
Op een avond komt een groepje vrienden samen en besluit dat 
het zo niet langer kan. Het jaar is 2009 en de setting is Rot-
terdam, het Parijs aan de Maas. Ze gooien het roer om. Ze zijn 
ambitieus en serieus bezig. Maar allemaal lopen ze tegen het-
zelfde euvel aan. Ze zijn professioneel geschoold en hard aan het 
werk,  maar  kunnen geen vast podium vinden. Ze zijn ervaren 
en maken mooie dingen, maar hun doorbraak is er (nog) niet. 
Ze werken, af en toe betaald en in opdracht, maar het is niet 
genoeg. Ze hebben honger naar meer.

Dit groepje besluit op die avond de handen ineen te slaan 
Ze hangen posters op in de stad en ver daarbuiten. Ze zijn 
druk bezig hun eigen publiek te vinden. Ze gaan op zoek naar 
mensen die van kunst en cultuur houden en die ook in zijn voor 
iets anders. Mensen die slim genoeg zijn om geen genoegen 
te nemen met een dom boek. Mensen die genieten van een 
intiem huiskameroptreden met klassieke 
pianomuziek en poëzie. Mensen die een 
goede tijd beleven als ze in een werfkel-
der op Russische muziek dansen met een 
straf glas wodka in de hand. Mensen die 
alles al gezien hebben  (of dat juist niet 
interessant vinden) en willen weten wat 
er komen gaat, wat er zich afspeelt buiten 
de mainstream. 

De vuurdoop was vorig jaar in Rotter-
dam  met de presentatie van de eerste twee uitgaven. Sindsdien 
zoemt en boert de machine van de stichting. Van de havenstad 
heeft ze de goede kwaliteiten overgenomen: het arbeidsethos 
en de doe-het-zelfmentaliteit. En de slechte eigenschappen 
heeft ze gelaten voor wat ze zijn: het sarcasme, de doe-maar-
gewoonmentaliteit, de kleinzerigheid en de koopmansblik. 
Voor hen is dromen  een staat van zijn, even waar als bakstenen 
en beton, en even constructief als de kranen die dagelijks in de 
stad bezig zijn.

De culturele projectontwikkelaars annex kunstenaars hou-
den de stichting op vrijwillige basis draaiende. Ze maken, al dan 
niet op maat, spannende kunstprojecten en publicaties, en 

weten daar, ook van de kleinere fondsen, 
ondersteuning voor te krijgen. Ze keren 
zich af van gevestigde namen en institu-
ten en gaan terug naar de oorsprong van 
de kunsten, naar de sprankeling, naar het 
gevoel, naar de originele ervaring. 

In dit bulletin mag je werk ver-
wachten van deze kunstenaars, maar 
ook ander werk waarvan wij vinden dat 

het gehoord en gelezen mag worden. Er wordt geen werk van 
bekende namen geplaatst, tenzij het een onbekende kant van 
hen belicht. Voor de rubrieken poëzie en kort proza kan werk 
ingezonden worden. De inzending moet wel passend zijn bin-
nen de stichting.  Een abonnement is gratis en kan aangevraagd 
worden per email.

Wij zijn op zoek naar (meer) publiek dus stuur deze digitale 
poster gerust door.

Namens de stichting/uitgeverij
—Joris Lenstra
hoofdredacteur
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In dit bulletin mag je werk 
verwachten van deze kun-
stenaars, maar ook ander 
werk waarvan wij vinden 
dat het gehoord en gelezen 
mag worden. 

 •
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Ruud, je werkt al een tijd lang als zelfstandig filmmaker. 
Waarom sta je toch iedere ochtend met die onzekerheid op?

Ik ben me wel bewust van die onzekerheid, maar veel van 
mijn vrienden worden ontslagen waardoor ik niet gemotiveerd 
word om in loondienst te werken. Om rond te komen werk ik 
regelmatig voor vaste opdrachtgevers. Van hen krijg ik de vrij-
heid om concepten te bedenken en uit te werken.

Ik vind het belangrijk om veel tijd over te houden voor mijn 
eigen projecten. Daar ontwikkel ik mezelf zonder concessies 
te doen. Ik zoek er graag mijn eigen grenzen in op.

Ook kijk ik teveel op mijn eigen manier naar de wereld. 
Ik kan niet in loondienst werken. Dan zou ik toch in dienst van 
andermans visie staan en dat botst voor mijn gevoel teveel.

