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99 UITGEVERS
Iris le Rütte. Ik dicht je bij me.
Gedichten & tekeningen.
2015
Met Ik dicht je bij me verschijnt voor het eerst een bundel met eigen
gedichten van deze kunstenaar en dichter, in combinatie met haar
tekeningen.
Uitgave: 23 x 15.5 cm, 128 pag. binnenwerk, 65 afbn. in fc offset, hard
cover in linnen band + stofomslag.
Gesigneerd door de auteur.

€ 23,50

FALSTAFF & FAKIR
Selma Lagerlöf. Het schreien van Rachel
2014
€ 20,Lagerlöf schreef dit verhaal in augustus 1914, vlak na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het gaat over de
wanhoop van moeders over het lot van hun kinderen, overal ter
wereld waar oorlogsgeweld is.
Alle tekst met de hand gezet.
Omslag: linosnede door Bertie van der Meij, die ook de vertaling
maakte.
Hj. Söderberg. De pentekening.
2014.
Hjalmar Söderberg (1869-1941) is een van de bekendste
Zweedse schrijvers van rond 1900. Als voorproefje van een
Nederlandse vertaling van deze verhalenbundel is De
pentekening verschenen.
Vertaald door Henri Wijsbek.
Met de hand gezet en gedrukt op Chandler & Price degelpers.
Genaaid in omslag met flappen. 15 x 10,5 cm
Oplage 65 exemplaren.

€ 12,50
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Axel Wallengren. Pomperipossa met de lange neus
2013
Pomperipossa met de lange neus is geschreven door de Zweed
Axel Wallengren. Het verhaal dateert uit 1895. Het is een echt
griezelsprookje, met een boze heks die mensen betovert en
opeet. Axel Wallengren is ook bekend onder het pseudoniem
Falstaff, fakir.
Tekst met de hand gezet uit de Cochin.
Grafiekmap “Wadwerk”
2014
Een map met 2 linosnedes van Annemieke Harkema en 2
gedichten-in-typografie van Bertie van der Meij, gedrukt op 300
grams Zerkall.
Papierformaat: ca. 30 cm x 35 cm (klein A3).
Beeldformaat: ca 28 cm x 20 cm (klein A4).
De map is gemaakt van Zaans bord, een stevig papier gemaakt
in papiermolen De Schoolmeester in Westzaan.
Samengesteld in de zomer van 2014 in een oplage van 6
exemplaren.

18,-

€ 180,-

HET GONST
Achtklank
2015
Klankgedichten van Hugo Ball, Max Ernst, Hans Arp,
TristanTzara, Kurt Schwitters, Hendrik Nicolaas Werkman,
Royston Balls en Oskar Pastior.
Ook er is gebruik gemaakt van de Kaba-ornamenten van
Bram de Does.
Bij de uitgave is een plano gevoegd met een druksel van
een Kaba-structuur.
Achtklank is gedrukt in 3 kleuren op Zerkall en gezet uit de
Gill.
Formaat: 20 x 28 cm; 24 pagina’s
Oplage: 55 exx. Nr. 34
Roger Binnemans. ‘Ik heb hier meneer Elsschot in de
winkel’
2007
Met deze woorden begint de dagboekaantekening uit 1958
van Roger Binnemans. Zonder veel omhaal, een fraaie tekst
die voor Het Gonst en Antiquariaat Demian reden is om er
een nieuwe gezamenlijke uitgave van te maken.
Vormgegeven door Dick Wessels. Er werd gezet uit de Gill
en gedrukt op Zerkall-Bütten.
19×24 cm en bevat 16 pagina’s excl. omslag.
HC 12

€ 50,-

€ 35,-
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Jeroen Brouwers / Gerrit Komrij.
De stilte bestaat uit zoveel antwoorden
2007
De correspondentie tussen Jeroen Brouwers en Gerrit
Komrij.
Eerste èn enige publicatie van uitgeverij De Luchtbuks, een
initiatief van Onno Blom, René Franken (Demian) en Dick
Wessels (Het Gonst), gedrukt op de pers van Dick Wessels
te Antwerpen.
60 pagina’s; 18x26 cm. In linnen gebonden, met leeslint.
Oplage: 220 door de auteurs gesigneerde exemplaren.
Nr. 22.
Pablo Neruda. Letters, ga door met vallen.
Ode aan de typografie. (fragment)
2010
Ergens tussen 1952 en 1954 schreef Neruda zijn Odas
Elementales. De Ode aan de typografie is één van de
gedichten uit die cyclus en werd in een vertaling van Cees
Nooteboom in 1989 door de Arbeiderspers als nieuwjaarsuitgave uitgebracht.
Met de hand gezet uit de Gill (en de Quick!) en gedrukt op
Magnani.
Oplage: 50 genummerde exemplaren.
N.H. Werkman. Gestadige beweging.
2015.
Bij de zeventigste sterfdag van H.N. Werkman is in
Groningen dit jaar uitvoerig stilgestaan. Zo is een boek
verschenen waar een vijftigtal drukkers een bijdrage aan
hebben geleverd. Voor deze bijdrage van Het Gonst is
gebruik gemaakt van de Kaba-ornamenten van Bram de
Does. Het gedicht is van Werkman zelf.
Nr 48

