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afdh Uitgevers Paul Abels en Martien Frijns (foto Bas Uterwijk)

In 2006 richtten Paul Abels en Martien

verlaagd hebben (pagina’s 68-118). U kunt

Frijns met hulp van Bert de Haan Stich-

de boeken rechtstreeks bestellen, bij voor-

ting afdh Uitgevers op om de zeer korte

keur via info@afdh.nl of telefonisch

verhalen van A.L. Snijders uit te kunnen

via 053-4362134 of 0314-356196.

geven. Ons fonds bestaat inmiddels uit
106 titels, waaronder tien van de hand

U kunt overigens ook abonnee worden

van A.L. Snijders.

van afdh Uitgevers. Wij beschouwen dat
als een cultuurdaad. In dat geval betaalt

In deze prospectus presenteren wij met

u jaarlijks €75. Daarvoor krijgt u drie

trots enkele nieuwe titels (pagina’s 6-10),

boeken thuisgestuurd én het jaarlijkse

een flink aantal recentelijk verschenen

bibliofiele nieuwjaarsgeschenk, speciaal

publicaties (p. 12-38), enkele bibliofiele

voor onze abonnees.

Verschijnt september 2017
Zie http://www.afdh.nl/abonnee.aspx
ca. 256 pagina’s • rijk geïllustreerd waarvan 32 in kleur
oudere publicaties die we stevig
in prijs • isbn 9789072603351
luxe paperback
prijs ca. € 24,50
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NIEUW

Twaalf miniatuurtjes
over sport en tv

Arjan Peters Het goede wil niet winnen

laat hij het vertrouwde terrein, en schrijft
dan bijvoorbeeld over sport of televisie.
In Het goede wil niet winnen zijn twaalf van
zulke miniatuurtjes opgenomen. Zijn onthulling in de zomer van 2016 dat voetbaltrainer Simon Kistemaker lang geleden
zijn voetbalcarrière in de kiem heeft
gesmoord, riep veel meelevende reacties
op. Behalve over de Tour de France,
max Geheugentrainer, zesduizend sierkussentjes en de Olympische Spelen handelt dit bibliofiele kleine boek ook over
Multatuli, Carlos Drummond de Andrade
en P.C. Hooft. Want zonder literatuur gaat
het bij Peters niet.
Een publicatie voor de echte liefhebber: gesigneerd door de auteur en door illustrator
Paul van der Steen, in een beperkte oplage
van niet meer dan 300 exemplaren. Tijdig
intekenen via info@afdh.nl is verstandig.
Sinds een kwart eeuw is Arjan Peters (1963)
bekend van zijn stukken in de Volkskrant.
Hij schrijft boekrecensies, columns, interviews en necrologieën. Maar af en toe ver-

Verschijnt mei 2017
32 pagina’s • geïllustreerd in kleur
cahiersteek • isbn 9789072603593
prijs € 19,50
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Stefan Zweig Boekenmendel en De onzichtbare verzameling
Vertaald door Ton Naaijkens

In ‘Boekenmendel’ ontmoeten we de
Oekraïense Jood Jacob Mendel, een antiquaar die illegaal in Wenen verblijft en
daar de negatieve, zeer herkenbare gevolgen van ondervindt.
In ‘De onzichtbare verzameling’ verkoopt
de echtgenote van een blinde verzamelaar
zijn kostbare grafiekcollectie tegen dumpprijzen en wordt er niet rijker maar juist
armer van. Een verhaal over de gevolgen
van de geldcrisis in Duitsland en Oostenrijk na de Eerste Wereldoorlog.
De twee verhalen verschijnen in één band,
in een vertaling van Ton Naaijkens.
Het boek bevat een selectie opnamen,
gemaakt door de Joodse fotografe Maria
Austria (1915-1975). De omslagfoto van het
boek is ook van de hand van Maria Austria.
In mei 2015 overleed Kurt Löb (illustrator,
typograaf en schrijver). Twee verhalen
van Stefan Zweig vond hij heel bijzonder,
namelijk ‘Boekenmendel’ en ‘De onzichtbare verzameling’.

afdh-uitgever Martien Frijns bereidt een
boek voor over haar werk op basis van de
collectie foto’s in het Maria Austria Instituut. Het zal verschijnen rond het voorjaar
van 2018.

Verschijnt mei/juni 2017
96 pagina’s • geïllustreerd • gebonden
isbn 9789072603630
prijs ca. € 25
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Twee onbekende verhalen
van Stefan Zweig
Verschijnt september 2017
ca. 256 pagina’s • rijk geïllustreerd waarvan 32 in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603351
prijs ca. € 24,50
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Nieuw licht op
een geniale
liedjescomponist

Verschijnt september 2017
ca. 256 pagina’s • rijk geïllustreerd waarvan 32 in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603351
prijs ca. € 24,50

Ton Ouwehand Harry Bannink – toonzetter

wel het bekendste geworden met de liedjes
uit de televisieserie Ja Zuster Nee Zuster.
Die muziek behoort tot de canon van de
Nederlandse kleinkunst. Iedereen kent
‘Mijn Opa’, ‘De twips’ en ‘In een rijtuigie’.
Kunstredacteur en muzikant Ton Ouwehand is een groot liefhebber van het werk
van Harry Bannink. Zijn boek Harry
Bannink: toonzetter verschijnt in september
2017.

Harry Bannink (1929-1999) is de man
die de muziek bij duizenden liedjes van
grootheden als Annie M.G. Schmidt,
Michel van der Plas, Eli Asser en Willem
Wilmink componeerde. Misschien is hij

In zijn boek richt Ton Ouwehand de blik
op de landelijke betekenis van Bannink.
Hij speurt naar de zichtbare en onzichtbare tekenen van diens nalatenschap en
ondervraagt kenners en liefhebbers van
Banninks werk zoals Aart Staartjes,
Henny Vrienten, Joost Prinsen, Loes Luca,
Joop van den Ende, Ivo de Wijs, Flip van
Duijn (de zoon van Annie M.G. Schmidt)
en vele, vele anderen.
In januari 2017 verscheen deel I Niemand zo
aardig als hij. Zie p. 12 van deze prospectus.

Verschijnt september 2017
ca. 256 pagina’s • rijk geïllustreerd, 32 pagina’s in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603562
prijs ca. € 24,50
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Harry Bannink Niemand zo aardig als hij –
Over Harry Bannink in Enschede

se wijze komt de persoonlijke strijd van de
auteur voor een échte, representatieve Harry Banninkstraat in beeld. Tal van muzikanten en kleinkunstenaars uit stad en ommelanden passeren de revue.
Het tweede deel van Ouwehands Banninkboek zal verschijnen in september 2017.
Daarin richt de auteur zijn blik op de landelijke betekenis van Bannink. Hij speurt
naar de zichtbare en onzichtbare tekenen
van diens nalatenschap en ondervraagt
kenners en liefhebbers van Banninks werk
zoals Aart Staartjes, Henny Vrienten,
Joost Prinsen, Loes Luca, Joop van den
Ende, Ivo de Wijs, Flip van Duijn (de zoon
van Annie M.G. Schmidt) en vele anderen.
Wat een lief boek!
Carla Lipp (danseres, actrice, zangeres)
In dit boek, Niemand zo aardig als hij – deel 1,
verkent Ton Ouwehand de bronnen van
zijn eigen fascinatie voor het werk van Bannink. Hij zoekt naar de muzikale sporen die
de componist in Enschede en Twente heeft
achtergelaten. Een rode draad in dit eerste
deel is het verhaal over het geworstel met de
Harry Banninkstraat in Enschede. Op speel-

Ik heb het met plezier gelezen, ik ben erg
benieuwd naar deel 2.
Ivo de Wijs (tekstschrijver)
Ik heb erg genoten van ‘Niemand zo aardig
als hij’.
Herman Finkers (cabaretier)

2017
96 pagina’s • rijk geïllustreerd
luxe paperback • isbn 9789072603913
prijs € 15

Pleidooi voor een van
Enschedees grote helden:
Harry Bannink

13

Foto: Annina Romita
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‘Het is een meer dan prachtig
boekje. Heel intiem, heel
direct, heel teer, heel broos en
toch heel sterk.’
[Nelleke Noordervliet]

Foto: Bas Uterwijk

RECENT VERSCHENEN

Jente Posthuma Probeer een beetje
goed over me te denken Bas Uterwijk – fotografie

vader. De samenwerking tussen schrijver
en fotograaf leverde een indrukwekkende
herinnering op.
Probeer een beetje goed over me te denken is
het vierde deeltje van de 250+reeks van
afdh Uitgevers. De 250+reeks van
afdh Uitgevers: kleine boekjes met korte
verhalen, fraai geïllustreerd en met heel
veel aandacht vormgegeven. De 250-reeks
is een podium voor erkend en nog niet
erkend taal- en beeldtalent.

Jente Posthuma en Bas Uterwijk maakten
dit kleine boek. Bas vertelde over de zelfgekozen dood van zijn vader en fotografeerde,
Jente schreef op wat hij zei. ‘Probeer een
beetje goed over me te denken’: dat was
de laatste zin in de afscheidsbrief van Bas’

Jente Posthuma (1974) publiceerde verhalen in De Revisor, Das Magazin, Hollands
Maandblad en De Gids. In 2012 won ze de
A.L. Snijdersprijs voor het beste zeer korte
verhaal. Haar debuutroman Mensen zonder
uitstraling verscheen in 2016.
Bas Uterwijk (1968) was special make-up
effects artist, modelmaker, 3D-animator en
artdirector van videogames. Sinds 2008 is
hij reportage- en documentair fotograaf.