Wat maakt jou als zelfstandig filmmaker zo speciaal?
Ik werk buiten de bekende paden, zodat ik niet aan regels en 

normen gebonden ben. Ik laat het beeld het verhaal vertellen. 
Voor mij zijn de snelheid van het beeld, de manier van monteren 
en het geluid net zo belangrijk als het scenario. Film is beeld-
communicatie.

De onderliggende thema’s in mijn verhalen zijn bijna altijd 
waarneming en tijd. Dat vormt de rode draad van mijn werk. 
De verhalen kunnen over van alles gaan. Maar ik probeer mijn 
films wel tijdloos te laten zijn, zodat ze over tien jaar nog steeds 
interessant zijn. Veel Nederlandse filmmakers maken films die 
gebonden zijn aan de actualiteit. Helaas zijn veel commissies 
van fondsen vooral daarin geinteresseerd. Daarom is het niet 
altijd makkelijk om mijn projecten gefinancierd te krijgen.

Ik ben 24 uur per dag filmmaker. Dat was ik al voordat ik in 
2001 naar de St. Joost-academie ging. Ik heb altijd een kleine 

camera bij me, zodat ik meteen kan filmen. Ook beheers ik ver-
schillende grafische en animatietechnieken. Maar uiteindelijk 
gaat het er niet zozeer om wat je kan, maar dat je iets maakt wat 
de mensen persoonlijk raakt.

Welke andere kunstenaars bewonder jij?
Ulf Langheinrich, een Duitse videokunstenaar die enorme 

video-installaties bouwt en experimenten uitvoert met geluid 
en beeldritmes: granulaire synthese. Hij weet de meest bizarre 
concepten te realiseren. Zijn installaties vragen het uiterste van 
je ogen en oren. Ook bewonder ik Christopher Nolan (Following, 
Memento, The Prestige, Inception). Hij schrijft zijn filmscenario’s  
vaak zelf. Het lukt hem om twee briljante films te maken over 
een saai stripheld en daarna met Inception te komen, een eigen 
project met een complex scenario dat toch het grote publiek 
weet te veroveren.

In het algemeen heb ik bewondering voor makers die hun 
eigen wegen bewandelen en zich weinig aantrekken van wat de 
massa vindt. Dat is toch de manier om origineel te blijven. 

Ga op je rug in het gras liggen en richt je blik op de wolken. 
Vijf jaar later, Ruud Terhaag, wie komen we dan tegen?

Waarschijnlijk woon ik nog in Rotterdam maar met een 
meer gevestigde reputatie als filmmaker en cameraman. 
Ook internationaal. Ik heb meer zekerheid en meer vrijheid. Ik 
kan ook reizen als ik dat wil. Mijn eigen projecten kan ik zonder 
al te grote beperkingen realiseren.

Een greep uit de projecten die ik dan afgerond heb: ‘Demise’, 
een film over een natuurkundige die een zenuwinzinking krijgt 
en zijn lot tegenkomt op een oneindige roltrap. De verfilming 
van mijn scenario ‘r.o.y..’, dat gaat over een jongetje dat zijn 
denkbeeldig vriendje de schuld geeft van de verdwijning van 
zijn oudere broer. En ik ben bezig met het draaien van een 
Nederlandse boekverfilming.

‘In het algemeen heb ik bewondering 
voor makers die hun eigen wegen bewan-
delen en zich weinig aantrekken van wat 
de massa vindt.’

  KUNStENaaR IN DE KIJKER  

Interview  
met Ruud terhaag, 
onafhankelijk  
filmmaker
door joris lenstra
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10 Jaar Stichting Nadorst
Op 19 september werd het 10-jarige bestaan van Stichting Nadorst gevierd in de kunst-
ruimte Cucosa nabij Hofplein in Rotterdam. Het werd een feestelijke avond met de 
publicatie van ‘Drinkgedichten’ van Sylvia Hubers bij Uitgeverij Nadorst, twee filmver-
toningen, de opening van de expositie ‘Schittering’ in samenwerking met Hans Bakker 
galerie, en, tot slot, een Russische toost op de gezondheid van de stichting.

