal plattelandsnummer en een groot
L.H. Wienernummer.

Omslagontwerp: Laurine Brugman
Verschijnt: 4 maal per jaar
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Tzum nummer 32
Het grote Arthur Japin-nummer
Vlak voor de boekenweek presenteert Tzum een nummer dat
geheel gewijd is aan Arthur Japin,
de schrijver van het boekenweekgeschenk en vaste medewerker van
dit literaire tijdschrift.
Vrienden van Arthur Japin
zullen over deze succesauteur
schrijven. Achtergrondartikelen
over zijn romans zullen het werk
nader duiden. Maar bovenal verschijnt er in deze Tzum uniek
materiaal, waaronder veel foto’s
die nog niet eerder in druk zijn
verschenen.
Na de succesvolle specials over
L.H. Wiener en Tommy Wieringa
zal deze Tzum de weg naar de
lezer weten te vinden.
Arthur Japin heeft al jarenlang
de rubriek Carte Blanche in Tzum.
Daarin schrijft hij in dagboekachtige notities over alles wat hem
beweegt. De lezers van Tzum
konden in de afgelopen jaren zijn
ontwikkeling tot een internationale
bestsellerauteur volgen, zagen
notities die leken te slaan op zijn
persoonlijk leven terugvinden in
romans als De droom van de
leeuw en Een schitterend gebrek.
In de Japin-special zijn de rollen omgekeerd en schrijven mensen als Paul de Leeuw, Bezige Bij-
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uitgever Onno Blom, dichter
Ingmar Heytze en vertaler Adri
Boon over hun vriendschap met
Japin.

BESTEL Het grote Arthur
Japin-nummer
Wanneer u niet regulier Tzum verkoopt,
maar wel Tzum 32, Het grote Arthur Japinnummer wilt verkopen, kunt u het rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen (info@kleineuil.nl).
Daarvoor geldt het minimale aantal van
3 exemplaren, die met 40% korting rechtstreeks worden geleverd, zonder recht van
retour, maar ook zonder verdere kosten.

Wandelingen in gedichten
Onder redactie van: Coen

Peppelenbos

Binnen de kortste keren zijn de
poëtische wandelingen van
Uitgeverij kleine Uil een begrip
geworden in de boekhandel. Het
zijn steady sellers. Poëtisch
Amsterdam, Poëtisch Utrecht,
Poëtisch Rotterdam, Poëtisch
Groningen en Poëtisch
Academisch Groningen haalden
grote oplagen en zijn door de lage
prijs en de mooie foto’s ideale
cadeaus.

In het najaar zullen de twee volgende delen in de reeks verschijnen: Poëtisch Den Haag en
Poëtisch Leeuwarden.
Voor alle deelnemende dichters
(van Rutger Kopland tot Esther
Jansma, Van Ingmar Heytze tot
Jules Deelder, van Simon
Vinkenoog tot Diana Ozon) kunt u
het best de website van de uitgeverij bezoeken.

De opdracht aan de dichters was:
kies een plek in de binnenstad en
schrijf over die plek een gedicht.
Naderhand werd er een grillige,
maar verrassende route gemaakt
die de lezer van plek tot plek
brengt. Het fors dikkere Poëtisch
Amsterdam kent zelfs twee routes.
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Rascha Peper

44

Magere Brug

Magere Brug

Loop de Utrechtsestraat in, rechtdoor tot aan de Keizersgracht. Over
het water, na de brug linksaf, over de Keizersgracht. Ga aan het eind
naar rechts. De eerste brug aan uw linkerzijde is de Magere Brug.
Schuin aan de overkant ziet u theater Carré, waar ’s winters nog altijd
de kerstcircusleeuwen brullen en waar vroeger de revuemeisjes
dansten (beschreven in De revue van Kees ’t Hart).

Nergens in de stad zoveel weidsheid. Smalte
over breedte. Fragiel is niet het woord
– de arcadebogen te robuust –
het is meer lieflijke houterigheid.
Water en lucht lichtgrijs, achter de ronde façade
in de verte het onnavolgbare grijs van de Zuiderkerk.
Aan de andere kant the city’s most famous theater
zegt een gids. En de sluices natuurlijk, the waterdoors.
De gele-fietshorde is afgestapt en kijkt. Ik loop langs
en kijk in één moeite door mee
naar wat zo vertrouwd is.

45

Bij de sluizen drijft een roeiboot.
Wie erin zat is zojuist met een jas vol klinkers
naar de bodem gezonken. Er dijen
nog brede kringen uit.
Maar dat zien de toeristen niet. Ze luisteren
naar een verhaal over daily circulation. Hoewel,
wat staart die grijze man uit het gezelschap
daar afwezig naar de zwarte plek in het water?