64 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603531
prijs € 12
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Eerder verschenen in de 250-reeks

C I TA AT U I T H E T B O E K
Dat ik besta heb ik aan Jeroen Krabbé
te danken. Hij zat bij mijn moeder op de
Rietveld Academie en nam haar mee naar
een feestje. Daar ontmoette ze Henk,
mijn vader. Ze waren op slag verliefd.
Ik zei altijd Henk, nooit papa. Hij kwam
uit een arbeidersgezin. Zijn broers waren
lasser en vrachtwagenchauffeur. Vroeger
praatte hij plat Amsterdams. Toen hij
besloot om naar de toneelschool te gaan,
leerde hij zichzelf Algemeen Beschaafd

Nederlands. Hij sprak tegen het bekakte
aan.
Als acteur kon hij goed stemmen en karakters doen, maar zodra hij Amsterdams
moest praten raakte er iets geblokkeerd
in zijn hoofd. Dat lukte gewoon niet meer.
Hij speelde in films en dramaseries en
stond veel op het toneel. Toen ik klein was
kende ik hem vooral als de deftige stem
van Flip de Sprinkhaan in Maja de Bij en
als gans Maarten in Nils Holgersson.

Bas Uterwijk (foto Jente Posthuma)

Wat een zuivere tekst. Wat een veelzeggende soberheid. Ieder woord
staat teer op zijn plaats. Alles heeft het ritme van bezonken gedachten
over verdriet.
Thomas Verbogt (auteur)

Het boekje maakt de belofte waar. Niet alleen is het mooi vervaardigd,
ook is de combinatie beeld en tekst nog sterker geworden dan bij de
vorige titels. De afwisseling zorgt voor verschillende perspectieven die
elkaar goed aanvullen. Knap dus.
Dirk Vis (redacteur van De Gids)

Wandelen in het woud,
bespiegelend over goed
natuurbeheer

Foto: Martien Frijns

RECENT VERSCHENEN

Martien Frijns, Machiel Bosch e.v.a. Het Deelerwoud
Wild en bijster land

geldt voor de wilde zwijnen hetzelfde.
Inmiddels is het afschotbeleid veranderd.
In dit prachtig geïllustreerde en leerzame
boek wandelt de lezer mee met natuurbeheerder Machiel Bosch, filosoof Clemens
Driessen en schrijver en natuurliefhebber
Martien Frijns. Wat zien we, waarover
horen we, waarover wordt er gedacht?

In Het Deelerwoud – Wild en bijster land verkennen zeven mannen het Deelerwoud,
dat midden op de Veluwe ligt. Natuurmonumenten verwierf het gebied in 1967
na een zeer succesvolle landelijke actie –
een van de eerste grote publieksacties voor
natuurbehoud in Nederland. Het Deelerwoud is een bijzonder gebied. Sinds 2001
worden hier de dam- en edelherten niet
meer afgeschoten. Ruim tien jaar later

De wandeltochten door het Deelerwoud
roepen vragen op over onder andere
100%-wildgarantie, geluidshinder, lerend
beheren, fauna versus flora, de Amsterdamse Waterleidingduinen, de Oostvaardersplassen, charismatische relaties in de
natuur, safari-joggen, de Hooglander en
het Heck-rund, de raaf en de uil, rewilding
en natuur in de oksels van de snelwegen.
Maar ondertussen leert de lezer ook
zeker twaalf soorten poep kennen.
Planken Wambuis en Het Deelerwoud zijn ook
verkrijgbaar in een schuifdoos. De oplage
hiervan is beperkt. Wie de schuifdoos
met beide delen wil bestellen, stuurt
een mailbericht naar info@afdh.nl.

320 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603548
prijs € 29,50
prijs schuifdoos met beide boeken € 55
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C I TA AT U I T H E T B O E K
Deze zondagmiddag zien we veel damen edelherten. We zien geen reeën maar
wel enkele wilde zwijnen op een grasveldje, verscholen achter de bomen in een bosje. Het is een broodmagere moeder met
haar jongen. Vanzelfsprekend ontbreken
de immense Hooglanders niet.
Na afloop is de vriend stomverbaasd dat we
amper mens, volop natuur en nog veel meer
wilde dieren hebben gezien. Was hetgeen
wij zagen het resultaat van de stoere keuze
die Natuurmonumenten vijftien jaar geleden maakte: geen wilde dieren meer afschieten? Of is het niet meer dan een tijdelijke oprisping? De druk om het jachtgeweer opnieuw uit het foudraal te halen,
neemt toe, en de discussies hierover worden

zowel binnen als buiten Natuurmonumenten regelmatig gevoerd.
Waar hebben we het eigenlijk over? Op ruim
honderdvijftig meter onder het Deelerwoud
liepen 1,5 miljoen geleden zuidelijke mammoeten, bosolifanten, makaken, tapirs, herten, mastodonten en hyena’s rond. Recenter
– ruim 3000 jaar geleden – liepen er al damherten in de Lage Landen rond. Tegenwoordig is de kans heel groot dat wij dam- en
edelherten tijdens een wandeling in het
Deelerwoud tegenkomen. Welke wilde dieren kunnen we over tien, honderd of driehonderd jaar in het Deelerwoud aantreffen?
Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe ziet het
woud van de toekomst eruit?

Foto: Martien Frijns
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Brabantse boeren en
Amerikaanse indianen
op zoek naar geluk en
welvaart

Ton Verstegen Rogge en wilde rijst
Van Voederheil naar Fox River en terug (1850-2016)

gemengd bedrijf. Verstegen ontdekte dat
een deel van zijn voorouders rond 1850
emigreerde naar Amerika. Hij dook de archieven in, vond een schat aan briefmateriaal en reisde af naar Wisconsin USA. De
Brabantse gelukzoekers bleken te wonen
in het gebied van de Menominee-indianen,
‘het Volk van de Wilde Rijst’.

Waar komen we vandaan, waar gaan we
naar toe, wat bepaalt wie we worden? Een
prachtgegeven voor een historisch nonfictieboek. Ton Verstegen (1944), oud-journalist bij De Groene Amsterdammer, schreef
daarover Rogge en wilde rijst. Hij stamt uit
een Brabantse boerenfamilie met een klein

Rogge en wilde rijst is een verrassend dubbelportret. Het eerste deel vertelt het pioniersverhaal van de landverhuizers onder de bezielende leiding van Theodorus J. van den
Broek, priester en avonturier. Op basis van
meeslepende 19e-eeuwse ooggetuigenverslagen en eigen waarnemingen schetst de
auteur hoe het de geëmigreerde Brabanders
en de Menominee vergaan is in anderhalve
eeuw. Daarbij komen thema’s aan de orde
als grondbezit, duurzaamheid, autonomie,
vooruitgang en emancipatie. Daarover
schrijft Verstegen met grote deskundigheid.
Hij is journalist en opgeleid aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In het tweede deel van zijn boek keert de auteur terug
naar het Brabantse boerenbedrijf, het land
van zijn jeugd, en naar zijn studietijd.

272 pagina’s • rijk geïllustreerd
luxe paperback • isbn 9789072603524
prijs € 24,50
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Ton Verstegen (1944) studeerde agrarische
sociologie aan de Landbouwhogeschool
Wageningen. Bij ArtEZ Academie van
Bouwkunst te Arnhem gaf hij leiding aan
de ontwerpateliers over raakvlakken tussen architectuur, landschap en landbouw.
Hij publiceerde over ruimtelijke ordening,
stedenbouw en (landschaps)architectuur,
onder meer voor het Nederlands Architectuur Instituut. Verstegen was redacteur
van het Jaarboek Architectuur in Nederland en
schrijft incidenteel voor het tijdschrift de
Architect en de architectuursite Archined.

C I TA AT U I T H E T B O E K
Mijn vader is gestorven in 1988. Maar niet
lang geleden verscheen hij op een ochtend
in mijn halfslaap. Ik zie hem staan in de
deuropening vanuit het halfdonker van
mijn slaapkamer. Uitdagend kijkt hij me
aan. Het is onmiskenbaar mijn vader, maar
wat ziet hij er vreemd uit. Hij heeft een
witte pet op en een pofbroek aan boven
geruite kousen en vuilwitte schoenen.
Deze man is op weg naar de golfcourt.
Mijn vader. Een eenvoudige boer uit
Oost-Brabant die ik alleen ken in zijn

manchesterbroek of zondagse pak. ‘Nou,
komt er nog wat van,’ lijkt hij te zeggen.
‘Wat lig je daar nog?’ Zijn blik is samenzweerderig. Mijn vader mag er raar hebben
uitgezien maar misschien had ik wel zo’n
vader gewild. Een man van de wereld in
plaats van een boertje dat zijn pet afnam
voor de pastoor. Ik had in mijn halfslaap
van mijn vaders boerenpet een witte golfpet gemaakt, en een golfstick van de zicht
waarmee hij de rogge maaide.

Chief Oskosh, leider van de Menominee in 1827

72 zkv’s van A.L. Snijders,
verrassend vertaald
door Lydia Davis

Illustratie: Rinus van den Bosch
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A.L. Snijders Grasses and Trees – Grassen en bomen
In het Engels vertaald door Lydia Davis

available. Until—in 2011—the American
writer Lydia Davis read some of his stories.
Davis, winner of the Man Booker International Prize, is noted for literary works of
extreme brevity and is also a short story
writer and translator from French and
other languages. Lydia Davis decided
to translate some of Snijders’ stories:
  
I liked the concrete narration and the
short sentences, the freshness of each
piece, the good humor and the references
to Dutch culture and history. I especially
liked Snijders’ wit, thoughtfulness and
often surprising conclusions.