€ 175,-

€ 25,-

€ 5,-

DE HOF VAN JAN

Marcellus Emants. Ons geheim.
In 1875 schreef Marcellus Emants in een tijdschrift een beschouwing
tegen het gebrek aan deugdelijke seksuele voorlichting. Deze tekst is
onder de Korenmaat herdrukt, verrijkt met een linoportret van
Emants door Anne Marie Koper.
Het boekje telt twaalf pagina’s; het werd gezet uit de Spectrum en
werd met de cahiersteek ingenaaid.

€ 9,-
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Detlev van Heest. Vrachtloods 5.
In het laatste hoofdstuk van zijn roman Pleun uit 2010 beschrijft
Detlev van Heest de hereniging met zijn kat Kootje, vondeling in
Japan, meegereisd naar Nieuw Zeeland en vervolgens overgevlogen
naar Schiphol. Een aanzienlijk uitgebreider verslag van wat zich
voordeed, gaf de schrijver in een brief aan Frida Vogels. Gezet uit de
14 punts Spectrum en onder de Korenmaat gedrukt in 150
exemplaren. Pita Snoeck droeg een drietal linosneden bij aan de
uitgave.
Gesigneerd door auteur en kunstenaar. Oblong; 22 x 26 cm.
Frans Kusters. Beloning op de Kopse Hof.
Dit is de eerste uitgave van Stichting Het Milde Systeem die zich ten
doel stelt het werk van Frans Kusters levend te houden. Beloning op
de Kopse Hof – het requiem voor een huwelijk – is een typisch Frans
Kusters-verhaal, subtiel van inhoud en stijl. Het werd gezet uit de
Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt onder de Korenmaat. Het
omslagbeeld werd verzorgd door Janós Bittenbinder.
Het boekje telt 12 pagina’s.
Geerten Meijsing. Hoc erat in votis.
2015
Verschenen bij gelegenheid van de 65e verjaardag van de auteur. Een
persoonlijk en informatief dokument over een van de belangrijkste
schrijvers van de afgelopen decennia.
Het boekje is verrijkt met een linoportret van de jeugdige Geerten
Meijsing door Pita Snoeck. De tekst is gezet uit de Spectrum en werd
in een oplage van 180 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat.
Zestig exemplaren van de oplage zijn gereserveerd voor de Vrienden
van de Vorm.
Gesigneerd door auteur en kunstenaar; zestien pagina’s.
Th. van Os. Heerlijk heer der heerscharen.
2015
Onder de Korenmaat verscheen het lange gedicht Heerlijk heer der
heerscharen van Th. van Os. Het is een litanie en zaligspreking,
geïnspireerd op de bevolking van een gay sauna. Een bonte en ook
geestige stoet trekt aan het geestesoog van de lezer voorbij. Paul van
der Steen voegde daaraan in zijn karakteristieke stijl een getekende
parade toe. Het omslag werd ontworpen door Marlies Visser.
16 pagina’s. Gezet uit de Spectrum en gedrukt in honderd
exemplaren. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de dichter en de
tekenaar.
Willem Jan Otten. Verslag van een expeditie.
2015
Gedicht van 124 regels.
Het gedicht is gezet uit de Spectrum en in honderd exemplaren
gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje van 20 x 30 cm bevat twee
illustraties van Tammo Schuringa; het omslag werd ontworpen door
Marlies Visser. Alle exemplaren zijn gesigneerd door schrijver en
illustrator.

