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Lectori et Spectatori Salutem!

Vanaf februari 1989 houdt Uitgeverij De Zingende Zaag een eigenzinnig
pleidooi voor de dichtkunst. Zij brengt de opvatting in praktijk dat ‘poëzie meer is
dan een regen inkt op papier’. Met een gummetje op het omslag, vermomd als
sigarenkist of zeepdoos, als een ‘onzichtbaar boek’ (Tabula  Rasa) of in de vorm van
een gezelschapsspel. Het is elke keer weer een verrassing hoe de volgende uitgave
van De Zingende Zaag er uit ziet. De Zingende Zaag telt evenveel gezichten als afle-
veringen. 

Voor elke publicatie ontwikkelt uitgever/redacteur Moormann een con-
cept, dat richtlijn is voor zowel de op verzoek geschreven gedichten als voor de
vorm en opmaak van de betreffende uitgave. Zowel voor de manifestaties als de
kunstenaarsuitgaven nodigt hij geestverwanten uit. Zo werkte Moormann bij voor-
beeld acht jaar lang samen met het grafisch ontwerpbureau Thonik. Met de
Brusselse kunstenaar en grafisch ontwerper Jo Klaps maakt hij vanaf oktober 1999
waar wat bekend staat als de Zaag-formule: vormgeving en inhoud tot in details op
elkaar afstemmen. De Zingende Zaag is diverse malen onderscheiden als een van
de Best Verzorgde Boeken (CPNB) en genomineerd voor o.a. de Rotterdamse
Designprijs.

De filosofie van De Zingende Zaag dat poëzie een spel met verhoudingen
is, een combinatie van uiteenlopende zaken, beperkt zich niet alleen tot haar boek-
uitgaven maar weerspiegelt zich ook in de presentaties die een onderdeel van het
Gesamtkunstwerk zijn. Dichters en beeldend kunstenaars worden gevraagd ‘de poë-
zie uit haar jasje te halen’, dat wil zeggen op ‘Zaagse wijze’ verband te leggen tus-
sen een locatie, het eigen werk en een favoriet gedicht of een gedeelte hieruit. 

De Zingende Zaag verschijnt onregelmatig maar streeft er naar twee keer
per jaar uit te komen. Iedere Zaag is het resultaat van een creatief proces, incuba-
tietijd die de makers ongemerkt stuwt naar het punt waarop vorm en inhoud elkaar
optimaal kunnen kruisen.

Wie op zijn of haar beurt tijd en aandacht aan De Zingende Zaag wil beste-
den, kortom een ware fijnproever is, mág zich aanmelden als abonnee. Indien u op
onze reeks intekent ontvangt u 25 % korting per titel. Bovendien bent u verzekerd
van ontvangst: de bundels worden u na verschijnen zonder bijkomende kosten toe-
gestuurd.



DE POËZIE IS ONS MANIFEST

NOVEMBER 1988. Een namiddag. Ten
burele van De Zingende Zaag i.o. was de
lucht dik geworden van sigaretten en dis-
cussie. Ook de hemel betrok. Vóór ons een
somber stemmende stapel kranteknipsels:
Maximaal, academisch, Academisch, maxi-
maal. Voilá. Ziezo Dada. Doeidoei. We kwa-
men er niet uit. Zou het ooit nog wat wor-
den dat met die poëzie hier in Holland?
Argumenten werden uitgespeeld en stellin-
gen betrokken. We werden er nerveus van.
De teevee ging aan. De teevee ging uit. Na
enig getalm en vele diepe zuchten brak het
nuchtere inzicht door dat alle dicussie de
zaak maar danig vertroebeld had. “Poëzie?
Anything goes! Aan het werk nu!” Dit motto
bleek even eenvoudig als doeltreffend. Tijd
voor de poëzie zelve! Het raam ging op een
kier en een dunne maar zuivere tochtstroom vulde onze longen met verse lucht.
Nevels trokken op. De kranteknipsels, zwaar van poëtische polemiek, gingen bijna
dansen. Verse pennen vloeiden inkt uit over onbeschreven papier, de telefoon werd
ter hand genomen en het leven kreeg weer zin. Dat duurde zo een maand of wat en
nu is het dan eindelijk zover. Fekkes en Moormann presenteren De Smaak van
Fekkes en Moormann, ofwel: De Zingende Zaag.

Gedichten van Maarten Doorman, J.H. van Geemert, Esther Jansma, Chris
Keulemans, Nicoloeschja Kniese, José de Koster, Pieter A. Kuyk, George
Moormann, Diana Ozon, R.J. Rueb, Frank Starik, Dylan Thomas, Marc Windsant en
Leo van der Zalm.
•Brieven van Jan Hanlo.
•Beeldbijdrage: Afscheid op Moscow Airport, een foto van het echtpaar Sacharov en
een zeefdruk van Renée Kool op organza natuurzijde.
•De Zingende Zaag op Locatie: Studio Filmtheater - Haarlem, 17 februari 1989 [met onder
andere Pieter Boskma, Maarten Doorman, Esther Jansma, Chris Keulemans, George
Moormann en Marc Windsant].

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 1, Februari 1989.
OMVANG: 44 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15,4 x 21 cm, geniet.
OPLAGE: 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
Haarlems Dagblad 17-02-1989 en 09-03-1989.