For many years, no one knew the Dutch
writer A.L. Snijders (b. 1937). But in 2001
he started writing zkv’s, very short stories.
He sent them to his children and some
friends, not thinking about publication.
Now, fifteen years later, we have about
2,500 zkv’s (‘zeer korte verhalen’),
collected in ten books.
Some of them were translated into German and published (by Reclam Verlag)
but English translations were not

Grasses and Trees brings us 72 very short
autobiographical fables about the magical
unmagical world of A.L. Snijders, a very
Dutch world, imbued with humor and
filled with animals, ordinary and extraordinary people, old houses, the city of
Amsterdam and the countryside.
Readers of English can now enjoy Snijders’
distinct style and his artful blend of observation and imagination. It is to Lydia
Davis’ credit that with her Snijders
translations, people outside the Lowlands
can begin to know this lovable grouch and
the nation of lovable grouches of which
and for which he writes.

afdh 2017
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Lydia Davis (1947) is the author of one
novel and seven collections of stories, the
most recent of which was Can’t and Won’t
(2014). She is also the translator of Swann’s
Way (2003) and Madame Bovary (2010), both
of which were awarded the French-American Foundation Translation Prize. The Collected Stories of Lydia Davis was published
in 2009, and in 2013 she was awarded the
2013 Man Booker International Prize for
her fiction. Atlas Contact has published,
in Dutch translations by
Peter Bergsma, the following story collections: Bezoek aan haar man (2011), Varianten
van ongemak (2012), and De taal van dingen in
huis (2014), as well as her novel, Het eind van
het verhaal (2014). Grasses and Trees is Lydia
Davis’ first book-length translation from
the Dutch.

A.L. Snijders (1937) was born in Amsterdam. He started writing columns for newspapers and is nowadays proclaimed as one
of the greatest writers of very short stories,
the so-called zkv’s (‘zeer korte verhalen’).
He started writing zkv’s in 2001. He sent
them by email to his children and some
friends, not thinking about publication.
afdh Publishers was founded because
two readers thought: these beautiful short
stories have to be published. So, in 2006,
Snijders’s first collection of very short stories was published by afdh. In November
2010, Snijders was awarded the Constantijn
Huygens Prize, one of the three most
important literary prizes in the Netherlands. De libelleman (2015) is his most recent
collection of zkv’s.

128 pagina’s • geïllustreerd met tekeningen van Rinus van den Bosch.
gebonden, met leeslint • isbn 9789072603586
prijs € 35

Illustratie: Rinus van den Bosch
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Persoonlijk pleidooi
voor een andere
benadering van het
vluchtelingenprobleem

Lammert Voos Abdou en de anderen
Ooggetuigeverslag van een ex-vluchtelingenwerker

niet lukte zuiver te blijven in die onzuivere
wereld. Hij stopte na zes jaar met het werken met vluchtelingen.
Nu, in 2017, ziet hij hoe alles zich herhaalt:
de mythes, de vooroordelen en argumenten, ze zijn niet veranderd. Net zo min als
de problemen rond de opvang veranderd
zijn. In Abdou en de anderen vertelt hij over
de mensen die hij gekend heeft en niet over

Lammert Voos werkte in de jaren negentig
van de vorige eeuw met asielzoekers. Hij
zag hoe kwetsbare en beschadigde mensen
vaak gemangeld werden door de bureaucratie en constateerde dat het hem zelf ook

vluchtelingen, niet over asielzoekers, niet
over dossiers of nummers. Hij tracht de jonge Abdou, die in Nederland ten onder ging
aan heimwee, een gezicht te geven. En ook
alle anderen die hij tegenkwam.
Voos vertelt over zijn onmacht en ontkracht
met veel kennis van zaken de vooroordelen
over migratie. Hij stelt dat Nederland een
keuze heeft: blijft men hangen in machteloos populisme of pakt men het probleem
op humane wijze aan? Abdou en de anderen
is een meeslepend, eerlijk pleidooi voor een
benadering van het vluchtelingenprobleem
waarbij solidariteit het wint van hypocrisie
en bureaucratie.

2016
96 pagina’s • geïllustreerd met foto’s van Henk Wildschut
luxe paperback • isbn 9789072603722
prijs € 17,50
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Henk Wildschut (Harderwijk, 1967) is
documentair fotograaf. Zijn project ‘Shelter’ brengt de zelfgebouwde tijdelijke hutten van vluchtelingen in Europa in beeld,
onder andere in Calais. Aan hem werd voor
de serie ‘Shelter’ de Dutch Doc Award 2011
toegekend. Werk van Henk Wildschut
verscheen ook in een eerdere afdh-publicatie, CV van Carel Helder. Zie daarvoor
p.38 e.v. van deze prospectus.

Lammert Voos (Eenrum, 1962) is dichter,
schrijver en docent poëzie aan de Schrijversvakschool te Groningen. In de jaren
tachtig was hij zanger van New Wave/
Punkband Umberto di Bosso é Compadres.
In de jaren negentig werkte hij met vluchtelingen en schreef in diverse bladen over
alternatieve popmuziek. Hij publiceerde
vier dichtbundels, waarvan een in Gronings dialect, drie boeken met kort proza
en een roman. Van 2011 tot 2013 was hij
stadsdichter van Deventer.

Foto: Henk Wildschut

RECENT VERSCHENEN

Een hippie-enclave, een
onopgeloste moordzaak
in een keurige stad

Marco Krijnsen Jatti –
Moord in het Paradiso van het Oosten

Jatti. Moord in het Paradiso van het Oosten is
een roman op basis van een waargebeurde
geschiedenis. Het gaat om een verhaal over
een moord in 1971 in een Hengeloos jongerencentrum. Auteur Marco Krijnsen pleegde tien jaar lang research. Hij maakte gebruik van een uitpuilend politiedossier.
Talloze voormalige hippies uit het oosten
zullen de wereld herkennen die in Jatti
geschilderd wordt.
Marco Krijnsen (Hengelo, 1965) is journalist en historicus. Voor Jatti heeft hij
ruim tien jaar onderzoek gedaan naar
de gebeurtenissen in jongerencentrum
Fashion. Hij schreef zijn roman op basis
van een grote hoeveelheid archiefmateriaal, vele interviews met betrokkenen
en zijn eigen indringende ervaringen
tijdens het onderzoek.

256 pagina’s • rijk geïllustreerd, waarvan 16 pagina’s in kleur
paperback • isbn 9789072603937
prijs ca. € 22,50
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C I TA AT U I T H E T B O E K
Tientallen bezoekers waren al op de grond
neergestreken. Ze waren in afwachting van
de teach-in met schedelboorkoning Bart
Huges. De dokterszoon uit Amsterdam

had vier jaar geleden een gaatje in zijn
hoofd geboord met een Black & Decker.
Hij zei dat je er blijvend high van werd.

In de periode 1969-1971 is het Hengelose
jongerencentrum Fashion bekend in
binnen- en buitenland. Vloeistofprojecties,
alterna-tieve muziek, drugs, yogalessen,
teach-ins en hippe films: Fashion is dan
in veel opzichten het Paradiso van het
Oosten. Ook Jatti, een lastige jongen uit
Overdin-kel, komt er graag. Hij wordt
gezien als een gevaar voor het jongerencentrum, dat bij de buitenwacht toch al
als een broeinest van burgerlijke ongehoorzaamheid be-kend staat.

Op 3 maart 1971 wordt Jatti doodgeschoten. De daders verstoppen zijn lichaam in
de bossen rond Hengelo. Ruim veertig jaar
later hebben we de roman Jatti waarin de
Fashionmoord nog steeds de levens van
drie mensen beheerst: een barkeeper, een
politieman en een journalist. Ieder heeft
zo z’n eigen motieven. Alle drie willen
ze maar één ding: Jatti moet gevonden
worden.

De man van de krantjes,
interviews, verhalen
maakt een boek.

Foto: Stephan Vanfleteren
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Carel Helder CV

ik in Volkskrant magazine een stuk over
poker ging lezen. Toen ik ‘Ik vond dat
altijd wel lekker’ las, dacht ik: dat zou
Carel Helder wel eens kunnen zijn. Ik
bladerde terug, het was Carel Helder.
Een prachtverhaal, Carel! Het montert
me op. Je bent een fantastische schrijver.’
A.L. Snijders
‘Een geweldig staaltje van sociaal-realistische journalistiek.’
Prof. dr. Hans Renders bespreekt ‘De laatste werkdag van Willem Jochems.’
‘De ideale freelancer.’
Barbara van Beukering, v/h chef Volkskrant
magazine
‘Carel Helder is een schrijver met uiterst
gevoelige zintuigen, hij hoort en ziet dingen waar anderen gemakkelijk aan voorbij
gaan. Zijn verhalen bezitten de geheimzinnige kracht om je beurtelings te ontroeren
en aan het lachen te maken. Dit is het boek
waar ik op hoopte.’
Tommy Wieringa
‘Ik heb nog nooit een speelkaart aangeraakt (terwijl mijn ouders altijd bridge
speelden), en ik weet dan ook niet waarom

‘Een voormalig postbeambte
met gortdroge humor die ook nog eens
de schrijver is van de perfecte haiku.’
Beau van Erven Dorens
‘Zeer genietbaar.’
Drs. P over de gedichten
‘Waar blijft dat schaatsboek van je!’
Jillert Anema

224 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603487
prijs € 28
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BIBLIOFIEL

Bijbelse taal- en
beeldexperimenten
van vader en dochter Krol

afdh 2017

Krol & Krol 345. Drie histories
Gerrit Krol en Ellen Krol

45

beter van. ‘Eva & Man’: allemaal woorden
van drie letters, ‘Kaïn & Abel’: allemaal
woorden van vier letters, ‘Jozef & Maria’:
allemaal woorden van vijf letters. Vormvast, vrolijk en speels zijn ze. Het korset
dwingt tot nieuwe perspectieven bij de
dichter, lezer en bijbelexegeet (‘god zei
zon… goh zei eva…’). Maar ook de illustra-