€ 25,00

€ 9,50

€ 20,00

€ 15,00

€ 20,00
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Joubert Pignon. Siamese tweeling.
2015
In een dubbelboekje van twee keer 16 pagina’s laat Pignon
respectievelijk zijn licht schijnen over De Wereld en geeft hij een kijkje
in het leven van De Schrijver. Sim Kaart voorzag het tweelingboekje
van even indringende als kleurrijke illustraties.
De boekjes (afmeting 16 x 26 cm.) zijn gezet uit de Spectrum en de Gill
en werden gebonden in een decadent bruingouden omslag. De oplage
bedraagt 100 exemplaren. Gesigneerd door auteur en illustrator.
Stendhal. Privileges.
2015
In 1840, twee jaar voor zijn dood, schreef Stendhal een merkwaardige
tekst, die van groot belang is voor de kennis van zijn persoonlijkheid.
Deze tekst is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald door Leo
van Maris, die ook tekende voor toelichtingen en een nawoord. Pita
Snoeck droeg een linoportret van Stendhal bij aan de uitgave.
Het boekje van 21 x 26 cm. telt 20 pagina’s. Het is gezet uit de
Spectrum en in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat.
L.H.Wiener. Jonge kauw te Katwoude.
2015
Bij de Brederodepers verscheen het boekje Jonge kauw te Katwoude,
waarin de schrijver verhaalt over zijn poging om een jonge kauw te
redden. Het boekje is fraai geïllustreerd door Nicole de Cock.
De tekst is gezet uit de Spectrum en de oplage bedraagt 125
exemplaren.
L.H. Wiener. Vervlogen jaren
2015
Bij de Korenmaat verscheen het boekje Vervlogen jaren, een reflectie
op de onderwijsjaren van de schrijver, gewekt door de confrontatie
met zijn oud-collega’s in een boekhandel. Dit boekje is met lino’s
geïllustreerd door Svitlana Mikheienko, die tevens de originele
vormgeving voor haar rekening nam.
Het boekje is gezet uit de Spectrum en gedrukt in 100 exemplaren.
Gesigneerd door auteur en kunsternaar.

€ 20,00

€ 20,00

€ 15,-

€ 15,-

UITGEVERIJ HUIS CLOS
Dick Hillenius over Herman Hertzberger over Dick Hillenius
met een interview van Ben van Melick
2007
Deze uitgave verscheen mede naar aanleiding van Herman
Hertzbergers 75e verjaardag. Het boekje bevat Dick Hillenius'
openingsrede voor de tentoonstelling Herman Hertzberger - Recent
Works, bij de Stichting Wonen te Amsterdam, uitgesproken op 12
december 1986.

€ 17,50
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nummer 27
Oplage: 150 exemplaren, in cassette
24 pagina’s; 17 x 24 cm; offset
letter Gill en Scala | papier Lynx
Selectie Mooi Marginaal 2006-2007
Vladimir Majakovski en El Lissitzky. Voor de stem.
2012
Vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg
Met nawoorden van Majakovski-biograaf Bengt Jangfeldt en Lissitzkykenner Willem Jan Renders (Van Abbe Museum)
Cassette met een facsimile van het Russische origineel (64 pagina's) en
een boekje met de Nederlandse vertaling en toelichtingen (64
pagina's)
nummer 44
Oplage: 750 exemplaren
2 x 64 pagina’s; 13,3 x 18,8 cm
Toon Teeken. The photobooks. De fotoboeken
met een tekst van Cyrille Offermans.
nummer 59 | 2015
Een selectie van bijna 400 spreads uit Teekens collageboeken. De
vormgeving is van grafisch ontwerper Piet Gerards. Rosita Wouda
verzorgde een personenindex.
Oplage 250 genummerde exemplaren.
800 p | 17,2 x 23,4 cm

€ 27,50

€ 95,-

LINEA RECTA
Raymond Queneau. De uitleg van de metaphoren.
1989.
Vertaald door Pedro van Hoek; zijn vertaling wordt hier voor het
eerst gepubliceerd.
Met houtsneden van Tineke Zaadnoordijk.
Oplage: 110 genummerde exemplaren.
Nr 27

€ 30,-

RAINBOW
Helene Hanff. 84 Charing Cross Road.
2015
Een vriendschap in brieven tussen Helene Hanff uit New York en de
medewerkers van Marks & Co, een antiquarische boekhandel op
Charing Cross Road 84 in Londen.
Vertaald door Barbara van Kooten.