NEFERNEFERUATEN-NEFERTITE
Van de blues van Max Dendermonde tot Vinkenoogs kosmo-lyriek

De Zingende Zaag is een nieuw tweemaande-
lijks tijdschrift(je) dat zich richt op poëzie,
vooral hedendaagse, op ongepubliceerde lite-
raire brieven en op beeldende kunst ... Op het
eerste gezicht lijkt het nieuwe blad niet ver van
het ‘Maximalenblad’ De Held ontstaan te zijn
maar in De Zingende Zaag staan evengoed
poëzie van J.C. Bloem, bluesgedichten van Max
Dendermonde en vertalingen van Fernando
Pessoa en Dylan Thomas.
Margot Engelen - NRC-Handelsblad, 16 mei 1989

De Zingende Zaag is een nieuw literair tijd-
schriftje dat zich voornamelijk op poëzie richt.
In het eerste nummer schreef de redactie,
bestaande uit Mark Fekkes en George
Moormann dat zij zich alleen door de eigen smaak zal laten leiden: ‘alle clanvor-
ming, elk modieus manifest is ons wezensvreemd. De Zingende Zaag is thuis onder
alle gezindten.’ Waarschijnlijk keert de redactie zich hiermee tegen de luidruchtig-
heid en groepsvorming van de Maximalen. Poëzie is er in deze uitgave opgenomen
van Martin Bril - ironische versjes -, Esther Jansma - nog weinig eigenaardig -, en
‘grand old man’ Simon Vinkenoog, altijd bereid het nieuwe een warm hart toe te
dragen, dus ook deze Zingende Zaag.
T. van Deel - TROUW, 20 mei 1989

Gedichten van Martin Bril, Max Dendermonde, Mark Fekkes, J.H. van Geemert,
Esther Jansma, George Moormann, Fernando Pessoa (vertaald door Steven Asveer),
Simon Vinkenoog, Marc Windsant en Tineke Zaadnoordijk.
•Brief van J.C. Bloem aan Piet Harting.
•Beeldbijdrage: Neferneferuaten-Nefertite, een polaroidfoto op rijstpapier van
BarBara Hanlo.
•De Zingende Zaag op Locatie: De Kring - Amsterdam, 28 april 1989 [met onder andere
Esther Jansma, Gerry van der Linden, George Moormann en Simon Vinkenoog]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 2, April 1989.
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,7 x 20,6 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
NRC-Handelsblad 16-05-1989, Trouw 20-05-1989 en de Volkskrant 11-07-1989.



NOG GEEN ENKEL WOORD IS VERSCHENEN
OF HET GEDICHT KLINKT AL

Stond in het tweede nummer van De Zingende
Zaag een eerste nog ongepubliceerde brief van
J.C. Bloem, het derde nummer geeft de afloop.
(...) Ook nu weer bevat het blad beeldende
kunst. (...) Verder geen essays, geen polemieken
maar poëzie. Dat kan overigens polemisch
genoeg zijn. Redacteur George Moormanns
gedicht Voor zover ik weet is een lange gemystifi-
ceerde litanie. (...) Poëzie die zich onder meer
verzet tegen de oprukkende beschaving: “wat is
dat ‘macro-economische/ grootheden’? zijn dat
goden die ons bespuwen,/ wij de straatventers,
de ketellappers, de kappers,/ de huisbedienden,
de prostituées en dichter-zangers?” Was het
vorige nummer doordrenkt van weemoed, in de
poëzie van deze aflevering kruipt wat meer ver-
zet en angst binnen.
Louis Houët - de Volkskrant

Ingetogen poëzie van het alledaagse en af en toe een wilde gooi naar het hogere.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 4 juli 1989.

Gedichten van Pieter Boskma, Carlos Drummond de Andrade, Louis Ferron, Doro
Franck, J.H. van Geemert, Pieter A. Kuijk, Gerry van der Linden, K. Michel, George
Moormann, Eugénie de Munck en Rogi Wieg.
•Brief van J.C. Bloem aan Piet Harting.
•Beeldbijdrage: Plecotus Auritus, foto en gordijnstof op rood karton van Kars
Persoon.
•De Zingende Zaag op Locatie: Athenaeum Boekhandel - Haarlem, 23 juni 1989 [met onder
andere Jan G. Elburg, Louis Ferron, George Moormann en Eugénie de Munck]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 3, Juni 1989.
OMVANG: 44 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,7 x 20,6 cm, genaaid gebrocheerd,
OPLAGE: 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
Haarlems Dagblad 24-06-1989, NRC 04-07-1989 en de Volkskrant 01-08-1989.



POËZIE ALS...

Er staat veel poëzie in het vierde nummer van het sympathieke, weer mooi ver-
zorgde tijdschriftje De Zingende Zaag. Esther Jansma dicht over de kunst, de dood
en ook over zwanger zijn - “Hoe het was, compleet/ met botten pezen spieren
bloed/ een hart dat het vooruit joeg/ tot het hard van willen leven/ door me schuift”.
Ook uit de uiteenlopende definities van poëzie waarmee dit nummer, in negen cita-
ten begint, kan geconcludeerd worden dat De Zingende Zaag niet eenzijdig wil zijn.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 26 september 1989

Gedichten van Jan Bervoets, Martin Bril, Mark Fekkes, Meindert Inderwisch, Esther
Jansma, George Moormann, Luigi Pirandello, Arthur Rimbaud en Marc Windsant.
•Briefwisseling tussen Hans Andreus en Simon Vinkenoog.
•Beeldbijdrage: Gemengde techniek op wit karton van Jeroen Kee.
•De Zingende Zaag op Locatie: Café Vertigo/Filmmuseum - Amsterdam, 25 augustus 1989
[met Meindert Inderwisch, Gerry van der Linden, George Moormann en Rogi Wieg]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 4, Augustus 1989.
OMVANG: 44 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,7 x 20,6 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: NRC-Handelsblad 26-09-1989 en Kiosk, jrg. 3-nr. 9, 1989.