Gerrit Krol (1934-2013) publiceerde 44 romans en poëziebundels sinds 1962. Rondo
Veneziano (2004) zou, zei hij zelf, zijn laatste
boek zijn. In 2007 kwam echter Duivelskermis uit. Een jaar later maakte afdh dit boek,
345. Drie histories. Krol won tal van literaire
prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs. Zijn
dochter, beeldend kunstenaar Ellen Krol,
maakt plastisch werk, grafiek en toegepaste
kunst. Onder meer boekontwerpen, boekomslagen en illustraties voor uitgeverij
Querido. Ruim tien jaar bracht zij het werk
van Hendrik Nicolaas Werkman bij studenten onder de aandacht.
‘Het lijkt alsof Gerrit Krol zijn gedichten
vanuit een korset schrijft,’ zei Bernlef. Voor
de bijbelse geschiedenissen in deze bundel
geldt dat zeker. Ze worden er alleen maar

tor, Ellen Krol, en de vormgever, Martien
Frijns, worden tot ferme artistieke beslissingen aangemoedigd.
Ellen Krol knipt en speelt met textiel. Zo
robuust als Gerrits woorden zijn, zo rond
en kleurig maakt zijn dochter de collages
in dit boek. De onnadrukkelijke humor zit
zowel in de woorden als in de beelden. De
derde maker van dit boek, Martien Frijns
houdt van Experimenta Typographica.
Hij weet dat een kijkoog geen leesoog is.
Hij weet dat het op de millimeter aankomt. Het resultaat is een van de mooiste
bibliofiele boeken die afdh Uitgevers
gemaakt heeft.
Aan het eind van het boek vindt de lezer
korte vraaggesprekken van John Müller
met Gerrit en Ellen Krol.

2008 | eerste druk
48 pagina’s • rijk geïllustreerd, in kleur
gebonden in velours • isbn 9789081118095
prijs € 55
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G E R R I T K RO L ( 1 93 4 -2 0 1 3 )
Ik heb Gerrit Krol drie keer ontmoet. De
eerste ontmoeting was heel lang en heel
kort tegelijk. Dat was in 1978, in Huize
Maas te Groningen. Hij werd geïnterviewd
over het onderwerp ‘De schrijver, zijn
schaamte en zijn spiegels.’ Over de eerste
vraag dacht Gerrit zo godsgruwelijk lang
na dat ik begon te zweten. Ik bad dat hij
eindelijk wat zou zeggen. Na drie minuten
was hij nog aan het denken en er was nog
geen begin van een antwoord. Ik sloop weg
uit Huize Maas. De druk was te groot.
De tweede keer was toen wij een boek van
hem publiceerden met drie gedichten, zo
kaal als gebeente in de woestijn. Gedicht
één telde uitsluitend woorden van drie letters, gedicht twee alleen woorden van vier

letters en gedicht drie alleen van vijf letters. ‘Hoe moet je dat voorlezen Gerrit,’
vroeg ik. ‘Zoekend,’ zei hij, ‘zoals een kind
het leesplankje voorleest.’
De laatste keer was in zijn huis, vijf jaar
geleden. Na het fantastische diner gingen
de vrouwen samen roken of iets anders
doen. ‘Kom,’ zei Krol, ‘ik laat je mijn
schrijfhuisje zien.’ Het stond achterin de
tuin. Oergezellig, er stonden exotische
beelden uit de verre landen waar hij geweest was. Hij liet zich voorzichtig zakken
in zijn stoel, keek me schalks aan en zei:
‘Oké jongen, nait soezn over literatuur.
Vertel me over de vrouwen in je leven.’
Paul Abels in Torpedo Magazine 26-11-2013

BIBLIOFIEL

Rainer Maria Rilke in drie
Nedersaksische dialecten.
Onmeunig mooi.

Jan Glas, Ellen Krol, Henny Hamhuis e.v.a.
Sieben Nedersaksisch

afdh 2017

naar Anne van der Meiden. De bundel sluit
af met Nederlandse vertalingen van de
hand van Henny Hamhuis (1927-2011;
bekend geworden onder het pseudoniem
‘Hennik van ’n Scheenken’). Sieben Nedersaksisch werd geïllustreerd door een beeldend kunstenaar uit respectievelijk Duitsland, Groningen, Drenthe, Twente en
‘Nederland’.

Sieben Nedersaksisch omvat allereerst zeven
gedichten van Rainer Maria Rilke in het
Duits. Vervolgens komen de Nedersaksische vertalingen van de zeven verzen in
beeld, gemaakt door de Groninger Jan
Glas, de Drentse Marga Kool en de Twente-

Tevens vindt u achterin het boek een dvd.
Daarop komen de drie dialectdichters in
beeld terwijl zij hun vertaling voorlezen.
Bovendien werden twee van de Twentse
teksten op muziek gezet door componist
Frank Deiman.
Voor dit boek werd aan afdh de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden toegekend.

2007 | eerste druk
56 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur, met speciaal voor dit boek
gemaakte dvd met teksten en muziek
gebonden in Moormankarton • isbn 9789081118071
prijs € 49,50
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OV E R R I L K E –S I E B E N
Zeven jaar na de publicatie van Rilke Sieben
plaatste Paul Abels een van de vertaalde
gedichten op twitter. NRC Handelsblad
vroeg hem naar het waarom van die tweet.
Dit zei Paul Abels tegen de krant:
‘Nu ja, zoals zoveel mensen ben ook ik ontvankelijk voor de wisseling van de seizoenen. Dat maakt poëzie in mij los. Ik moest
denken aan het gedicht ‘Herbsttag’ van
Rainer Maria Rilke en kreeg de behoefte
de Nedersaksische vertalingen die wij [Uitgeverij afdh, red.] hebben laten maken op
twitter te delen. Ik vond die vertalingen
toen een mooi statement. Dat vind ik ei-

genlijk nog steeds. Aan dialecten kleeft
nog altijd het kluchtige, alsof het een taaltje is van achterlijken. Daar ben ik op tegen. Dialecten zijn niet onbeschaafd. Het
is onbeschaafd om tegen iemand te praten
in een taal die hij of zij niet begrijpt. Zoals
W.F. Hermans ooit zei: ‘Alle literatuur is
provinciale literatuur’. Martien Frijns en
ik vonden het een mooi statement om de
grote poëzie van Rilke door provinciale
dichters te laten vertalen. Het zijn hartstochtelijke gedichten geworden. Direct,
melodisch. Ook de dialectvertalingen
van Rilkes ‘Herbsttag’ zijn van een ontroerende schoonheid.’

Illustratie: Ellen Krol

Fijnzinnig oblongetje
van vliegend kunstenaar
Joost Conijn

Foto: Martien Frijns

BIBLIOFIEL
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Joost Conijn Josovov

Een kort verhaal van beeldend kunstenaar
Joost Conijn over een vlucht met zijn zelfgebouwde vliegtuig in Tsjechië. Met zeven
foto’s van de hand van Joost Conijn.

Josovov was het jaarwisselingsgeschenk
van afdh Uitgevers 2009-2010.

2009 | eerste druk
16 pagina’s • rijk geïllustreerd, in kleur • gesigneerd
omslag met flappen en cahiersteek • isbn 9789072603351
€ 19,50
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O V E R J O O S T C O N I J N E N Z I J N V L I E GT U I G
Regieaanwijzingen
Joost Conijn presenteert zijn nieuwe boek.
Het gaat over zijn vliegreis naar Afrika in
zijn zelfgebouwde vliegmachine. In de
Kleine Komedie zitten 700 fans van Joost.
Heel veel vrouwen. Joost is een man maar
meer een jongen. Zeig mir das Kind im Manne, denn in jedem Mann hält sich ein Kind verstecket.
Vier meter boven het podium hangt OKNul 43, het vliegtuig. Het is een sculptuur.
Conijn zit op de vleugel, een verteller in
een sprookjesboek. Een vrouw hangt in de
lucht, zittend op een fauteuil. Terwijl ze
Joost ondervraagt (‘Waarom moet je nooit

in een wolk vliegen?’) laat men de schrijver
Tommy Wieringa aan een kabel zakken.
Het duurt lang, Tommy is bang, zijn voeten zoeken grip. Hij hangt in de lucht tussen Joost en het meisje. Hij zwaait naar
Joost maar die zwaait niet terug. Logisch,
hij is druk met de vragen van het meisje.
Tommy Wieringa bungelt vijf minuten
zwijgend tussen de sprekers. Conijn is
klaar met zijn antwoord. Nu heeft hij tijd
voor Wieringa. ‘Je bent te vroeg Tommy,’
zegt hij en maakt een handgebaar. ‘Trek
hem maar weer op. Hij is nog lang niet aan
de beurt.’ De schrijver verdwijnt langzaam
verticaal uit beeld. Piloten zijn de baas.
Paul Abels in Torpedo Magazine 14-09-2012

Foto: Martien Frijns
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Liefdesverhaal
over eindigheid en
nieuw begin
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Kurt Löb Een plaatsvervangster

Een plaatsvervangster is een liefdesverhaal
over eindigheid, herinnering en nieuw
begin. De schrijver, Kurt Löb (1926-2015),
werd geboren in Berlijn en woonde vanaf
1939 tot zijn dood in Amsterdam. Hij was
illustrator, typograaf, schilder en tekenaar.
Löb illustreerde ruim vijftig boeken en
zijn werk wordt nogal eens vergeleken met
dat van Honoré Daumier. In 1994 promoveerde Löb op een proefschrift over Duitse
boekverzorgers in de periode 1931-1950.
Een plaatsvervangster was het jaarwisselingsgeschenk van afdh Uitgevers 2009-2010.

