Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!
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Achtergrond
Onze boeken
De bijna dertienjarige Viola
ontdekt dat haar mama kanker
heeft. Opa sprak ooit over
zijn kameraad Jacques in
Compostela, een tovenaar die
wonderen en mirakelen
verricht. Zou die man nog leven?
Hij kan vast mama genezen!
Na een korte tussenstop in
De Efteling gaan Viola en opa
op stap richting Compostela.
Poppea besluit pardoes om hen
te vergezellen.

‘Veroniques Boekenhoekje’
leverde de volgende quote op:
‘Het verhaal maakte me vrolijk
en de fantasie van deze schrijver
is geweldig. Het is een verhaal
vol wonderen en wijze lessen.
Een bijzonder boek met een
bijzonder einde.’
Trots op ons tweede
boek samen met
Monica Vanleke

Voor avonturiers van 11 tot 111.
Onze blinddate met
Stacey is het verhaal van een
jonge vrouw die na de nodige
tegenslagen en net zo vaak
opkrabbelen eindelijk weer wat
rust vindt in haar leven. Tot een
val van een trap haar volledig
verlamd.
In een vleugje Amsterdams
neemt de schrijver je mee in
het leven van Stacey vanaf
haar geboorte in 1947 tot haar
noodkreet.

Het verhaal begint in 1997 en
grijpt met flashbacks terug
naar bijzondere momenten
in haar leven. Ondanks
het onderliggende thema
‘euthanasie’ is Stacey een roman
die met een glimlach gelezen
wordt.

Jan Gulinck onze
‘volks-auteur’.

‘Ik kan niet eens mijn eigen reet
afvegen.’

Korte tot de verbeelding
sprekende verhalen. Zes in totaal,
vergezeld door illustraties van
Stijn Felix.
In ‘Passages’ heeft Onno zich
laten inspireren door een
schilderij, een ontmoeting, een
gesprek. Herinneringen die niet
vergeten kunnen of mogen
worden. Een déjà vu die in het
hart blijft.
Met zijn licht ‘gedragen’ schrijfstijl
vertelt Onno zijn verhalen.
Laat je verwonderen, verrassen
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en ontdek hoe sterk een seconde,
een dag kan nestelen in iemands
leven.
Zes ‘Passages’ die je kort
weghalen uit de dagelijkse sleur.
Onno van Gelder jr.
acteur, regisseur en
auteur.
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VerBeelding
Lucinda Broecks

Tovenares in beelden!
Lucinda Broecks tekent het liefst
met de hand. Of het nu met
potlood of viltstift is, wit papier
tovert zij om tot sprookjes.
Dieren gaan leven, planten
gaan groeien, mensen gaan
dansen. Wat Lucinda ook tekent,
het brengt een glimlach op je
gezicht, het verwarmt harten.

Een verhaal in prenten
Haar droom is dit jaar met haar
eerste boek te komen. Een
verhaal in prenten.
Gaat zij met haar debuut de
harten van kinderen veroveren?
Of zijn het toch stiekem de
ouders die meegenieten?

Het verhaal achter de foto
Links zien we een van de eerste illustraties van Lucinda: Iksbie, koningin van de Eskimodwergen.
Haar eerste kennismaking met ons en het illustreren van een sprookje. Met liefde en oneindig geduld
toverde Lucinda voor ‘Iksbie’ een vijftig illustraties. Haar debuut als illustrator; een eerste stap in het
verwezenlijken van haar droom. Illustreren, tekenen, schilderen.
Rechts vinden we de meer kleurrijke illustraties van haar hand. De eerste schetsen voor het verhaal in
prenten en - met een speelse glimlach - haar één-illustratie-verhalen. Welke dat zijn, laten we graag
aan de creativiteit van de lezer over.
Zodra Lucinda het potlood oppakt, een wit vel papier voor haar neerlegt sprankelt zij van geluk.
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Kijkje in de Academie
Module 2; Genres & Doelgroepen
Terug naar de tijd van het handwerk!

Wat doen ze hier?

Moretus Plantin Museum

Lettertype uitzoeken ...

Onze gids vertelt ...

Gevonden,
nu naar de drukplaat

Boeken drukken, uitgeven ...

Zo, die pagina ligt in de pers.

Christoffel Plantin, ca. 1520, was een invloedrijke boekdrukker
en uitgever. Geboren in Frankrijk vestigde hij zich in 1549 in
Antwerpen, het commercieel centrum van Europa. Met 22 persen
was Drukkerij Plantin de grootste van de wereld. Na zijn overlijden
nam zijn schoonzoon Jan I Moretus het bedrijf over.
Samen met de studenten van de opleidingen Kunst van Schrijven
en Kunst van Redigeren dompelden we een middag onder in de
rijke geschiedenis van de boekdrukkunst, het beroep uitgever.
Wat zij ervan vonden? Sfeervol leerzaam; zinderende
boekentocht; superformiweldigeindefantakolosachtig; historische
inspiratie; wauw onvoorstelbaar ...
Het resultaat!
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Dank je wel, Emma Leads, voor de schitterende foto’s.
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Mijn Verhaal
Waar vergat je mij?
Mili van Veegh, Elyse van der Roer, Johan Redant
In de verte van mijn herinneringen
dwaalt ze door mijn gedachten.
In mijn verbeelding heb ik haar
altijd gekend.
In de voorbijschuivende wolken
die prachtige wolvinnen werden
herkende ik haar gezicht.
Schuilend onder het afdak van
een tijd waarin alles zo anders had
kunnen zijn, voelde ik haar koele
huid.
Ik was haar welp en verlangde naar
haar armen.
Niemand wist haar te vinden.
Tot, wat nog van haar leven restte,
onverhoeds de sporen van een
verloren strijd rondstrooide.
Rekeningen moesten vereffend
worden, op slag kon men
verbanden leggen.
De dramatiek van het lot
overspoelde mij, de ontbering
leed rechtstreeks schipbreuk
in het aquarel van mijn naakte
kinderogen; ze was zo mooi en
kwetsbaar als een flirtende engel.
In haar laatste jaren zocht ik
wanhopig naar sleutels van de
liefde. Het bleef bij rode rozen, een
geurkaars op haar nachttafeltje
en wat bloemenkussens op
haar bed. Aan haar wand hing ik
wolkenvelden, maar van mij wist ze
niets meer.