HET BEHANG VAN NEDERLAND

Er zijn niet veel uitgevers die zo consequent een ingeslagen weg volhouden als De
Zingende Zaag. Een van de goed volgehouden principes is dat van de vormgeving
(...) Het is kunst die soms doet denken aan wat Barbarber indertijd afdrukte. (...) En
nooit, dat is buitengewoon prettig, legt De Zingende Zaag iets uit. De schrijvers en
dichters moeten het zelf doen.
Louis Houët - de Volkskrant, december 1989.

Gedichten van Gonzalo Millan Arrate, J. Bernlef, Maarten Doorman, Ryszard
Krynicki, Fabrica Lenstra, George Moormann, Yvonne Pannekoek, Hans van
Pinxteren, Marc Reugebrink, Erik Spinoy, Wallace Stevens, Martin Veltman en
Nachoem M. Wijnberg.
•Brieven van Leo Vroman en de Anti Batman Club.
•Beeldbijdrage: Het behang van Nederland, gemengde techniek van Vincent de
Boer en Michiel Voet.
•De Zingende Zaag op Locatie: Studio Filmtheater - Haarlem, 1 december 1989 [met onder
andere Pieter Boskma, Max Dendermonde, George Moormann, Frank Starik en Nachoem M.
Wijnberg]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 5, December 1989.
OMVANG: 100 pagina’s, BOEKFORMAAT  14,7 x 20,7 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 500 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
Haarlems Dagblad 30-11-1989, Ad Valvas 01-12-1989 en de Volkskrant december 1989.



FRÜH! LING!

Redacteur George Moormann juicht in een voorwoord: “Door dit exquise gebruik
van De Zaag nam de promiscuïteit toe; stromingen werden onzichtbaar en heerlijke
zangen vol poëzie daalden over de mensen neer.” Dit is de zesde aflevering van De
Zingende Zaag, dat zichzelf verwoed probeert over de rand van de marginaliteit te
tillen. Het balanceert - in de gaten houden.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 18 april 1990

Gedichten van Doro Franck, Meindert Inderwisch, Jan G. Elburg, Pieter A. Kuyk, Job
Degenaar, Nachoem M. Wijnberg, J.H. van Geemert, Jan Baeke, Martin Bril en son-
netten van Michelangelo in een vertaling van Frans van Dooren.
•Een brief van Max de Jong aan Adriaan Morriën.
•Beeldbijdrage: Een ingeplakte en gesigneerde steendruk van Jan Theun van Rees
(Oplage 250 exemplaren; 42,2 x 13,6 cm).
• De Zingende Zaag op locatie: Café Eik en Linde - Amsterdam, 6 april 1990 [met onder ande-
re Jan Baeke, Doro Franck, J.H. van Geemert en Adriaan Morriën]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 6, April 1990.
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT 14,9 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
¤ 12,50

Recensie:
NRC-Handelsblad 18-04-1990.



MICKEY’S ZONNEBLOEM

Zachte vilten zonnebloemen als Mickey
Mouse-oren werden op het omslag van dit
nummer aangebracht. (...) Koos Schuur
maakt zijn poëtische rentrée in dit opmerke-
lijke Haarlemse tijdschrift en kreeg een
plaats naast beeldend en geschreven werk
van drie kunstenaars uit Dresden en drie
gedichten uit 1949 van de Italiaan Salvatore
Quasimodo, met vertalingen ernaast van
Frans van Dooren.
(Margot Engelen - NRC Handelsblad, 24 juli
1990)

Gedichten van Koos Schuur, Jan Baeke,
George Moormann, Jaap Oostermann,
Nachoem M. Wijnberg, Janine Kaganskii,
Karel Labey en Salvatore Quasimodo (ver-
taald door Frans van Dooren).
•Brieven uit Dresden van Lutz Fleischer, Andreas Hegewald en Petra Kasten.
•Beeldbijdrage: Mickey en de Olifantgod Ganesj, een gesigneerd kunstwerk van
Phil Bloom (Oplage 500 exemplaren; 46,6 x 12,6 cm, gemengde techniek gedrukt
op wit karton).
•De Zingende Zaag op Locatie: Athenaeum Boekhandel - Haarlem, 7 juli 1990 [met onder
andere De Universele Tentoonstelling van Lucht, een foto-installatie van Rob Bonte, een per-
formance van Anna Oolders en George Moormann, Phil Bloom en Toto Frima]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 7, Juli 1990.
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15,1 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 500 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies:
Haarlems Dagblad, 07-07-1990, de Volkskrant 09-07-1990 en NRC-Handelsblad
24071990



HET REISPLAN
Het buitenland als inspiratiebron

De papiersoort van De Zingende Zaag
is veranderd. Zoiets is revolutionair te
noemen, want weinig andere uitgevers
maken zich zo druk om inhoud en
vorm.
Louis Houët - de Volkskrant, 21 november
1990

De speciaal voor deze bijzondere reis-
gids gemaakte gedichten zijn de weer-
slag van de (buitenlandse) reis als
inspiratiebron. De Zingende Zaag ging
voor deze editie een samenwerking
aan met de Amsterdamse Artoteek
Oost en de stichting Catacombe. Dat
levert een niet alledaagse uitgave op
met veel uitstapjes naar de beeldende
kunst én een bijzondere reiswijzer met
kompas.