aankomend  
project

Avondvullend programma  
met Russische literatuur 

en muziek

Kaarten: 10 euro 
voorverkoop via www.hoenu.nl

Theater ‘t Kapelletje
Van der Sluysstraat 176 
3033 SR Rotterdam

Avondvullend programma  
met Russische literatuur 
en muziek

ZATeRdAgAVond 
26 FebRuARi 2011 
 19.00 — 22.00

Mede mogelijk gemaakt door 
de deelgemeente Rotterdam noord

g
ra

fi
sc

h 
on

tw
er

p
/i

llu
st

ra
tie

: 
M

a
ri

e-
Cl

a
ud

e 
d

oy
on

 /
 F

ot
os

 v
a
n 

d
a
vi

d
e 

Ca
ss

en
ti 

&
 Z

a
 R

od
in

u 
(F

lic
k

r)

gog
ol
nabokov

Prokovie
f

Rachmaninov
Tsjaikovski

Sjostakovitj

Scria
bin

Med
tner

Vertalers:
Madeleine Mes
Arie van der ent
Muziek:
Marte gerritsma
nadia Askarova
Volksmuziek:
ensemble nostalgia



/ 4Bulletin des Refusés . Nummer 1 . December 2010

Het idee achter de Eendagsvliegreeks is uit nood geboren. 
We zijn met z’n drieën aan het avontuur van Uitgeverij Nadorst 
begonnen met een belachelijk smalle basis. We hadden net 
genoeg geld om drie boeken te laten drukken. Dat geld moet 
terugverdiend worden. Ondertussen hebben we wel aardig 
wat uitgaven op stapel staan en willen we andere dichters 
en schrijvers ook een kans blijven geven. Toen ben ik gaan 
nadenken over de vraag hoe we met weinig geld mooie boekjes 
kunnen maken. Boekjes die zich bovendien snel terug zouden 
verdienen, zodat we weer andere boekjes kunnen produceren. 
Daarnaast zocht ik naar een manier om korter werk uit geven, 
werk dat te lang is voor een literair tijdschrift maar niet per se in 
grote aantallen van de drukpersen hoeft te rollen. Dat is dus de 
Eendagsvliegreeks geworden.

In eerste instantie wilde ik de reeks zeer bescheiden houden. 
Een beetje zoals die gestencilde blaadjes uit de jaren zestig of 
de fotokopieerkunst uit de jaren zeventig. Het echte under-
groundgevoel, zeg maar. Je moet niet vergeten dat liefhebbers 
van tegenwoordig soms mooie bedragen neertellen voor die 
flodderige blaadjes. Maar uiteindelijk ben ik op zoek gegaan 
naar papier met meer eeuwigheidswaarde. Ik stuitte op een 
van de weinige groothandels in Nederland die nog bijzonder 
papier verkoopt: een klein familiebedrijf in hartje Den Haag. 
En het was een gelukkig toeval dat de vaste fotograaf van onze 
stichting, Lex Zonneveld, een zeer bedreven boekbinder bleek. 
Hij was bereid onbezoldigd de handen uit de mouwen te steken. 
Zodoende is de Eendagsvliegreeks geworden wat ze nu is: een 
unieke reeks die neigt naar het meer exclusieve, bibliofiele 
genre maar wel betaalbaar is gebleven voor de gewone boeken-
lezer.

Achter de grappige naam zit wel degelijk een filosofie. Wat 
er van al ons gekrabbel in de toekomst bewaard zal blijven, is 
volstrekt onvoorspelbaar. Als je kijkt naar de bestsellerlijsten 
van pakweg twee eeuwen geleden, dan zie je vooral namen waar 
niemand zich meer voor interesseert, op die van Goethe, Byron 
en nog een paar figuren na. Of neem William Blake. In eigen tijd 

vrijwel onopgemerkt gebleven:  nu wordt zijn werk 
in enorme oplagen gedrukt. Ga je nog verder terug, 
dan blijft er van alle literaire faam niets over. In laat-
ste instantie zijn alle schrijvers eendagsvliegen.

Daarnaast speelt de naam ook een spel met de 
verwachtingen van de lezer. De meeste auteurs in 
de Eendagsvliegreeks zijn zo goed als onbekend. 
Vaak is hun Eendagsvlieg hun debuut. Je kunt als 
koper zomaar het eerste werk van een toekomstige 
grootheid in handen hebben. Met deze reeks, en met 

Uitgeverij Nadorst, heb je de kans om er vanaf het begin bij te 
zijn. Dat is iets wat ik me als lezer niet zou laten ontgaan.