2009 | eerste druk
16 pagina’s • geïllustreerd in kleur
omslag met flappen in cahiersteek • isbn 9789072603227
prijs € 19,50
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Paul Abels Coltrane’s stilte
Met illustraties van Martien Frijns

Paul Abels schreef op verzoek van Tommy
Wieringa mee aan een bundel verhalen
over vriendschap, Omdat hij het was, omdat
ik het was (verschenen bij Prometheus in
2009). De zeven gefragmenteerde herinneringen bewerkte hij later tot deze zelfstandige uitgave.
Maarten Moll in Het Parool van 4 januari
2011: Heel erg mooi is het geschenk van uitgeverij
afdh (de uitgever van A.L. Snijders): Coltrane’s
Stilte, een verhaal over vriendschap, geschreven
door uitgever Paul Abels, en prachtig vormgegeven door Martien Frijns.
Coltrane’s stilte was het jaarwisselingsgeschenk van afdh Uitgevers 2010-2011.

2010 | eerste druk
24 pagina’s • rijk geïllustreerd, geheel in kleur
singersteek in Japanse vouw
prijs € 19,50
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Zeven herinneringen aan
een vriendschap

Foto: Martien Frijns
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BIBLIOFIEL

Over leven en werk van
de Haagse kunstenaar
Rinus van den Bosch

Diederiekje Bok & Martien Frijns (redactie)
Rinus

Sandra Smallenburg over Rinus van den
Bosch, NRC (2009)
‘Ik ben geen kunstenaar van het eerste garnituur, ook niet van het tweede en m’n
werk is gezien de resultaten niet museaal’,
schreef hij in 1992, vier jaar voordat een
hartaanval hem fataal werd. Met die uitspraak deed hij zichzelf ernstig tekort,
blijkt nu in Rotterdam. Want ruim tien
jaar na zijn dood wordt duidelijk dat Rinus van den Bosch wel degelijk een stel
schilderijen heeft gemaakt dat het in
zich heeft klassiekers te worden.(...) met
Rothko-achtige diepgang.’

Dit prachtige boek toont leven en werk van
beeldend kunstenaar Rinus van den Bosch
(1938-1996). Veel onbekende tekeningen en
ongepubliceerde poëzie van Van den Bosch
zijn voor het eerst in dit boek samengebracht. Kees van Kooten, Peter Struycken,
Dick Matena e.a. schrijven over hun
vriendschap met Rinus van den Bosch.

Hans W. Bakx in Kunstschrift 5 (2009)
‘Rinus, een subliem uitgegeven boek, is een
vriendenbundel (...) . Je raakt niet uitgekeken op de trefzekerheid waarmee een arm
wordt gesuggereerd, ook al ontbreekt die
grotendeels (...). En het goede nieuws is
dat de bezoeker deze tekeningen mee naar
huis kan nemen.’

2009 | eerste druk
112 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur
gebonden • isbn 9789072603111
prijs € 14,50 (was € 24,50)
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AFGEPRIJSD
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Anderhalve kilo ontroerende,
schokkende en vermakelijke
motorverhalen

Motorrrraria Paul Abels (samenstelling)

Motorrrraria is geen gewoon boek over motorrijden. De samensteller van dit boek
verongelukte bijna met zijn motor. Dat
bracht hem aan het denken: waarom rijd ik
nu eigenlijk motor? Waarom rijden zoveel
andere mensen motor? Wat is er zo fascinerend aan? Daarover gaat het in dit boek. Er
werkten 54 mensen aan mee, onder wie
Tommy Wieringa, Rob Hoogland, Herman
Pieter de Boer, A.L. Snijders.
Het hele motorleven komt in Motorrrraria
in beeld. Van de kick van de eerste motorfiets tot de klap van de dwarslaesie. Er zijn
stukken over motorclubs en over gemotoriseerde eigenheimers, over reizen in verre,
vreemde landen, er zijn interviews en
dwarse columns. In Motorrrraria staan ontroerende, schokkende en vermakelijke motorverhalen van mannen én van vrouwen.

2011 | tweede druk
344 pagina’s • rijk geïllustreerd volledig in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603500
prijs € 24,50 (was € 39,50)
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Illustratie: Marcus Müller
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J A LO E Z I E
Jaloezie is een ordinair gevoel, maar ik lijd
eraan. Paul komt met zijn Moto Guzzi
California langs, het is begin maart, de zon
schijnt, de lente knippert met haar ogen.
Ik ga naar buiten als ik het lokkende geluid
van de motor hoor, ik zie hem naar links
leunen op zijn ranke standaard, ik ben jaloers, ik wil ook op een zware motorfiets
door de lente rijden, zoals ik vijftig jaar geleden op mijn bmw naar Durgerdam reed.
De wereld lag voor me open, maar ik reed
naar Durgerdam, diepe sloten, boterbloemen. Paul komt ook nog even binnen, zijn
helm doet hij af, het leren jack uit, maar
de leren broek en de leren laarzen houdt
hij aan. We drinken koffie en praten over
motorrijden. Hij nodigt me uit, hij lokt me,
hij probeert me te verleiden, hij wil dat ik
een eindje op de Moto Guzzi ga rijden, om
het gevoel nog een keer te hebben. We weten het niet, maar we praten over het leven,
we praten over de tijd, we praten zonder
het te weten over de overwinning van de
tijd. Ik zie ervan af, ik besluit dat ik geen
twintig meer ben, ik besluit dat ik niet in
het harnas wil sterven.

Als hij wegrijdt, ga ik op een plek staan vanwaar ik hem nog lang kan zien op die
prachtige Italiaanse motor, hij rijdt onder
de linden, hij zwaait.
Aan het eind van de middag stuurt hij me
een bericht. Twaalf kilometer voor Enschede
hoort hij een klap, hij rijdt 120 kilometer per
uur, 4000 toeren, hij houdt controle, stuurt
de middenberm in, wacht op hulp, zittend
op de vangrail. In het motorblok zit een gat
ter grootte van een rijksdaalder. In de garage
komen alle monteurs kijken als de Guzzi op
de brug staat. Zoiets hebben ze nog nooit
meegemaakt. Eén drijfstang zit vast in de
rechtercilinder, een drijfstang verpulverd,
de krukas aan barrels. Met een magneet vissen ze brokken gietijzer uit de carterpan, als
haaienvinnen in gitzwarte soep. Een monteur zegt: ‘Het achterwiel had ook vast kunnen slaan. Hoe hard reed je ook al weer?’
Iedereen denkt na over het lot, het toeval,
het oog van de naald, niemand komt van
zijn plaats, niemand weet het definitieve
antwoord. Ik denk: dit had ook bij Durgerdam kunnen gebeuren – in 1957.
A.L. Snijders
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Herman Pieter de Boer en Betty van Garrel
Zalig zijn de schelen

Betty van Garrel en Herman Pieter de Boer
hadden een zwak voor schele en loensende
mensen. Ze besloten in 1972 elkaar daarover
te gaan schrijven. Het ging al gauw over
veel meer dan scheelzien. Het boek werd als
vanzelf een wonderlijke verzameling anekdotes, ontroerende en absurde verhalen,
petit histoire over allerlei beroemdheden
uit de showbusiness en uit de kunstwereld,
gemengd met verhalen en vreemde plaatjes
over oorlog, liefde, dood, kamertjeszonde,
spoken, weemoed, lust en loense blikken.
Veertig jaar na de eerste druk is dit tijdloze
boek herontdekt. Op elke pagina voelt
u het plezier van het verhalen vertellen.
Zet de tv, de iPhone en iPad uit en lees
uw geliefde voor uit Zalig zijn de schelen.
U zult God dubbelt zien.

2012 (opgefriste heruitgave van de editie die in 1972 verscheen)
288 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur, met geactualiseerde encyclopedie
gebonden • isbn 9789072603197
prijs € 19,50 (was € 34,50)
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Foto: Mickey Otterspoor

Een briljante ode aan
het absurde verhaal
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H E R M A N P I E T E R D E B O E R 1 9 2 8 -2 0 1 4
In een restaurant in Heeze, Noord-Brabant,
schrijf ik deze regels. De serveerster zegt:
‘Herman Pieter de Boer, is dat niet die man
van vroeger, die man die Lenny Kuhr groot
heeft gemaakt?’ Ik zeg: ‘Ja, vandaag is hij
gecremeerd, hier in het dorp, die kleine
grote man van vroeger.’
In 2012 publiceerden wij Zalig zijn de schelen,
precies veertig jaar na de eerste druk. Zalig
zijn de schelen is een ode aan het verhalen
vertellen, een ketting van anekdotes, rare
invallen, dadaïstische fantasieën. Maar
het boek schept ook een onovertroffen
tijdsbeeld van de jaren zeventig. De tijd
waarin Eelke de Jong en Jan Cremer en
Rijk de Gooijer en Peter van Straaten
dorpsgenoten van De Boer waren of bij
hem logeerden in Giethoorn. Cremer b
leef vrolijk een half jaar.
Het waren flamboyante en romantische
jaren, misschien wel de jaren waarin Herman Pieter de Boer het meest productief
is geweest. Schrijfster Betty van Garrel verwees ernaar in haar speech in het crematorium in Heeze bij Eindhoven, de stad waar
De Boer de laatste twintig jaar woonde.
Hans Ferrée, tekstschrijver/reclamemaker/
compagnon van HP en 67 jaar bevriend
met hem, roemde in zijn toespraak zijn

werkkracht en fantasie. ‘Herman zei dat
hij niet wou sterven tijdens het tikken van
een reclame voor korsetten of kunstgebitten. Toen is hij gestopt met de reclame en
is hij verhalen en liedteksten gaan schrijven. Met groot succes.’
Bij de uitgang geeft de uitvaartondernemer iedereen een hand. We krijgen een
atheïstisch bidprentje mee met een sonnettine van HPdB:
de droom
Ik heb het volgende gedroomd:
ik lig terneer in rust en vrede
op zachte bedding, diep beneden,
wijl een rivier over mij stroomt.
Ben niet verdronken, ben niet dood,
ben jong en mooi van lijf en leden,
maar ongewoon stil en tevreden
gelegen in een lieve schoot.
De stroom is helderder dan glas,
ik zie het riet en oevergras
dat de rivier omzoomt.
Ik zie de lucht en elke vis,
en elke traan is weggewist.
Paul Abels in Torpedo Magazine 09-01-2014
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Erik Harteveld & A.L. Snijders
Koude Oorlog aan de IJssel

de karabijn richting het oosten. Zelfs de
burgemeesters waren niet volledig op de
hoogte. Feit is dat 400.000 bewoners en
100.000 stuks vee geëvacueerd zouden
moeten worden. De navo hield zijn divisies paraat in Spanje. Strategisch doel van
de inundatie was om de opmars van de
Sovjets zodanig te vertragen dat de navo
genoeg tijd zou winnen om zijn divisies
gevechtsklaar op de juiste plaats te krijgen.