Gedichten van Gonzalo Millán Arrate,
Menno Borghreve, Fekke Bijlsma, August Hans den Boef, Doro Franck, Janine
Kaganskii, K.P. Kaváfis, Arend Krabbe, Karel Labey, Peter van Lier, George
Moormann, Yke Schotanus, Marc Windsant en Luuk van Zutphen.
•Inleidingen van Paul Depondt en Iris Dik.
•Bevat een losse kaart als inhoudsopgave plus bijbehorend kompas aan sleutel-
hanger.
•Beeldbijdragen: Frans Baake, Hanns Bartels, Jan de Beus, Franca Beijers, Phil
Bloom, Mia van der Burg, Ada Duker, Titia Ex, Nan Hoover, Els ter Horst, Frans
Lampe, Het Magnetische Noorden, Jack Mensink, Hein Vandervoort, Johan
Wagenaar, Moira Whyte en Paul van Zoelen.
•De Zingende Zaag op Locatie: Artoteek Oost - Amsterdam, 10 november 1990 [met o.a. J.H.
van Geemert, George Moormann en Marc Windsant].

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 8, November 1990.
OMVANG: 104 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 500 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensie: 
de Volkskrant 21-11-1990



O SPIRITED HEART OF DN A BC!

Zoals in dit tijdschrift gebruikelijk, ontaardt creatieve wedijver niet in
woorden/beelden over woorden/beelden (over woorden/beelden) maar staat de
vormgeving van gedachte of gevoel voorop. Er is oog voor traditie, de gedaanten
l’esprit de finesse en l’esprit de géometrie, en als streep door de rekening vertonen
sommige bijdragen een open einde.
George Moormann in de inleiding

Gedichten van Jan Baeke, J.H. van Geemert, Jan Kostwinder, George Moormann,
Lorenzo da Ponte (vertaald door Frans van Dooren), Ron E. Rijghard en Lincoln Silva
(vertaald door Luuk van Zutphen).
•Het Wiel, een essay van Pieter Boskma.
•Beeldbijdragen: een gestempelde blauwdruk van Simon Th. Dekker (OPLAGE 500
exemplaren; 50,0 x 13,3 cm) en The Wheel, een foto van Marlo Broekmans.
•De Zingende Zaag op Locatie: URBAN VILLA laboratory by occasion - Haarlem [met onder
andere Jan Baeke, Pieter Boskma en George Moormann].

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 9, April 1991.
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 20,9 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 500 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar)



ZWANEN, VOGELS EN ANDERE DIKDOENERS
een posthuum eerbetoon aan Wilfred Smit en Chr. J. van Geel.

In deze uitgave onder andere niet eer-
der getoonde (vogel)tekeningen van
Chr. J. van Geel, die vermoedelijk uit
het begin van de jaren zestig dateren.
Zijn brief aan W. Sandberg werd
bezorgd door Guus Middag, die ook
de toelichting schreef. Verder bevat
deze Zaag een nooit eerder gepubli-
ceerd gedicht van Wilfred Smit (1933-
1972) plus toelichting van de in 2001
overleden dichter Jan Kostwinder.
Voorts een persoonlijk ‘poëtisch’ ver-
slag van de zoektocht van Doro Franck
naar de oorsprong van de taal: ‘Is de
taal een systeem, een structuur, een
boom, een rivier of een virus from
outer space?’ 

Gedichten van H.P. Aschenbrenner,
Paul van Capelleveen, Doro Franck,
John Hollander (in een vertaling van
Luuk van Zutphen), Leonardo da Vinci (vertaald door Janine Kaganskii), Chr. J. van
Geel, George Moormann, Marc Windsant, Wilfred Smit, Ferry Tielens en Robert
Wallace (vertaald door Jan Kostwinder).
•Drie vogeltekeningen en een brief van Chr. J. van Geel.
•Beeldbijdragen: Metamorfose, tekeningen van Toine Moerbeek en Ode aan Chr. J. van
Geel, zwanedons, karton en zakje van Janine Kaganskii (Oplage 500 exemplaren;
10,5 x 14,0 cm).
•De Zingende Zaag op Locatie: Café Schiller - Amsterdam, 11 augustus 1991 [met onder ande-
re Jan Kal, Toine Moerbeek, George Moormann en Marc Windsant] 

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 10, Juli 1991.
OMVANG: 56 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,7 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 500 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
Trouw 10-08-1991 en NRC-Handelsblad 13-08-1991



WATER OP STELTEN

Zeven voet helder, dan donker maar
diep. Zo kan water soms nog zijn en zulke
poëzie is mij het liefst’, zegt George
Moormann, geïnspireerd door Coleridge,
ter inleiding op het themanummer Water
op stelten van zijn tijdschrift De Zingende
Zaag .... Als altijd zit De Zingende Zaag
vol met verrassinkjes die met de hand
zijn ingeplakt...
Margot Engelen - NRC-Handelsblad, 29 okto-
ber 1991

De redactie vroeg een aantal dichters te
reageren op de vaak geciteerde regel
‘Water, water, every where,/Nor any drop
to drink’ uit het gedicht The Rime of the
Ancient Mariner van S.T. Coleridge. ‘De
kleinigheidjes’ uit de nalatenschap van
Paul Rodenko leken een beetje buiten
het thema te staan. Maar wat wil het
geval! In zijn studeerkamer stond een schoolbord met daarop getekend twee
geestestoestanden die door de hele geschiedenis van de mensheid lopen: de actie-
ven en de passieven. Wiens naam stond er bovenaan op het schoolbord geschre-
ven? Coleridge!