Tot slot wil ik met deze reeks een gebaar maken tegenover 
de huidige tendens van massificatie in de boeken- en uitgevers-
branche. De term eerste druk is volstrekt betekenisloos gewor-
den omdat we dankzij printing on demand en online publishing 
twintig jaar later nog steeds een eerste druk kunnen produce-
ren. De persoonlijke kant van het uitgeven verdwijnt, terwijl 
een echte boekenliefhebber juist naar boeken met een eigen 
karakter zoekt.

In het voorjaar van 2011 verschijnt #3 in de Eendagsvlieg-
reeks. 

 
Eerder verschenen in deze reeks:

Nieuw te verschijnen 
bij Uitgeverij Nadorst

In 2011 verschijnt de vertaalde bundel ‘Verzen, schetsen, haiku’s 
& blues’ van de beatschrijver Jack Kerouac.
 •

  aRtIKEl  

‘In laatste instantie zijn alle  
schrijvers eendagsvliegen’ 
door ruben van luijk, uitgever

In februari 2010 katapulteerde Uitgeverij 
Nadorst de Eendagsvliegreeks de wereld in. Een 
merkwaardige reeks: elke aflevering is eenma-
lig en verschijnt in een oplage van vijftig stuks. 
Op is ook daadwerkelijk op. Uitgever Ruben van 
Luijk vertelt het verhaal achter deze enigmati-
sche serie uitgaven.

#1 ‘Berg Baart Muis’, 
gedichten van  
Stephan Vollenberg

#2 ‘Drinkgedichten’, 
gedichten van  
Sylvia Hubers

 •
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cold turkey

ik wil een pil
tegen het slaken van mijn gedachten
om het malen te verzachten
om te zorgen dat ik verstil

ik wil een pil
tegen ijsberende soldaten
tegen zwarte gaten
of als ik mij verveel

ik wil een pil
tegen hollebolle gijzen
die naar het voorhoofd wijzen
als ik de honger niet stil

ik wil een pil 
tegen vaders en moeders
tegen bazen en hoeders
tegen kruipruimtes zo kil

ik wil een pil
tegen leeggezogen harten
het zuchten en het tarten
genekte liefde al te pril

ik wil een pil 
tegen het slijpen van woorden
het dansen op koorden
het kijken door een hardroze bril

ik wil een pil
voor alles wat slecht of goed
wat bitter of zoet
voor mijn eigen bestwil
 •

Jolies Heij woont in Utrecht, een stad die een paar levendige poëziepodia 
heeft. Ze treedt veel op bij Poetry slams. Een Poetry Slam is een dichtwed-
strijd op een podium met een jury die een winnaar uitkiest en heeft ook een 
publieksprijs. Hij ontstond in de jaren tachtig in Amerika, bedoeld om de 
doodsaaie, academische poëzievoordrachten populairder te maken. 

Jolies is vol overgave met haar poëzie bezig en won onlangs een paar 
lokale slamfinales. We legden haar 
kortstondig het vuur aan de schenen en 
plaatsen hier een paar van haar slamge-
dichten.

Jolies heeft Duits gestudeerd. Deson-
danks, zegt ze, is ze niet op wetenschap-
pelijke maar op intuïtieve wijze met het 
dichten bezig. Ze zet beelden en gevoe-
lens om in woorden. Ze denkt dus niet 
in woorden maar gebruikt die om iets 
te verwoorden. Wel wordt ze soms door 
woorden geïnspireerd, maar dan laat ze 
zich leiden door klanken en associaties. 
Volgens bepaalde literaire of persoonlijke 
opvattingen schrijft ze niet, wat jammer 
is. Het had haar werk een extra dimensie 
kunnen geven.

Haar gedichten zijn enigszins gepo-
lijst, wat verraadt dat ze zich niet alleen 
door haar intuïtie laat leiden. De goed 
verstaander ontdekt bijvoorbeeld een 
snufje van Heine’s rijmende hekelverzen. 
En ze bevatten elementen die het goed 
doen bij een voordracht, zoals herhaling, 
eindrijm en de plotse wending tegen het 
einde van het vers. 

Jolies schrijft mistroostige gedichten 
die willen shockeren, of op zijn minst een 
pijnlijke grimas  op willen roepen. Of dat 
lukt, is natuurlijk aan de lezer. En, daar-
voor, aan de pen van Jolies.
 •

  PoëzIE  

Poëzie belicht:  
slamdichteres Jolies Heij

Gedichten van Jolies Heij
Familieportret

Mijn opa heeft zich verhangen
mijn oom zoop zich dood
een neef oefent gezangen
het een is de ander zijn brood.