Erik Solvanger
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Van de Wallen tot Oud-Zuid
J.J. Voskuil schreef er Het Bureau, Marga Minco Het bittere kruid. Vondel, Multatuli, Reve,
Nescio en Grunberg, ze woonden er allemaal. Amsterdam is al eeuwen een schrijversstad,
die ook buitenlanders lokt. Een van de beroemdsten is John Irving, die research deed in
het Amsterdamse red light district. Zelfs daar zijn poëtische plekken, zo zult u zelf
ontdekken. Want deze poëzieroute voert naar de Wallen en verder, naar schrijverswijk
Oud-Zuid. Startpunt van de wandeling is Amsterdam Centraal Station.
U begint met een korte boottocht. Verlaat de stationshal via uitgang Noord. Steek de weg
over en ga aan de overzijde naar links. De eerste rechts is het Pontplein CS. Vanaf hier
varen pontjes over ’t IJ. Ga heen en weer met het Buiksloterwegveer.
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Wat is een geest zonder hemel? – Novalis

Amsterdam is mijn afvaart.
Het water tot aan de lippen
met beide benen op de grond.
Altijd nog hoger dan het land
heerst het water over horizon.
Met beide benen op de grond.
Het water al tot aan de lippen.
De bodem laat zich raden, bed
van oesters slinkt, de kade een
vernuftig gevlochten barrière
van handen, van lange vingers.
De gestolen draden van de zee.
Stinkt. Uw nagels vloeien inkt.
Monden barsten mankementen.
Ik heb een fout gemaakt men zegt
Hoe seniel is de kabeljauw
van de dag? De platvis van het
zwevende landschap? Kwelder?
Een manuscript van verarming
ligt op de tekentafel. Amsterdam.
Dit is uw aankomst in onze stad.

9077487239
9077487093
9077487077
9077487018
9080621749
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Poëtisch Amsterdam - Een wandeling in gedichten € 15,00
Poëtisch Rotterdam - Een wandeling in gedichten € 12,50
Poëtisch Academisch Groningen - Een wandeling in gedichten € 12,50
Poëtisch Utrecht - Een wandeling in gedichten € 12,50
Poëtisch Groningen - Een wandeling in gedichten € 12,50

Fondsoverzicht
Proza
907748731X*
9077487247
9077487212
9077487220
9077487190
9077487182
907748714X
9077487085
9077487050*
9080621781
9080621773*

Steen Stichting Student en Literatuur € 11,00 [maart 2006]
Het geheim van de kip en de haan Jim Heynen € 17,50
Harde actie Doeke Sijens en Coen Peppelenbos € 16,50
Per Saldo Henk van der Ent € 16,50
Trap ze in de pokkel - columns Herman Sandman € 12,50
De zwarte engel Maria van Daalen € 16,50
BIDDEN zonder afspraak Harry Sibum € 15,00
De Feeëntrein - Brieven aan Philippine Remco Ekkers € 16,50
Horizontale reizen Hans van der Heijde € 16,50
Tavenier Doeke Sijens en Coen Peppelenbos € 16,50
Bang voor OMBEREN Harry Sibum € 15,00

Poëzie
Opgeruimd razen Benne van der Velde € 12,50
Bombloesem Rense Sinkgraven € 12,50
De Alice voorbij Remco Ekkers € 12,50
een nieuwe god / de nieuwe regels Peter de Groot € 12,50
Poëtisch Amsterdam - Een wandeling in gedichten
onder redactie van Coen Peppelenbos € 15,00
9077487093 Poëtisch Rotterdam - Een wandeling in gedichten
onder redactie van Coen Peppelenbos € 12,50
9077487077 Poëtisch Academisch Groningen - Een wandeling in gedichten
onder redactie van Coen Peppelenbos € 12,50
9077487018 Poëtisch Utrecht - Een wandeling in gedichten
onder redactie van Coen Peppelenbos € 12,50
9080621749 Poëtisch Groningen - Een wandeling in gedichten
onder redactie van Coen Peppelenbos € 12,50
9077487131* Besmettelijk waaien Rienk R. Kruiderink € 12,50
9077487034 Wind door mijn haar Marianne Janssen € 11,00
9080621714* Een paar centimeter toekomst Boris Wanders € 12,48
9077487255
9077487174
9077487166
9077487158
9077487239

Kunst/cultuur
9077487263
9080621765

Bevrijd! onder redactie van Monique Brinks € 16,50 [april 2006]
De buitenste binnenstad Jan Ernst Douma € 25,00

12

9077487026* Peize goed bekeken onder redactie van Peter ten Hoor,
Nico Bossina, Chris Jansen en Gert Visser € 22,50
9080621730 De Groninger blaarkop onder redactie van Peter ten Hoor,
Jan Faber en Coen Peppelenbos [uitverkocht]

Groningstalig
907748728X
9077487204*
9077487115*
9077487107*
908062179X*
9080621757*

De honderd mooiste Groningse gedichten Onder redactie
van Jur Engels en Jan Glas € 20,00 [mei 2006]
Vogeldood Melle Hijlkema € 14,50
De vangers van zummer Jan Glas € 12,50
Keel me dan Reinder Willem Hiemstra € 14,50
Aan raand van tied J.K. Harms € 13,50
Lichtsteert Reinder Willem Hiemstra € 12,50

Drentstalig
De honderd mooiste Drentse gedichten Onder redactie
van Henk Nijkeuter € 20,00 [mei 2006]
9077487123* Ver-stoan Anneke Mensen-Siegers € 12,50
9077487298

Friestalig
9077487271

De honderd mooiste Friese gedichten
Onder redactie van Babs Gezelle Meerburg en
Jetske Bilker € 20,00 [mei 2006]

Informatie voor boekhandels
De boeken van Uitgeverij kleine Uil worden gedistribueerd door het
Centraal Boekhuis en Scholtens.
Aangezien we bij het Centraal boekhuis samenwerken met uitgeverij
Passage, lijkt het alsof de boeken van Uitgeverij kleine Uil worden uitgegeven door Passage.
Titels die zijn voorzien van een *, zijn uitsluitend rechtstreeks bij de
uitgeverij te bestellen.

Uitgeverij

kleine Uil
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