Gedichten van Jan Baeke, Harry Mesterom, Giovanni Pascoli (vertaald door Frans
van Dooren), Arthur Rimbaud (vertaald door Jan Kal), Leo Vroman en Marc
Windsant.
•Het schoolbord van Paul Rodenko.
•Beeldbijdragen: Mickeys hemelvaart, ll, tekening op groen karton van Phil Bloom.
•De Zingende Zaag op locatie: Museum Fodor - Amsterdam, 4 oktober 1991 [met de dichters
Jan Baeke, Jan Kal, Harry Mesterom, George Moormann, Thomas Widdershoven en Marc
Windsant en de expositie Water op Stelten met installaties van onder andere Diana Blok,
Marlo Broekmans, Toto Frima en Lieve Prins].

ISBN 90-74183-01-8, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 11, Oktober 1991.
OMVANG: 64 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 600 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
NRC-Handelsblad 29-10-1991 en Haarlems Dagblad 09-11-1991



EEN WOLKJE MELK
De Zaag verstrekt, de gum verovert!

De Zingende Zaag zégt niet alleen dat
het poëzie en kunst in elkaar op wil
laten gaan, het brengt dit beter dan
welk ander blad ook, in praktijk...Het
vlakgom op het jongste nummer zit er
ook niet zomaar. Binnenin plakte Kees
Oosterbaan achthonderd keer een
potloodtekening op ansichtkaartfor-
maat. De bedoeling is dat de lezers in
de tekeningen gummen, ze dan naar
de kunstenaar opsturen. Die ‘restau-
reert’ en stuurt terug. De lezer mag
weer gummen en zo gaat het verder.’
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 13
augustus 1991

Gedichten van J. Bernlef, Pieter
Boskma, Doro Franck, J.H. van
Geemert, Li Ho (vertaald door Jan Kal),
Meindert Inderwisch, Jan Kal, Jan
Kostwinder, George Moormann,
Tonnus Oosterhoff, Craig Raine (ver-
taald door Luuk van Zutphen), Arthur Rimbaud (vertaald door Jan Kal), Koos
Schuur, Hans R. Vlek, Nachoem M. Wijnberg.
•Beeldbijdragen: De zaag verstrekt, de gum verovert, een uit te gummen potlood-
tekening van Kees Oosterbaan en Atlas, een eigen alfabet op luchtpostpapier van
Paula van der Heydt.
•De Zingende Zaag op Locatie: Galerie Langenberg - Amsterdam, 29 februari 1992 [met
onder andere Jan Baeke, Pieter Boskma, Doro Franck, J.H. van Geemert, Jan Kal en George
Moormann en een expositie van 750 gekopieerde tekeningen van Kees Oosterbaan: ruimte
verheven tot een proces dat nooit af is]

ISBN 90-74183-02-6, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 12, Februari 1992
OMVANG: 64 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd
gebrocheerd.
OPLAGE: 800 genummerde en gesigneerde exemplaren.
(niet meer leverbaar)

Recensie: 
NRC-Handelsblad 13081991



KNOCK-OUT BY POETRY

Deze en vele andere gedichten bewijzen dat de
poëzie in onze literatuur hoofdzaak in plaats
van randverschijnsel behoort te zijn. Al te veel
reden voor pessimisme is er daarom ook niet.
Zoals Moormann opmerkt: ‘De poëzie knock-
out? Welneen (...) Knock-out dóór de poëzie,
dat is volgens mij ook haar enige redding.’
Hans Warren in PZC, 10 juli 1992

Een gedicht is pas een K.O.-gedicht als je als
lezer gedurende ten minste tien seconden met
een ander lichaamsdeel dan de voeten de grond
raakt. De Zingende Zaag maakte een thema-
nummer over poëzie: Knock-Out by Poetry. (...)
Redacteur George Moormann: ‘Het moet
anders, het moet beter. Het moet Zaagser’. Hij
voorspelt, hoopvol, een nieuwe avantgarde, die natuurlijk erg op het `Zaagse’ lijkt.
Nu maar duimen dat de Zaag niet alsnog in dezelfde val trapt als de Maximalen:
veel Tarzanachtige borstklopperij en veel wapengekletter, en gedichten van niks.
Voorlopig ziet het er minder eenkennig, meer belovend uit.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 14 juli 1992

Gedichten van Jan Baeke, Rob Bekker, Willem Desmense, Doro Franck, J.H. van
Geemert, Frederik Willem Haghenaar, Marc Kregting, Johanna Kruit, Ischa Meijer,
Marc van Oostendorp, Erna Schröder, Ferry Tielens en Rogi Wieg.
•Brieven van Jan Kostwinder, Karel Labey en George Moormann. 
•Beeldbijdragen: Houtsnede op Japans viltpapier (dubbelzijdig) van Toine
Moerbeek en een stukje uit de bokshandschoen van ‘de Dutch Windmill’ Bep van
Klaveren.
•De Zingende Zaag op locatie: Stichting Air - Amsterdam, 27 juni 1992 [met onder andere Jan
Baeke, Rob Bekker, Marlo Broekmans (foto’s) Willem Desmense, Doro Franck, Fay Lovski (op
de zingende zaag), Toine Moerbeek (installatie Het Schaduwgevecht), George Moormann en
Kees Oosterbaan (met een vervolg op zijn tekeningen in Een wolkje melk).

ISBN 90-74183-03-4, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 13, Juni 1992
OMVANG: 66 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 1000 exemplaren waarvan 500 genummerd en gesigneerd.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
Het Parool 27061992, Dagblad De Stem 03071992, Provinciale Zeeuwse Courant 10071992,
Vrij Nederland 11071992, NRC-Handelsblad 14071992, NRC-Handelsblad 30091992.