Mijn nicht krijgt elektroschokken
mijn zus is levensmoe
mijn stiefbroer maakt brokken
mijn oma wil naar de hemel toe.

Mijn tante stikte door het roken
mijn vader denkt dat hij kan zweven
mijn moeder gelooft in spoken
mij wacht een lang en ongelukkig leven.
 •

wiegelied

het bos verbergt hangmatten
waar ze ooit kikkers tot prinsen verzon
dromen duurden een loom spijbeluur
lang en de zon lag aan de schenen

liefde is als een blindedarm
zegt hij prevelt zij hem na
de een voelt het meer dan de ander
soms niet meer dan een scheut in de zij

zingt het voorbij verlangen
weeg dan een boomschors op de hand
denk aan paarlen voor de zwijnen
voor een pleister op de wond
 •
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to the point

je vindt dat ik om alles heen draai
well to get to the point
tussen oneindig veel draaiende stelsels
draait de maan om de aarde
de aarde om de zon
de zon om het centrum van de melkweg
de melkweg draait zowel
om haar eigen as
als om een zwart gat
en dat zwarte gat draait om zichzelf heen
dus reken maar dat ik er om heen draai
 •

world of sorrows

i’m not sorry
you’re not sorry
she’s not sorry
he’s not sorry
we’re not sorry
they’re not sorry
sorry everybody
no one’s sorry
 •

o, o, die leo Stilma toch!

Nietschze die was gek geworden
en Solzjenitzyn moest het strafkamp in.
Gersjin die sprong van ’t trappenhuis
en Brodsky moest het strafkamp in.
Alex Blok ging dood door honger
en Schumann werd gek, sprong in de Rijn.
Schubert die kreeg de syfilis
en Mandelstamm moest het strafkamp in.
Goemilev het vuurpeloton
en Gogol heeft zijn ziel vermoord.
Mussorgsky zoop zichzelf morsdood
en Charms at niets in het gesticht.
Poesjkin dook niet voor het schot
en Tjoertenis was alleen maar gek.
Tsvetajeva hing zichzelf op
en Mozart verdween in ’t massagraf.
Babel werd terechtgesteld,
Van Gogh het oor en toen het hoofd
en Sjamalov weer het strafkamp in.
Majakovski was een liefdesschot
en Dylan Thomas dood door drank.
Piet Paaltjens knoop zichzelf hoog op
en Ryzji vond dezelfde strop.
Chlebnikov die leed en versleet
en Herman Brood was gek op Hilton.
Oscar Kokoschka was gekker nog
en Koeprin, ach, een strafkampdood.

Maar de dichter Leo Stilma, gek zeg,
steeds als ik naast hem voor moet dragen
op een podium ergens in de stad Rotterdam
komt hij niet maar is ‘ie ziek,
zo hoor ik achteraf in de wandelgangen.
 •

Gedichten van  
Joris Lenstra

Dichter, schrijver, vertaler en voorzit-

ter. Kortom: Joris Lenstra. Uit zijn te 

verwachten debuutbundel ‘Jong & Ambiti-

eus’ twee gedichten:

Gedichten van 
kO nOrderisk

kO nOrderisk droeg op 9 okto-

ber jl. voor op het Geen Daden 

Maar Woorden Festival in de 

Rotterdamse Schouwburg. Uit de 

debuutbundel ‘The Greatest of 

the Biggest’ die op 19 septem-

ber 2009 bij Uitgeverij Nadorst 

verscheen:

onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind,
toch is het ook het moment
van het opperste geluk, omdat
al mijn kostuums gereed zijn
en de pauwenveren klaar liggen.

De wereld zal mijn podium zijn.
Ik til een vriendenschedel
op in gesprek. Mijn spel is oprecht,
mijn performance waarlijk groots.
Het applaus neem ik voor lief.
 •

/
 J
m
o
u
t
h
b
r
e
e
d
e
r
s
 
v
a
n
 
F
r
a
n
c
e
s
 
A
l
l
e
b
l
a
s

1
6
,
5
 
x
 
3
5
 
c
m
,
 
w
a
t
e
r
c
o
l
o
u
r
,
 
c
h
a
r
c
o
a
l
,
 

p
a
s
t
e
l
,
 
p
e
n
c
i
l
 
o
n
 
p
a
p
e
r
,
 
2
0
1
0



/ 7Bulletin des Refusés . Nummer 1 . December 2010

Ménage à deux

Als je hem maar niet vergeet,
wil ik dat je weet dat jij
vreemd mag blijven gaan met mij
zolang ik mezelf niet ben.