€ 10,-
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KATARINA RUDEBECK
þorsteinn frá Hamri. Op steengrond en in wouden.
2014.
þorsteinn frá Hamri is waarschijnlijk de geliefdste en belangrijkste
hedendaagse dichter van IJsland. Uit het werk van deze dichter is
een representatieve keuze opgenomen met een vertaling van de
uitgever.
Formaat: 21 × 30 cm
Aantal pagina’s: 17
Oplage: maximaal 30 stuks, genummerd en ondertekend.
Nr 10
Per Lindberg. Woorden op het papier.
2011
Gedichten vertaald uit het Zweeds door de uitgever, gecombineerd
met schetsen en ontwerpen voor een tentoonstelling in het CAPC
Musée d’art contemporain te Bordeaux.
Formaat: 21 × 30 cm
Aantal pagina’s: 15
Oplage: maximaal 30 stuks, genummerd en ondertekend.
Nr 6
Katarina Rudebeck. Hoe- Tu Joe.
Een dubbelportret van de Bosuil en de Tureluur, de één
zelfverzekerd, heersend in de nacht, de ander zenuwachtig, op zijn
hoede, wroetend in de modder.
In eigen beheer (Hans Slootjes / Katarina Rudebeck).
Japanse binding.
21x30 cm
Oplage: 30 exemplaren
Gesigneerd en genummerd door de auteur / kunstenaar.
Nr. 8

€ 50,-

€ 50,-

€ 50,-

STATENHOFPERS
J. van Oudshoorn. Een ietwat vreemd product.
Vijf brieven rondom het verhaal 'Doodenakker'.
€ 19,50
2015
Bezorgd en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs (ill.: A.J. van
't Hoff).
Oplage: 90 genummerde exemplaren. 23 pp.
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STUDIO 3005
Konrad Bayer. Idioot.
2015
Konrad Bayer (1932-1964) is een schrijver/kunstenaar van de
Wiener Gruppe. Het na zijn dood verschenen Idioot is geschreven in
1960 als eerste en enige uitgewerkte deel van een gepland
leesdrama.
Vertaling: Erik de Smedt
Oplage: 100 exemplaren
8 pagina’s
Yves Bonnefoy. Zomerregen.
2014
Een zevental gedichten uit ‘Les planches courbes’ van Yves Bonnefoy
(o.a. Grand prix de poésie de l’Academie française
en Prix Goncourt de la poésie) in een schitterende vertaling van Kiki
Coumans.
Oplage: 60 in boekdruk vervaardigde exemplaren
16 pagina’s
Wim Brands. Dit is het geheim: alles is er.
2013
11 nieuwe gedichten van Wim Brands.
Oplage: 67 exemplaren in boekdruk
16 pagina’s

Daniël Dee. Zo eenzaam als overal.
2013
Een zevental – gedeeltelijk niet eerder gepubliceerde – gedichten
van Daniël Dee.
Oplage: 77 in boekdruk vervaardigde exemplaren
12 pagina’s
Don-Aminado. Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers.
2014
99 Aforismen van Don-Aminado.
Vertaling Jan Paul Hinrichs.
De 25ste uitgave in Reeks 107 (een reeks, volledig in boekdruk
gedrukt met typografisch/historisch materiaal) is een feit.
Oplage: 66 exemplaren in boekdruk op gevergeerd papier
16 pagina’s
Marguerite Duras. De man in de gang.
2015
Niet eerder in Nederland uitgegeven tekst van Marguerite Duras uit
1980 waarin vergaande erotiek wellicht staat voor de pogingen en
het verlangen van de man en de vrouw om werkelijk in elkaar op te
gaan.
Vertaling: Marianne Kaas

€ 18,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 21,50

€ 24,50

€ 16,50
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Oplage: 200 exx op gevergeerd papier
16 pagina’s
Guillaume Apollinaire. Twee gedichten voor Lou.
2015
Ter gelegenheid van de Poëzieweek 2015 vertaalde Kiki Coumans
twee liefdesgedichten van Apollinaire aan Lou.
Oplgae: 48 exemplaren in boekdruk op gevergeerd papier
8 pagina’s
Erik Menkveld. De wemeling.
2015
Nagelaten gedichten van de jonggestorven Erik Menkveld, in overleg
met Maria Vlaar, Anneke Brassinga en Marjoleine de Vos,
uitgegeven ter gelegenheid van het Poetry International Festival
Rotterdam 2015.
2e druk
Oplage: 100 exemplaren in offset/boekdruk op gevergeerd papier /
16 pagina’s
Nathalie Quintane. Opmerkingen.
2015
Nathalie Quintane debuteerde in 1997 met de bundels ‘Remarques’
en ‘Chaussure’. Hierin tekende ze ogenschijnlijk kleine
waarnemingen op met grote precisie en humor. Inmiddels heeft ze
een oeuvre van achttien titels. Vertaling: Kiki Coumans
60 pagina’s; offset/boekdruk op gevergeerd papier /
Oplage: 100 exx.
Arno Schmidt. Sleutels ruilen.
2015
Verhaal van Arno Schmidt in een vertaling van Jan H. Mysjkin.
Opkage: 49 exemplaren; binnenwerk in offset, omslag in boekdruk
op gevergeerd papier
8 pagina’s
Q.S. Serafijn. Joe Of De Kunst van het Wandelen.
2007
Tijdens een verblijf op de Veluwe wordt
Q.S. Serafijn geconfronteerd met Joe,
een gezelschapskangoeroe. Hun wandeling blijkt een bijzondere
confrontatie.
Novelle met omslagillustratie van Gabriëlle van de Laak.
Proba 0005
48 pagina’s