DE PARABEL VAN DE KRINGLOOP
Speciaal bewaarnummer

In dit sigarenkistje zit niet alleen een afle-
vering van het Tijdschrift in Aandelen voor
Poëzie, Beeldende Kunst en Brieven, maar
daarnaast een hele stapel bijlagen: gedichten
gedrukt op materiaal dat afkomstig is van de
zolder van een sigarenkistjes-fabriek, perga-
mijnpapier met spinnewebmotief, een colla-
ge van tabaksblad met toegangsbewijs en
sigarenbandje, sigarenplaatje, postzegelzak-
je, gedraaide bandjes, een doekje, wat al niet
- een ludieke verstrengeling van een
artistiek-literaire inzet met de alledaagse, oubollige sfeer van de sigarenwereld. Niks geen
augustijnenmaten en opmaakprogramma’s, geen kleurenwaaiers en rekenschijf, machine-
coated of offset: maar een grabbelton van bedrukte ready-mades. Terecht een mooi en
feestelijk einde van het best verzorgde boek.
Uit het juryrapport van de Best Verzorgde Boeken 1992 - CPNB, 1993

Gaat dat zien, ruiken, voelen, lezen: De Zingende Zaag vestigt met een dubbelnummer in een
sigarenkist, waarin ook nog elf kunstwerkjes zitten, definitief zijn reputatie als het origineel-
ste literaire tijdschrift van Nederland.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 24 november 1992

..en dat is alles bij elkaar een aanpak, die behalve veel sterke poëzie, ook een blad met een
gezicht oplevert.
Jessica Durlacher - Vrij Nederland, 5 december 1992

Gedichten van Ludovico Ariosto, H.H. ter Balkt, Rob Bekker, Paul van Capelleveen, Ron
Elshout, Louis Ferron, Gerard Fieret, Peter Ghyssaert, Frederik Willem Haghenaar, Jan Kal,
Marc Kregting, Harry Mesterom, George Moormann, Bonagiunto Orbicciani (vertaald door
Frans van Dooren), Frank Scheffer en K. Schippers.
•Brieven en essays van Crétien Breukers, Peter Ghyssaert, Marisa Groen, Koen Hilberdink,
Jan Kostwinder, George Moormann en Frank Verkuijl.
•Beeldbijdragen: Kunstwerken van sigarebandjes, dekbladen, plaatjes en garantiezegels
van Fiona Broese van Groenou, Jacqueline Elich, Marianne van Ham, Lucille Moquette, Coen
Mulder, Kees Oosterbaan, Christine Rothuizen, Esther van der Werf, Thomas Widdershoven
en Kate Wilkinson.
•De Zingende Zaag op Locatie: Teylers Museum - Haarlem, 21 november 1992 (met onder andere H.H.
ter Balkt, Chrétien Breukers, Louis Ferron, Jan Kal en George Moormann)

ISBN 90-74183-04-2, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 14, November 1992
OMVANG: 100 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd te zamen met
elf originele kunstwerken in een speciaal ontworpen sigarenkist, lettertype: Weiss.
OPLAGE: 1000 exemplaren.
(niet meer leverbaar).

Recensies: 
de Volkskrant november 1992, Haarlems Dagblad 07-11-1992, NRC-Handelsblad 24-11-1992, Vrij
Nederland 05-12-1992 en Het Parool 21-11-1992.



TREK
Over reizen, eetlust en verlangen.

Het mooiste wat je een tijdschrift kunt toewensen, is
dat de lezers het bijhouden als een boek. Het publice-
ren van goede stukken kan daartoe bijdragen, maar
een creatieve en wonderlijk originele lay-out zoals die
van De Zingende Zaag is misschien nog de beste
garantie. (...) Deze Zingende Zaag is door vormgever
Thomas Widdershoven voor de helft dwars doorge-
zaagd en de mogelijkheden die dat biedt voor het
combineren van tekst- en beeldfragmenten en het
kwadrateren van betekenissen zijn naar hartelust
gebruikt. ... het is een tijdschrift om in te bladeren, om
mee te draaien, te spelen. Dat wil niet zeggen dat de
tekstbijdragen niet de moeite zijn. ... Hier zijn designers met een luxueuze smaak
aan het werk geweest. Hier bestaat een volmaakte symbiose tussen vormgevers- en
tekstredactie.
(Dietsche Warande & Belfort, april 1993)

Gedichten van H.H. ter Balkt, Rob Bekker, Raymond Carver (vertaald door Bart van
Maanen), Willem Desmense, Ron Elshout, J.H. van Geemert, Frederik Willem
Haghenaar, Marc Kregting, Harry Mesterom, Eugenio Montale (vertaald door Frans
van Dooren), Leo Vroman, George Moormann en Marc Windsant.
•Essays van Peter Bruyn, Koen Hilberdink en Toine Moerbeek.
•Beeldbijdrage: Tien doormidden gesneden zeefdrukken op high proof satijn 115
grs. en synteape 115 grs. van Thomas Widdershoven (14,9 x 21,0 cm)
•De Zingende Zaag op Locatie: Restaurant Sargasso - Amsterdam, 4 april 1993.
ISBN 90-74183-05-0, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 15, April 1993
OMVANG: 84 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 20,9 cm, genaaid gebrocheerd,
lettertype: futura matrix.
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 12,50

Recensies:
Haarlems Dagblad 03-04-1993, Het Parool 03-04-1993, NRC-Handelsblad 13-04-1993,
Dietsche Warande & Belfort augustus 1993 en Vrij Nederland 01-05-1993



DE MISSING LINK

Het vertrekpunt van deze uitgave is het gedicht Ichthyologie van
Achterberg. Dat gaat over de Coelacanth, de kwastvinnige ‘vis
op pootjes’ waarvan werd aangenomen dat die in de prehistorie
al was uitgestorven en waarvan in 1938 plotseling een exemplaar
opgevist werd. Deze gebeurtenis en het gedicht inspireerden de
redactie tot het maken van een uitgave over de evolutie.