In 1951 besloot de Nederlandse regering
in het diepste geheim om langs de IJssel
waterloopkundige werken te construeren
die een strook van vier tot tien kilometer
breedte onder water zouden kunnen zetten wanneer er een inval van de Russen
zou komen. Ten tijde van de Cubacrisis
(oktober 1962) was de linie in opperste
staat van paraatheid. Bijna niemand in
Nederland wist ervan. Dienstplichtige soldaten patrouilleerden 19 jaar lang op de
dijken in het stroomgebied van de IJssel,

Over deze IJssellinie berichten Harteveld en
Snijders in roman- en reportagevorm. Verleden, heden en toekomst van de hoofdpersonen, ieder aan hun eigen kant van het
IJzeren Gordijn, blijken nauw verbonden
met de IJssellinie. Auteur Harteveld documenteert zich nauwgezet: het wordt weliswaar een roman met als hoofdpersonen een
waterloopkundig ingenieur uit Zwolle en
een Russische spionne uit Leningrad, met
als onderliggend thema een liefdesgeschiedenis, maar in het boek nemen we reportages, oude kaarten, authentieke foto’s en geheime documenten op.
De IJssellinie laat fascinerend zien hoe het
parlement jarenlang onwetend bleef, hoe
de angst voor de Russen alles bepaalde, hoe
legers zich altijd voorbereiden op de vorige
oorlog en hoe de bevolking die er met de
neus bovenop zat, niets in de gaten had.

2014 | eerste druk
192 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
gebonden • isbn 9789072603340
prijs € 14,50 (was € 24,50)
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Roman over een bizar
historisch fenomeen:
de IJssellinie

Foto: Martien Frijns
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Willem Brakman Voltreffer
Steven Brakman, Jan Kuijper (redactie); Bart Vervaeck (inleiding)

Voltreffer bundelt 25 meeslepende essays
van Willem Brakman. Het gaat om autobiografische stukken, filosofische beschouwingen en lezingen. Brakmans essays gaan
vergezeld van opmerkelijke nieuwe bijdragen in woord en beeld door o.a. Jan Mulder, Winnie Sorgdrager, Helga Ruebsamen
en Wim Noordhoek.

2011 | eerste druk
216 pagina’s • rijk geïllustreerd, deels in kleur
gebonden • isbn 9789072603173
prijs € 12,50 (was €28,50)
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Messcherpe essays met
verrassende illustraties van
bekende Brakmankenners
en -liefhebbers
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Waarom niet iedereen
verstand van (literair)
vertalen heeft

Anneke Brassinga Steikzwulle sweipels

Steikzwulle sweipels verscheen in 2010 bij
afdh Uitgevers ter gelegenheid van de
startbijeenkomst van een nieuwe masteropleiding literair vertalen van de Universiteit Utrecht. Deze uitgave bevat de integrale tekst van de lezing die Anneke Brassinga
toen uitsprak.

2010 | eerste druk
16 pagina’s • geïllustreerd in kleur
omslag met flappen en cahiersteek • isbn 9789072603456
prijs € 9,50 (was € 19,50)
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C I TA AT U I T H E T B O E K
Er is geloof ik niemand die eraan twijfelt
of pianospelen te leren is, schilderen, wegen waterbouw, rechtspreken, met encyclopedieën langs de deuren gaan. Al die
dingen gebeuren, elk van die vakken heeft
als minimale eis dat je moet weten, moet
leren, hoe je het doet. Praten daarentegen
is geen vak, want niemand van ons herinnert zich hoe hij het heeft geleerd, als
brabbelende baby.

De taal is van allemaal. Als je geboren
wordt, is de wereld er al boordevol mee.
Dat is het probleem van de literaire vertalers: iedereen denkt er verstand van te
hebben – wat in zekere zin ook zo is –
en daarom heeft er tegen hun werk altijd
onbekommerd wantrouwen geheerst.
Want wat doen die lieden met ons bezit,
onze taal? Misschien heeft juist die
argwaan de vertalers zo scrupuleus,
nauwgezet en deemoedig gemaakt.

AFGEPRIJSD
MAAR ONVOLPREZEN

Jazzstukken van een heuse
liefhebber:
Henk Romijn Meijer

Henk Romijn Meijer A love supreme
Gerben Wynia (samenstelling) Bert Vuijsje (inleiding)

A Love Supreme bevat dertig artikelen die
hrm schreef tussen 1949 en 2002. De stukken verschenen in kranten, weekbladen en
jazzbladen. Opmerkelijk is hoeveel groten
uit de internationale en nationale jazz Romijn Meijer ontmoet heeft. De herinneringen en beschouwingen in dit boek zijn in
feite het vervolg op zijn ‘jazzautobiografie’,
Een blauwe golf aan de kust uit 1986.

Voor schrijver Henk Romijn Meijer was
jazzmuziek ‘een levenslange jeugdpassie’.
Op zijn elfde kwam hij in de ban van de
jazz en die ban is nooit meer verdwenen.
Dit boek brengt in woord en beeld bij elkaar wat Romijn Meijer zo fascineerde in
de jazz. Hij schrijft met grote kennis van
zaken maar gelukkig vooral als liefhebber
over de muziek en de muzikanten die hij
tegenkomt.

Behalve een boek met jazzstukken is dit
ook een ‘platen- en plaatjesboek’. A Love
Supreme is geïllustreerd met ruim honderd
fraaie hoezen van grammofoonplaten uit
de persoonlijke collectie van hrm.
Jazzjournalist Bert Vuijsje keek ernaar en
gaf er zijn commentaar bij. Gerben Wynia,
beheerder van de literaire nalatenschap van
Henk Romijn Meijer, selecteerde de essays.

2011 | eerste druk
144 pagina’s • rijk geïllustreerd, deels in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603142
prijs € 14,50 (was € 24,50)
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D E KO F F I E B O N E N VA N H E N K R O M I J N M E I J E R
Op reis per motor naar de Dordogne. Het
is veel, de kilometers en de ervaringen.
Eendenborst eten bij Molly Meijer (79) op
de cour van haar huisje in Le Roc. ’s Nachts
terug van Le Roc naar Souillac. Daar zal ik
overnachten, alleen in het grote huis waar
Henk en Molly woonden.
Omgewaaide walnotenbomen, aardedonker, haarspeldbochten, slechte weg. Ongeveer een kilometer voor de brug over de Dordogne zie ik plots twee reekalveren voor me
op de weg. Ze bevriezen in de lichtbundel
van mijn koplamp. Door een extra brul van
de Guzzi kan ik nog maar net een botsing
voorkomen. Ik denk aan de aangereden herten die ik naast vuilnistonnen heb zien liggen, de poten bijeengebonden, handzaam
verpakt zoals Nederlanders dat doen met
hun oud papier. Men zit hier dicht op de
natuur.
Zaterdagavond ben ik in Cheverny in Café
de Paris Le Méteor. Café de Paris is een codenaam voor het allervieste kroegje dat je kunt
drijven. Er zijn twee gasten, allebei zo starnakeldronken dat ze het bier voornamelijk
in hun décolleté gieten. Een kromgegroeide
man van nog geen dertig pist via zijn broekspijp op de grond. Simple comme bonjour.
De patron telt lallend zijn geld. Ik lieg niet.
De motorfiets staat nog in Orléans. Zondagochtend rond negen uur krijg ik pech na 100
kilometer. Eerst denk ik dat de motor maar
op één cilinder rijdt: hij pruttelt en trekt
slecht. Maar de dynamo blijkt kapot, niet te
vervangen binnen vier dagen. ‘Une alternateur comme ça, Moto Guzzi, 30 ans de age,

impossible!’ Later zegt iemand dat ik een
autoaccu had moeten kopen en die achterop
had moeten zetten: ‘Dikke kabels erbij, dan
had je makkelijk 1000 kilometer kunnen
rijden.’
De motor wordt over twee weken gerepatrieerd, ik repatrieer mezelf. Eerst met een taxi
van Orléans naar Parijs. RPG International,
navette aéroports et chauffeur personnel komt
met een VW Transporter, zwart, lederen
bekleding, airco, automatische deuren,
bestuurd door een enorme gladjanus.
Voor hem is representativiteit het hoogste.
Monsieur RPG zet me af op luchthaven
Orly. Daar huur ik een Peugeot 207 met
12.000 km op de teller. Alles op kosten van
de ANWB. Om 17.00 uur vertrek ik en om
01.00 uur ben ik thuis.
Wat blijft hangen is hoe ik praat tegen de
dode Henk Romijn Meijer. HRM is nog erg
thuis in zijn huis in Souillac. Ik maal zijn
koffiebonen in zo’n hysterisch elektrisch
machientje en vraag Henk of hij nog een
touwtje heeft in zijn garage. Ik fotografeer
300 van Henks jazzplaten. Je leert iemand
kennen aan de rolmopsen in zijn koelkast,
aan de schellakplaten in zijn woonkamer en
de bewaarde touwtjes in zijn garage.
Weken later praat Henk plotseling terug.
In een van zijn boeken lees ik dat ‘luisteren
naar jazz op 78-toerenplaten net is als zelfgemalen bonenkoffie: vele malen verkwikkender.’
Paul Abels in Torpedo Magazine 07-12-2013

