Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}, dit is de tweede nieuwsbrief van
AFThvanderHeijden.info
De tweede lezersbijeenkomst.
Na de goed bekeken uitzending met Jan Brands over zijn
Mijlpalen en Millimeterwerk en over de Statenhofpers (de
uitzending is hier terug te kijken) is het op 6 maart de
beurt aan Marc van Oostendorp. Hij is onderzoeker aan
het Meertens Instituut (onderzoek en documentatie van
Nederlandse taal en cultuur), hoogleraar aan de
Radboud Universiteit en hoofdredacteur van
Neerlandistiek. Of, zoals hij zich omschrijft op
Blogger: taalkundige en lezer.
De meeste lezers zullen hem vooral kennen van 'Oedipus afgericht, 60 aantekeningen
bij President Tsaar op Obama Beach'.
Gedurende 10 weken van de zomer van 2016 publiceerden NRC Handelsblad en
nrc.next een 60-delig feuilleton van A.F.Th. van der Heijden, President Tsaar op
Obama Beach, gebaseerd op een roman in wording met dezelfde titel (in ieder geval als
werktitel). Het leek Marc van Oostendorp een goede aanleiding om zo’n boek eens te
volgen als een weblog: iedere dag zo snel mogelijk na verschijnen een stukje schrijven
over zijn indrukken van het boek, terwijl het zich ontwikkelde.
In de 60 blogjes kom je een enorme verscheidenheid aan observaties tegen: over de
poëtische formuleerlust van Van der Heijden, de dialogen, de toon, de namen van de
personages, het gebruik van de dubbele punt. Kortom: verwacht allerlei invalshoeken
die de taal en de werken van Van der Heijden van speels tot wetenschappelijk gaan
verduidelijken.
'Oedipus afgericht' is hier te downloaden.

Wil je de bijeenkomst in de bibliotheek van Geldrop bijwonen? Onder voorbehoud van
Coronamaatregelen is er plaats voor 20 donateurs (gratis) en 10 niet-donateurs (€
7,50)
Je staat bij ons ingeschreven als {{donateur}}.
Donateurs kunnen hier een bericht sturen. Niet-donateurs kunnen op de pagina
Community van de site een kaartje kopen.
Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94, 5664 HN Geldrop. Aanvang 11:00.
Donateurs die niet kunnen komen, gaan natuurlijk de rechtstreekse uitzending volgen;
alle donateurs krijgen op zaterdag 5 maart een inlog-link gemaild.
Nieuwsbrief-abonnees kunnen hier een link naar de uitzending aanvragen.
Tijdens de uitzending kun je vragen voorleggen aan Marc.

De foto-pagina

De nummering van De
tandeloze tijd.

In de eerste nieuwsbrief ging het fout
met de nummering:
"Het is opvallend dat Stultifera Navis
wordt gepresenteerd als De tandeloze
tijd deel tien. Kwaadschiks was deel
acht. Betekent dat dat binnenkort De
tandeloze tijd deel negen is te
verwachten?"
Terecht reageerden diverse lezers:
Kwaadschiks is deel 6!
Voor de volledigheid hier de hele lijst,
met de laatste titels onder
voorbehoud!
1) Vallende ouders
2) De gevarendriehoek
Intermezzo: Weerborstels
3-1) Het Hof van Barmhartigheid
3-2) Onder het plaveisel het moeras
4) Advocaat van de hanen
Ongenummerd: Doodverf
5) De helleveeg
6) Kwaadschiks
7) Kastanje a/d Zee
8) Stemvorken
9) De Venus van Mierlo
10) Stultifera Navis / Het Narrenschip
11) Nijdas Minnenijd
12) De IJzeren Man
13) De grafdelver of Schwantje's Fijne
Vleeschwaren

Word donateur en
ontvang deze exclusieve
novelle

Wil je officieel deel uitmaken van deze
community en ons steunen, dan koop
je hier exclusief de novelle “Ik zou van
de hoge, ik zou in het diepe”. Daarmee
wordt je donateur en kun je tot 1-12025 alle bijeenkomsten en seminars
gratis bijwonen.

Onder menu-onderdeel Biografie is de
pagina Foto's verder uitgewerkt. De
opzet is om foto’s ondersteunend,
sfeermakend en aanvullend te laten
zijn bij de diverse romans. Hoewel
deze niet autobiografisch zijn, klinkt
de werkelijkheid zeker door in de
verbeelding. Ze zijn, zoals hij zelf
formuleerde, autobiografisch
geschreven.
Veel fragmenten zijn te herleiden naar
gebeurtenissen en plaatsen uit zijn
jeugd; met deze foto's gaan de romans
nog meer leven.
Ook hier geldt dat het uitzoeken en
plaatsen van de foto's een gigantische
klus is; er staat er nu nog maar een
klein aantal in. We hebben hierbij echt
je hulp nodig. Mail ons!

Langzaam maar zeker komt de lente
dichterbij; tijd om te wandelen of te
fietsen in de sfeer van A.F.Th. van der
Heijden. Je kunt wandelen in
Amsterdam aan de hand van het
boekje 'Labyrintische genoegens', in
's-Hertogenbosch met ''sHertogenbosch en A.F.Th. van der
Heijden' en in Geldrop met 'Door de
spiegel van A.F.Th. van der Heijden'.
Zie ook hier.
Fietsen kan in Eindhoven met 'Fietsen
in lichtende verhalen'.
Deze fietsroute, die je ook kunt
wandelen, voert je langs haltes uit het
leven van A.F.Th. en langs locaties van
romanscènes. Lees markante citaten
op markante plaatsen. Voor trouwe
lezers een herkenning. Voor nieuwe
lezers een inspirerende opstap naar
het wonderland van een klassiek
geworden schrijver.
Het boekje is hier te koop op onze site.

Iedere liefhebber
van A.F.Th. van
der Heijden kan
Mijlpalen en
Millimeterwerk
inmiddels niet
meer missen. Op
onze site vind je
twee essentiële
registers die het
hanteren van dit
boek veel gemakkelijker maken: een
Personen- en een Zakenregister. Ze
zijn door Jan Brands zelf samengesteld
en zijn gratis te downloaden op de site
onder menu Community.
Zijn digitaal archief met recensies en
besprekingen is al voor een groot deel
verwerkt op de site. Als je onder een
boek een √ ziet staan, dan zijn hiervan
de recensies opgenomen. Dit geldt ook
voort vertaald werk.
Bij een aantal vooral oudere recensies
zijn in de loop van de jaren de bronnen
op internet verdwenen; het
actualiseren ervan is een gigantische
klus, waar we graag hulp bij krijgen!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@afthvanderheijden.info toe aan uw adresboek.