Er zijn tientallen literaire tijdschriften in ons land en vermoede-
lijk zal de inhoud over het algemeen genomen ongeveer gelijk
van aard zijn: een handvol poëzie van enkele nieuwe(re) dich-
ters, een of twee kritische essays, een paar verhalen en een
boekbespreking. In dat opzicht wijkt De Zingende Zaag nauwe-
lijks af, maar het aardige van het tijdschrift is dat de vormgeving
werkelijk iets bijdraagt tot de appreciatie van de inhoud. Dit nummer is opgetuigd met ‘sym-
bolen’ van echte dieren en van ‘overgangs’-dieren, met de echte cijfers 1 en 9 en de ‘over-
gangs’vormen daartussen - alles geïnspireerd op de ‘missing link’ uit het gedicht
‘Ichthyologie’ van Gerrit Achterberg, dat het uitgangspunt van dit nummer vormde. Een uit
het omslag gestanste vis is met een ringetje via een boorgat weer aan het voorplat bevestigd.
Al eerder bekroonden wij een aflevering van dit tijdschrift. Echt geestige vormgeving maken
wij te weinig mee - ontwerpers bewegen zich nogal eens tussen de polen deftig (‘goede
smaak’) en schreeuwerig (‘design’). Hier is een aparte categorie vertegenwoordigd. ‘Er is
weinig dat zo origineel uit de hoek komt’, aldus een van de juryleden.
Uit het juryrapport voor De Best Verzorgde Boeken 1993 - CPNB 1994

Het uiterlijk van De Zingende Zaag heeft museale kwaliteiten.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 13 juli 1993

Gedichten van Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Rob Bekker, Peter Ghyssaert, Meindert Inderwisch,
Marc Kregting, Johanna Kruit, Harry Mesterom, George Moormann, Peter Verhelst, Jos
Versteegen en Taco A.W. Stolk.
•Vertalingen van Daro B. Gross en Marinus Pütz.
•De muziek fluistert de tekst in, een interview van Peter Bruyn met Thé Lau.
•Dochterwolkje, een essay van Meindert Inderwisch.
•Negen x langzaam x zacht, beursberichten over Nachoem M. Wijnberg.
•Beeldbijdrage: Een blinddruk van Marijke Don (Oplage 1.000 exemplaren genummerd en
gesigneerd; 23,6 x 19,6 cm).
•De Zingende Zaag op Locatie: Galerie Karass - Haarlem, 17 juli 1993 [met onder andere Marijke
Don (beeldend kunstenaar), J.H. van Geemert, Jasper Krabbé, George Moormann, Adriaan Morriën, Taco
A.W. Stolk, Jos Versteegen, Michiel Stam en Victor Schiferli]. 

ISBN 90-74183-06-9, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 16, Juni 1993.
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,9 cm x 21 cm, lettertype: Joanna BOEKFOR-
MAAT, bindwijze: genaaid gebrocheerd met uitgestanst kartonnen visje aan het omslag
bevestigd.
OPLAGE: 1000 exemplaren (niet meer leverbaar).

Recensies: 
Vrij Nederland juli 1993, Haarlems Dagblad 08-07-1993 en NRC-Handelsblad 13-07-1993.



OP DE RUG VAN DE HEMEL

Die ongesneden vorm van het blad is weer een typisch staaltje van de Zingende
Zaag-formule: vormgeving en inhoud tot in details op elkaar afstemmen. Het
thema is de “dichterlijke inspiratie” en als beeld daarvoor is “de vlinder” gekozen.
Homme Siebenga - Haarlems Dagblad, 13 november 1993

Gedichten van Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Rob Bekker, Jan Kostwinder, Harry
Mesterom, George Moormann, Nachoem M. Wijnberg en Luuk van Zutphen.
•Ik kwak er iets uit, een interview van Peter Bruyn met Bob Fosko.
Tussen Tarzan en Jane, een essay van Marisa Groen en Jan Kostwinder over ‘het spe-
cifiek vrouwelijke in de poezie’.
•Eerst dichten, dan denken!, beursberichten van Koen Hilberdink over Sybren Polet.
•Beeldbijdrage: Twee tekeningen van Coen Mulder (14,95 x 21,0 cm).
•De Zingende Zaag op Locatie: W 139 - Amsterdam, 20 november 1993 [met onder andere
H.H. ter Balkt, Jan Baeke, Chris Honingh, George Moormann en Nachoem M. Wijnberg].