Illustratie; ©Judith Zijtregtop
‘Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.’
(Martinus Nijhoff )

Vandaag sluit ik de deur van het
sanatorium voor het laatst. Met
aan mijn hand haar leven in een
hemelsblauwe koffer. Ik loop de
zevende maand van het jaar in. De
lucht is drukkend zwaar. Aan het
klamme park kleven de gefnuikte
wolken die mijn wolvinnen
de vaardigheid van het jagen
ontnamen.
Ik blijf staan en voor het eerst sinds
jaren kijk ik weer omhoog.
Waar vergat je mij?
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Mijn Verhaal
Waar vergat je mij?
Mili van Veegh, Elyse van der Roer, Johan Redant
Ik val op mijn knieën en onder voortdrijvende wonderen open ik met bevende vingers de sloten van de
koffer. Wolvinnenmelk klotst blauwwit op. De sloten branden in mijn handen door het verbreken van haar
levensbanden. De energie die vrijkomt is als een lichtexplosie. Kleuren, die mij plagerig kussen, spelen tikkertje
voordat zij verdwijnen in het druppende wolkendek. Ik kan mij nog even koesteren in haar warmte.
Op de melk drijft een engeltje. Ik vis haar eruit en lik haar schoon. Haar gazen vleugeltjes trillen na als zij tegen
mij begint te praten.
‘Kindlief, ik heb van je gehouden, je was mijn oudste. Iedere nacht kwam ik bij je langs en streek over je gouden
haren. Mijn lendenen werden jachtig na jou te hebben gedragen en ik ging de verre wolken achterna. Ik kende
mannen op mijn reis die ik meer dan anderen beminde. Jouw broers en zussen liet ik bij hen achter. Ik baarde
zeven kinderen; ze zijn van parelmoer of albastzwart. Naarmate ik ouder werd, verloor ik mijn vaardigheden en
keerde terug naar de wieg van mijn eerstgeborene. Met jou is alles begonnen. Huil niet mijn kind, ik ga je slechts
voor.’
Mijn ogen zoeken naar madeliefjes op lange steeltjes. Mijn vingers plukken ze, rijgen ze aaneen. Mijn handen
leggen de bloemenslinger op haar wit geworden gezichtje
De wolken lossen op. De nacht is daar. De maand draagt een negen in haar getal, de boomkalender toont de
hazelaar. Wellustig pionier en vruchtbaar minnaar.
Eindelijk sla ik de koffer dicht. Mijn tranen zijn gedroogd.
De elfen – mooier dan de zon of donkerder dan pek – zitten veilig in mijn herinnering. De wolven jagen rustig en
moeder spreekt mij fluisterend toe in de luwte van mijn gedachten.
Ik snij een toverstaf zoals de Kelten deden en voel aan het rijpen van de hazelnoten dat ook voor mij de herfst zal
komen.
Zelfs in de nacht kijk ik nu vol verwachting naar boven en in het beeld van Virgo zoek ik Porrima, de dubbelster
die zich verenigt om zich weer cyclisch te scheiden. Dat is precies wat moeders doen en ik besef dat samen met
hun vrucht, ook het afscheid wordt geboren.
Tegen de ochtend zullen de wolken weer gaan jagen, liggen nieuwe einders in het verschiet.
Op een wit gezichtje zullen madeliefjes bloeien en alleen ik zal weten wat Blodeuwedd in de wolken zag.
Ik heb haar, bij het afscheid, voor eeuwig in een metafoor gesloten.
Het mysterie van het leven is een moeders idioom, alleen wij weten wanneer onze dochters paren.
Maagd, moeder, dochter, onze drievuldigheid is een heilige spiraal. Wij alleen kunnen dat geluk ervaren; de pijn
van het onvolprezen baren en het voor altijd met elkaar verbonden zijn.
De mystiek die mijn moeder achterliet, is niet in koffers te bewaren.
Mili van Veegh schreef samen met twee schrijfgenoten dit korte verhaal.
Zowel Mili als Elyse schrijven dagelijks.
Mili vindt steeds meer haar kracht in het ‘absurdisme’, dat deels terug te
vinden is in haar debuut ‘Jitzak’. Elyse durft in haar poëzie het ongrijpbare
te verwoorden. Johans wens is meer op de achtergrond te blijven.
In dit verhaal vloeien drie harten, drie stijlen in elkaar over. Samen
vormen zij een herinnering die wellicht meerderen onder ons in hun hart
meedragen.
Mili, Elyse en Johan, dank jullie wel dat we dit mogen delen.
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