Foto: Paul Abels

Voor de plaatjes in A Love Supreme reisde Paul Abels per motorfiets
naar het huis van Henk Romijn Meijer in Souillac. Daar fotografeerde
hij de mooiste platenhoezen van HRM. Dat lukte niet zo goed...
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Illustratie: Martien Frijns

Vijftig Engelstalige zenstukjes
van precies vijftig woorden
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KHOP 50 Easy Pieces

living on borrowed time, and stubbornly
trying to stick by the one he loves, the one
who will at one time invariably leave the
house forever on creaking floorboards and
in the mutual understanding of unspoken
words. Yet, there may sometimes be splendor in loneliness and at certain moments
in our lives there may arise an urge even to
ask the ultimate question, but what this
question is remains in the dark.
Whether the meaning of these 50 pieces is
really as easy to grasp as the author (perhaps ironically) suggests, is for each separate reader to decide, for some they will
read like pure poetry, for others the quality
of these texts – each containing exactly 50
words – will be determined by their philosophical value. To my mind these literary
pieces show a delightful mixture of both
poetic and existential truths.
50 Easy Pieces is een zeer fijnzinnig, volledig
Engelstalig boek met vijftig korte prozagedichten van de hand van khop, een FriesDuitse schrijver die de spotlights niet wenst
op te zoeken.
Schrijver L.H. Wiener schreef de flaptekst:
‘khop is an uncompromising romantic,

Natural scenery and animals form a regular
background to the thoughts and scenes described. Heavy rains and mudpools, crystalline streams with purifying eddies, long and
winding roads, clouds and birds and especially horses. Cormac McCarthy would fully
approve of these 50 Easy Pieces.’

2012 | eerste druk
108 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
gebonden • isbn 9789072603661
prijs € 9,50 (was € 24,50)
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Foto auteur: Sanne Möricke
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Vrolijk dwalen in
de Dikke Van Dale

Illustratie: Martien Frijns
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Erik Nieuwenhuis Woordsoep
Met illustraties van Martien Frijns

De schrijver van dit boek protesteert wanneer hij een woordenvriend genoemd wordt.
Hij houdt namelijk lang niet van alle woorden. Sommige kunnen van hem een schop
onder hun dikke reet krijgen. Met andere
woorden trekt hij zich graag terug in een
boomprieel om ze zachtjes te wiegen. Hoe
dat komt, zet Nieuwenhuis uiteen in dit
boek, verbazingwekkend gewoon en erudiet tegelijk, zonder schoolmeesterachtigheid. Zijn Woordsoep is een wonderlijke melange van lexicografische voorzetjes, fijne
caféweetjes en romantische bespiegelingen, altijd geestig opgediend. Woordsoep is
het ideale cadeautje voor scrabbelaars en
andere taalliefhebbers.

2010 | eerste druk
224 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur
gebonden • isbn 9789072603128
prijs € 9,50 (was € 24,50)
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Etnografische schatten uit
particulier bezit

Siebe Rossel en Arnold Wentholt
Tribal Treasures in Dutch Private Collections

Het Afrika Museum in Berg en Dal exposeerde een deel van de afgebeelde etnografica. Het boek is Engels- en Nederlandstalig
en bevat essays en toelichtende tekst van de
experts Siebe Rossel, Arnold Wentholt en
Frans Ellenbroek. Alle objecten worden
uitgebreid besproken en afgebeeld in de
catalogus. Een groot deel van de objecten
(alle uit privé-collecties) is nooit eerder afgebeeld. Een citaat uit het boek:

Tribal Treasures in Dutch Private Collections
verscheen naar aanleiding van een expositie van etnografische kunst uit Nederlandse particuliere collecties. Het is een magnifiek, gebonden boek van kloek formaat
waarin maskers, beelden en andere kunstvoorwerpen uit Afrika, Indonesië en Melanesië op wetenschappelijk verantwoorde
wijze gecatalogiseerd worden.

Look at these masks, look at these little statues.
Take a deep breath and experience the secret
strength and pure beauty of them. That’s why the
members of the Tribal Art Collector’s Society have
been collecting this fine and astonishing art with
so much passion, for 25 years now. They are proud
to show now these tribal treasures to the public.

2008 | eerste druk
180 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur
gebonden • isbn 9789072603098
prijs € 34,50 (was €49,50)
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Meeslepende studie
over een eminente
boekverkoper
en uitgever uit de Verlichting

Rietje van Vliet Elie Luzac (1721-1796) –
Bookseller of the Enlightenment

afdh 2017
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The Leiden bookseller and publisher Elie
Luzac (1721-1796) had a vast European network. The way in which Luzac operated in
this network of professional relationships
sheds illuminating light on the international book trade of the eighteenth century.
Elie Luzac (1721-1796). Bookseller of the Enlightenment is a work that puts developments in
today’s publishing world in a new perspective. Book historian Rietje van Vliet’s
awardwinning biography of the singleminded publisher Luzac is now available
in an English translation for non-Dutch
historians, bibliophiles and readers with
a marked interest in the Enlightenment.

2015 | eerste druk
334 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur en in het Engels
gebonden • isbn 9789072603401
prijs ca. € 34,50 (was € 65)
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L E A R N I N G F R O M L U Z AC
An enlightened conservative
Elie Luzac published more than 200,000
pages in print. When he brought out the
highly inflammatory L’Homme Machine, it
was out of deep conviction but also with a
keen sense of profit. The work was subsequently burnt, and its publisher put on
trial. Luzac was eventually fined 2,000
guilders, the equivalent of 35,000 Euro. In
other books, Luzac confronted Rousseau
with a heated polemic. To the last of his
life, he defended the claims of the House
of Orange, in a climate of mounting patriotism, in the Dutch Republic. By all rights
he can be called an enlightened conservative bookseller and a philosophe. Van
Vliet’s book is a passionate story about Elie
Luzac’s life and the place of the Dutch
book trade in the national and European
context in the years 1750-1800.
Luzac himself authored a large number of
the works on his list. ‘He was very strong
analytically and verbally. An opinion-maker with a single mission, which was to
prove that the Republic was a hundred

times better off with a hereditary stadtholder than with the Regents’ faction in power.’ Van Vliet hesitates which opinion-maker today compares with Luzac. Al
Gore or Joschka Fischer? Guy Verhofstadt?
‘Luzac has a pungent style of writing. His
work is proof of his great erudition. It’s
often impossible to contradict. Many of his
contemporaries hated him for it, because
he just wasn’t prepared to compromise or
give in. He was simply always right and
never wrong.’ He was just as headstrong as
a publisher and bookseller. ‘Publishers nowadays can learn a thing or two from Luzac: you need to invest in your authors,
you need to look beyond national borders
and you need to network. He did all of that
and he did it extremely well,’ Van Vliet
thinks. He also teaches you to be accurate
when editing and printing works. ‘Sloppy
printing won’t get you anywhere, and the
same goes for poorly edited texts. You can
only become a quality publisher with a list
to match when you stick to your chosen
policy and demand the best from your
editors and designers.’

AFGEPRIJSD
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Poëtische blik op
snotterige zeepjes
en andere narigheid

Eva Gerlach, Sasja Janssen Alledaagse ergernissen
Bianca Sistermans (fotografie)
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dichter meekijkt naar gewone dingen: een
snotterig zeepje, een half opgegeten boterham in een lunchtrommeltje, een barst in
de muur. Zonder enige moeite komen Gerlach en Janssen bij grote zaken als tijd, dood
en liefde. Niet gelijk van toon, het werk van
deze dichters, maar even briljant en inventief. Fijnzinnig, geestig, zoals dit, naar aanleiding van ‘het eeuwige peertje’ aan het
plafond:
Te bedenken: dat definitief niet bestaat, dat alles wat
wij ons kunnen voorstellen, tegelijk alles is waaraan
wij twijfelen, dat het (...) levensbedreigend is om wat
dan ook te voltooien.

In dit boek komen bijna vijftig foto’s van
Bianca Sistermans samen met teksten van
de dichters Eva Gerlach en Sasja Janssen.
Wonderlijk hoe beeld en tekst elkaar opladen als ze naast elkaar staan. De gedachten
kunnen een hoge vlucht nemen als een

...hij kan niet door de ruimte heen kijken zoals een
vrouw, schrijft Sasja Janssen. Dit met liefde
vormgegeven boek laat zien wat kijken is.
Sistermans, Gerlach en Janssen maken met
kijken alledaagse zaken nieuw. Oftewel,
vrij naar de Duitse dichter Christian Morgenstern: De diepte zit verstopt. Waar? Aan
de oppervlakte.