€ 20,00

€ 23,00

€ 24,75

€ 17,50

€ 10,–
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Q.S. Serafijn. Logboek.
2012
In 2008 verbleef Q.S. Serafijn een maand als artist in residence op
het eiland Belle-Île. Dit is het logboekje dat hij daar bijhield.
Oplage: 65 genummerde en gesigneerde exemplaren
16 pagina’s
Q.S. Serafijn. Museum als pretpark!
2003
Aantekening 0437 van Q.S. Serafijn, mede uitgegeven als letterproef
van de OCW Talent, de huisstijlletter van het ministerie van OCW.
Proba 0001
48 pagina’s
Q.S. Serafijn. Rinus.
2012
Extreem kort verhaal over hond Rinus.
Oplage: 34 genummerde, in boekdruk vervaardigde exemplaren
8 pagina’s

Q.S. Serafijn. Streekroman (Doorsneden Landschap).
2007
Verhalen (‘Aantekeningen’) over locaties langs de snelweg A1, van
Twello tot aan de grens met Duitsland.
Proba 0007
112 pagina’s
Anne Vegter. Van hout & huid.
2013
Nieuw gedicht van Anne Vegter,
die tot Gedichtendag 2017
Dichter des Vaderlands is.
Oplage: 41 exemplaren in boekdruk
4 pagina’s
Dirk van Weelden. Afscheid.
2012
In dit zeer korte verhaal nemen twee broers afscheid van hun vader
en moeder.
Oplage: 81 genummerde, in boekdruk vervaardigde exemplaren
8 pagina’s

€ 14,50

€ 7,50

€ 16,50

€ 12,00

€ 14,50

€ 8,50
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WALBURG PERS
Marieke van Delft. Van wiegendruk tot world wide web.
Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte
boek.
2015
Het gedrukte boek staat op een keerpunt. Achter ons liggen ruim vijf
eeuwen waarin drukkers, uitgevers en boekverkopers activiteiten
ontplooiden om te voldoen aan de steeds groeiende vraag aan
boeken in alle soorten en maten. Voor ons ligt een ongewisse
toekomst waarin zal moeten blijken of het boek zich zal handhaven
naast internet en andere media. In Van wiegendruk tot world wide
web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het
gedrukte boek behandelt Marieke van Delft beide tijdvakken vanuit
haar werk als conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

€ 39,50

TITI ZAADNOORDIJK
9 meeuwen, een eend en een bootje
2004
lino, zeefdruk & boekdruk
5-kleuren, leporello
11x13cm
oplage 37
ik ben een zielige zeikert
9 gedichten over de kwellingen in het bestaan van een genie
1986
boekdruk, lino gebonden;
18x20cm;
oplage 25
ik ben zeer tevreden
2014
Een boek met een opwekkend gedicht om blij van te worden.
lino, genaaid,
12 blz, 17x17cm,
Oplage 34
jan
1995
een doorkijkboekje over een boot en de zee
met op de laatste bladzij een kort gedichtje
zeefdruk, 4-kleuren, gebonden,
15x15cm,
oplage 89

€ 70,-

€ 100,-

€ 70,-

€ 70,-
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lied van de aap
2007
lino, leporello
27x12cm
oplage: 25 exx.
Lied van de aap werd uitverkoren als een van de 50 mooiste
marginale drukwerken uit de jaren 2006 en 2007.

€ 100,-

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele porto. Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of
via de mail gedaan worden:

Minotaurus Boekwinkel
Sint Antoniesbreestraat 3d
1011 HB Amsterdam
tel. + 31 (0)20 6 22 77 48
minotaurus@xs4all.nl
Wijzigingen voorbehouden
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