Hij heeft het beste met je voor,
kent je door en door en ik
ben één grote harde pik
nu ik mezelf niet herken.

Als je mij maar weer vergeet,
wil hij dat je weet dat jij
vreemd mag blijven gaan met mij
tot ik weer de oude ben.
 •

Graag en amen

Je douche heb ik onder de knie
jou heb ik onder de leden
kom mee terug onder wol
vraag bezweet om je tol
wees oorzaak, remedie en reden

Je rijmt met mijn lid en genie
jij maakt mij bijna uitstaanbaar
voos me terug lieve Roos
tot de mens die je koos
en lach tot ik bij je bedaar

Je belooft niet wat ik in je zie
zien lieve schat is geloven
denk maar terug aan daarnet
wij belijden in bed
zo vurig dat ik je moet loven
 •

Gedichten van  
Benne van der Velde

Benne van der Velde is dichter uit Vlaardin-

gen en voormalig scheepsmatroos. Zijn dichtbun-

dels verschijnen bij Uitgeverij de Kleine Uil. 

Hij schrijft graag over en leeft graag voor de  

minnelijke liefde.
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De eenvoudigste uitvindingen zijn meestal de beste. 
Zoals de hangmat. Een lange lap stof tussen een stuk 
of wat strakgespannen koorden, vele malen om de 
gefronste schors van een boom gewonden & vervol-

gens met zeemans-
knopen stevig in de 
oksel van een tak 
gebonden. Jezelf 
er in neerleggen 
betekent het einde 
van elke ambitie. 

Boven je ruisen de lichtdooraderde bladeren van de 
bomen: daarboven schittert het blauw van de lucht 
en het wit van overdrijvende schapenwolkjes. Als 

je je ogen sluit, ruik je de geur van tropentextiel, het aroma van kruiden, bramen & 
afgevallen blad. Nauwelijks merkbaar wiegt de wind je heen en weer, als een kind in de 
baarmoeder van de werkelijkheid. 

Ook om uit te rusten van de liefde is de hangmat beter dan het bed. Innig ver-
vlochten lig je in de halve cocon van weefsel, als een eeneiige tweeling die nog niet is 
geboren, vast in de houdgreep van elkaars armen. Ondertussen: de dans van bladeren 
in de zomerbries, de geluiden van mens & dier. Een bosmuis ritselt door de onder-
groei, verdiept in zijn eigen godgelijke bestaan, met zijn eigen beslommeringen en zijn 
eigen vormen van geluk. Een duif koert ergens in een verre boom. Hoezo zou er meer 
moeten zijn? Nu hebben we genoeg aan nu. 

Eenmaal in slaap gevallen, is er niets meer om van te dromen dan een winter-
hangmat. Een hangmat van pelzen & vachten waarin je ook kan liggen als het koud 
geworden is. Met een grote muts van Russisch wolvenbont op je knar, of zo’n kleurig 
incamutsje; en afgezien daarvan allebei naakt natuurlijk. Boven de bontkraag van de 
hangmat produceert je adem miniatuurwolkjes. En zoals dat nu eenmaal gaat in dro-
men, begint het precies op dát moment prompt te sneeuwen. Met trage sneeuwvlok-
ken die in een ruis van stilte naar beneden dalen, de tuin bedekken en als een tweede 
deken op de pelzen van de hangmat blijven liggen.  

En dan zo inslapen, in de stille, steenkoude, sterbesprenkelde winternacht.
•

[uit: Het Boek Van De Mooie Dingen]

Ruben van Lijk is schrijver, foto-

graaf & satanisme-onderzoeker; en 

publiceerde eerder in tijdschriften 

als En er is, Weirdo’s, Nynade, Bal-

lustrada en De Verniaan. Afgelopen 

jaar verscheen bij Uitgeverij Nadorst 

zijn debuutroman Groen.

Dit verhaal zal in het tijdschrift 

Plebs verschijnen.

  KoRt PRoza  

De hangmat
door ruben van luijk

 Jezelf er in neer-
leggen betekent 
het einde van elke 
ambitie.