2015 | eerste druk
96 pagina’s • rijk geïllustreerd in kleur
gebonden • luxe editie, genummerd en gesigneerd
prijs € 34,50 (was € 95, alleen rechtstreeks te bestellen)
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Ernst Meister Alle schepen kenteren
Ton Naaijkens (vertaling)
Ernst Meister (schilderijen, tekeningen en typoscripten)

Dichten stond voor Ernst Meister (19111979) gelijk aan denken. Onderwerp van
zijn gedachten waren de zaken waar het
een denker om gaat: de leegte, het leven,
de dood, de liefde. Alle schepen kenteren
(in de Duitse brontekst Es kam die Nachricht)
werd bij zijn verschijnen onmiddellijk
herkend als een meesterwerk waarin elk
gedicht de zeggingskracht heeft van de
liefde en de diepgang van de dood.
In 2011 verscheen het verzameld werk van
Ernst Meister in Duitsland. In Alle schepen
kenteren is een biografische schets opgenomen met informatie over de persoonlijke
achtergronden bij de gedichten. De schets
werd geschreven door de Utrechtse germanist prof. dr. Ton Naaijkens.

2013 | eerste druk
148 pagina’s • rijk geïllustreerd, in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603326
prijs € 9,50 (was € 22,50)
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Poëzie met de zeggingskracht
van de liefde
en de diepgang van de dood
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Literair fietsen op
de Veluwe

Adinda Crans, Lucia van der Lee en Machiel Bosch
(samenstelling) Tijd is niks. Plaats bestaat

In dit boek vindt u poëzie van jonge en
oudere dichters, van professionals en
liefhebbers. Van dichters die in het gebied
wonen en van dichters die van elders
komen maar die wel heel goed in het
gebied hebben rondgekeken.
U kunt fietsen over de Ginkelse heide en
over Planken Wambuis, u kunt kijken bij
de Rijn en bij de Kreelse Plas. Op de kaart
achterin dit boek vindt u de 38 plekken
die u moet zien. Daarbij zijn evenzovele
fraaie gedichten geschreven.
Het voorwoord van Tijd is niks. Plaats bestaat
schreef A.L. Snijders en in het boek staan
gedichten van Eva Gerlach, Patty Scholten,
Sander Grootendorst, Lammert Voos, Victor Vroomkoning, voormalig Dichter des
Vaderlands Anne Vegter en vele anderen.

2011 | eerste druk
96 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur, met fietskaart
luxe paperback • isbn 9789072603159
prijs € 6,50 (was € 12,50)
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Paul Abels Kleintje Boek & Wereld
Met medewerking van Coot van Doesburgh, Elsbeth Etty, Martien Frijns,
Han Pape, Willem Otterspeer en Herman Sandman

afdh Uitgever Paul Abels schreef een aantal jaren lang voor de krant een halve pagina over van alles wat hem interesseerde in
de boekenwereld. In Kleintje Boek & Wereld
combineert afdh vijf van zijn eerder verschenen stukken met verse bijdragen van
vijf gastschrijvers: tekstdichter-schrijver
Coot van Doesburgh (Amsterdam), schrijver-journalist Herman Sandman (Slochteren), W.F. Hermans-biograaf Willem Otterspeer (Leiden) hoofdredacteur Han Pape
(Wierden) en Willem Wilmink-biograaf
Elsbeth Etty (Amsterdam).
Woord en weerwoord, naar aanleiding van
schrijf-, lees- en leefkwesties, daar gaat het
om in dit boek.

C I TA AT U I T H E T B O E K
‘Hup Ajax’ roepen in vak P van de Grolsch
Veste is fysiek riskant maar minder onbeschaafd dan iemand publiekelijk voor gek
verklaren. Blij werd ik er dan ook niet
van toen Tubantia een interview met mij
over de biografie van Enschedees geliefde
poëet bracht onder de kop ‘Wilmink was
knettergek’. Gelukkig kreeg ik van het

publiek in het Rijksmuseum Twenthe
ruimschoots de gelegenheid om deze
schijnbare belediging toe te lichten.
Of de boeren in vak P me die kans
hadden gegeven is maar de vraag.
Elsbeth Etty

2015 | eerste druk
64 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
luxe paperback • isbn 9789072603951
prijs € 9,50 (was € 19,50)
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Boekenwereldbespiegelingen over
Sara Kroos, Bob Dylan,
Multatuli,
Willem Wilmink
en de grote Russen
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Artistieke visies op de
tuinen van de 21e eeuw

Peter Sonderen, Joop Hoogeveen en Marlies van Hak
The Non Urban Garden – Tuinen van de 21e eeuw

op basis van artistiek onderzoek; een landschapsarchitect vatte samen en vergeleek.

Kunstvereniging Diepenheim heeft al jaren
een speciale belangstelling voor tuinen.
Vandaar haar project The Non Urban Garden.
Tuinen van de 21e eeuw. De Kunstvereniging
stelde een aantal kunstenaars twee eenvoudige vragen: ‘Wat is jouw visie op de tuin
van de 21e eeuw? En wil je daar ook een ontwerp van maken?’ Er kwamen vier antwoorden. Dit boek biedt een overzicht van de
projecten. De kunstenaars gaven hun visie

Daarnaast vroeg de redactie enkele deskundigen naar hun ideeën over The Non Urban
Garden. Een van hen, de internationaal bekende tuinontwerper Piet Oudolf, werd geïnterviewd. De drie andere denkers schreven een essay. Filosofe Ann Meskens vroeg
aandacht voor de digitale representatie en
beleving van de tuin; Artis-hoogleraar
Cultuur, Landschap en Natuur Erik de
Jong richt zich vooral op de tuin als handeling, als plek waar iets gebeurt; landschapsarchitect Saskia de Wit bespreekt
de aspecten binnen-buiten als regulatieve
krachten in en van het landschap. Peter
Sonderen, lector Theorie in de kunsten bij
ArtEZ, leidt het boek in en uit en bespiegelt
over de wijze waarop het artistiek onderzoek verliep.
Non Urban Garden levert nieuwe en onverwachte aanknopingspunten op hoe de relatie tussen de mens, zijn tuin en de natuur
zich in de 21e eeuw tot elkaar kunnen verhouden. Zowel kunstenaars als deskundigen deinzen er niet voor terug om de gebaande paden te verlaten.

2014 | eerste druk
128 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
gebonden • isbn 9789072603371
prijs € 9,50 (was € 19,50)
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Albertjan Peters, Toon Ottink, Han Pape
en Margriet Vroomans Mendelssohn’s Mattheüs

Bach’s meesterstuk te gaan bewerken. Hij
schetst de cultuurhistorische achtergronden van Mendelssohn’s tijd waarin antisemitisme een grote rol speelde en toont aan
dat de receptie van Bach’s muziek soms
verrassend anders was dan in onze tijd.
Uiteindelijk zou Mendelssohn’s bewerking de populariteit van de Matthäus een
enorme impuls geven.
Radio 4-presentator Margriet Vroomans
interviewde voor dit boek dirigent Jan Willem de Vriend. Journalist Han Pape zette
essayist Toon Ottink en schrijver A.L. Snijders bij elkaar aan tafel: twee liefhebbers
van klassieke muziek, pratend over de beleving van religieuze muziek. Ondergaat
een overtuigd atheïst (zoals Snijders) de
Matthäus Passion anders dan een ‘gelovige’? Twee bijzondere gesprekken die verrassende inzichten opleveren.
In 2014 bestond de Stichting Twentse Matthäus Passion dertig jaar. In dit boek vindt
u een musicologisch essay van de hand van
Toon Ottink, gebaseerd op degelijk bronnenonderzoek. Ottink brengt in kaart hoe
de piepjonge Mendelssohn ertoe kwam om

Nu leverbaar met cd: Mendelssohn’s
Mattheüs onder leiding van Jan Willem de
Vriend in een uitvoering van Het Orkest
van het Oosten.

2014 | eerste druk
64 pagina’s • rijk geïllustreerd, volledig in kleur
gebonden • isbn 9789072603388
prijs € 15 (inclusief cd die er in de reguliere editie niet bij zat)
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Dertig jaar Stichting
Twentse Matthäus
Passion Oldenzaal
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ca. € 25,00

� 9789072603562

Ton Ouwehand
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€ 17,50
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� 9789072603487

Carel Helder

CV		

€ 28,00
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Paul Abels
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Bibliofiel
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Paul Abels e.v.a.

Motorrrraria		

€ 24,50
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� 9789072603173

Willem Brakman
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Felix Oestreicher

Naderhand		

€ 24,50

� 9789072603357

Jaap Scholten

Horizon City		

€ 25,00

� 9789072603425

Hanneke van Schooten Getijden 		

€ 19,50

� 9789072603463

Henk Schukkink

Levend landschap		

€ 22,50

� 9789072603074

A.L. Snijders

Bordeaux met ijs		

€ 24,50

� 9789072603920

A.L. Snijders

Brandnetels & verkeersborden		

€ 19,50

� 9789072603555

A.L. Snijders

Brandnetels & verkeersborden		

€ 36,50

� 9789072603234

A.L. Snijders

Een handige dromer		

€ 12,50

� 9789072603616

A.L. Snijders

De libelleman		

€ 34,50

� 9789072603470

A.L. Snijders

De libelleman 		

€ 22,50

� 9789072603081

A.L. Snijders
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€ 28,50

� 9789072603876

A.L. Snijders

Vijf bijlen		

€ 29,50
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A.L. Snijders

Wapenbroeders		

€ 19,50

� 9789072603272

A.L. Snijders

Wapenbroeders 		

€ 34,50

Fondsoverzicht

U kunt de boeken het eenvoudigst bestellen door een e-mail te sturen naar
info@afdh.nl. Vermeld daarin svp nauwkeurig de titels van de gewenste
boeken. Vermeld ook nauwkeurig uw adres en naam. Wij zenden u de boeken
toe met de factuur erbij. U kunt betalen na ontvangst.
Bellen kan ook: 053-4362134 of 0314-365196.
Bij bestellingen tot € 25 brengen wij €3,00 portokosten in rekening.Indien uw
bestelling meer dan € 25 bedraagt, brengen wij geen portokosten in rekening.
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