ISBN 90-74183-07-7, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 17, November 1993
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15,4 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 1.000 exemplaren
(niet meer leverbaar)

Recensies: 
Haarlems Dagblad 13-11-1993, Dietsche Warande & Belfort december 1993 en Vrij
Nederland 04-12-1993



ZIGZAG
Poëzie Als Kinderspel

De Zingende Zaag is deze keer een plat
doosje waarin ter linkerzijde een stevige
handleiding opgeborgen is en, ter rechterzij-
de, een pak vierkante kaarten. Op vieren-
twintig daarvan staan op één kant, in gif-
groen, gedichten afgedrukt. Hieruit vallen
‘met strategische zetten’ door de wederzijdse
tegenstanders woorden te verzamelen die
kunnen leiden tot nieuwe gedichten: en
violà, een “gedichtenmachine” is geboren.
Het is een briljante, originele en elegante
toepassingsvorm van de toevalligheidscultus
van dada, en buiten dat is het ook een erg
prachtige bloemlezing van gedichten. (...)
Een soort speels cursusboek, waarmee het
impliciet een boodschap de wereld instuurt
die in deze tijd nauwelijks meer gepropa-
geerd wordt: dat poëzie een levensstijl is, een manier van denken die meer mensen
zouden moeten hanteren.
Jessica Durlacher - Vrij Nederland, 26 februari 1994

Een ‘poëziekaartspel’ met gedichten van Cecco Angiolieri (vertaald door Frans van
Dooren), Jan Baeke, Rob Bekker, Carla Bogaards, Maarten Doorman, Peter
Ghyssaert, Chris Honingh, Marc Kregting, Jan Kuijper, K. Michel, Toine Moerbeek,
George Moormann, Adriaan Morriën, Sybren Polet, K. Schippers, Koos Schuur,
Peter Verhelst, Rogi Wieg en Marc Windsant.
•De Zingende Zaag op Locatie: Stadsschouwburg - Groningen, 12 februari 1994, Athenaeum
Boekhandel - Haarlem, 18 maart 1994, Stichting PERDU - Amsterdam, 20 maart 1994 en
Literair Theater Branoul - Den Haag, 12 mei 1994 [met o.a. Mini-Soap DOLLY IN DICH-
TERSLAND Dolly Bellefleur m.m.v. Jan Boerstoel, Joop Visser en Mischa de Vreede]

ISBN 90-74183-08-5, ISSN 0922-6192, DE ZINGENDE ZAAG 18, Februari 1994.
OMVANG: 30 losse poëziekaarten (13,8 x 13,8 cm.) in een kartonnen doosje,
handleiding plus twee knopen BOEKFORMAAT: 14,5 x 20,6 cm
OPLAGE: 1.000 exemplaren.
¤ 17,50

Recensies: 
NRC-Handelsblad 01-02-1994, Haarlems Dagblad 11-02-1994, Vrij Nederland 26-02-1994,
Het Parool 18-03-1994 en Dietsche Warande & Belfort april 1994



DE GELUKKIGE SCHRIJN

Wat zou De Zingende Zaag nu
weer verzonnen hebben? Vanuit
de idee dat een tijdschrift als een
schrijn is (‘Een waarlijk liefheb-
ber van poëzie is als een gelukki-
ge schrijnwerker. Hij maakt een
schatkist van zijn hart: best
gekist, minst gemist’) werd de
Zaag deze keer vormgegeven als
een houten schatkist, compleet
met scharniertjes en diverse
knipsels.
Jessica Durlacher - Vrij Nederland, 11 juni 1994

De Gelukkige Schrijn, is verpakt in een miniatuur-doodskist. Het motto Best Gekist,
Minst Gemist! is ontleend aan een gedicht dat te vinden is op een houten bord aan
de Haarlemse Bakenessergracht 88.
Haarlems Dagblad, 26 mei 1994

Gedichten van Carla Bogaards, Chris Honingh, Frans van Dooren, Marijke van
Hooff, Anton Korteweg, Astrid Lampe, George Moormann, Tonnus Oosterhoff en
Marinus Pütz.
•Een beschrijving van Peter Ghyssaert van Relikwieën uit het Belgische leger.
•Peter Bruyns catalogus hedendaagse relieken.
•Nachtblauw voor een mantelpakje: Jan Kostwinder en Marisa Groen over het vrouwe-
lijke in de poëzie van onder meer Marieke Jonkman.
•Beeldbijdrage: Het doek van Veronica van Toine Moerbeek.
•De Zingende Zaag op Locatie: Gerrit Rietveld Academie - Het Rietveldpaviljoen, Amsterdam,
28 mei 1994 [Voorstelling De Gelukkige Schrijn met onder andere Dolly Bellefleur, Carla
Bogaards, Chris Honingh, Anton Korteweg en Tonnus Oosterhoff ]

ISBN 90-74183-09-3, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 19, Mei 1994
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,9 x 15 cm, genaaid gebrocheerd
OPLAGE: 1.000 exemplaren.
¤ 12,50

Recensies: 
Haarlems Dagblad 26-05-1994, Het Parool 27-05-1994, Vrij Nederland 11-06-1994.



HET KOEKOEKSNEST
Manifesten Van De Jaren Negentig

Het woord engagement is weer helemaal terug in
de literaire discussie. Moormann stelde zijn tijd-
schrift open voor dertig manifesten van de jaren
negentig; beginselverklaringen van dertig
auteurs. Vanavond houdt de SLAA in De Balie een
lezingenserie over literaire manifesten. (...) De
meningen lopen in deze Zaag zo ver uiteen als
maar mogelijk is: van “Het wordt weer tijd voor
grote manifesten” (Léon Hanssen) tot “de vorm
van het manifest is onlosmakelijk verbonden aan
een denken dat zijn tijd voorgoed gehad heeft” 
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 15 november 1994

Het Koekoeksnest: Manifesten van de jaren
negentig is een vlootschouw van schrijvers en
andere publicisten, die gehoor gaven aan de uitnodiging van algemeen directeur
George Moormann om zich met kracht te oefenen op een bij uitstek avantgar-
distisch genre.
Vrij Nederland, 26 november 1994

Manifesten van de jaren negentig door onder meer l’Affaire Wolfram, H.H. ter
Balkt, Rob Bekker, Carla Bogaards, Wim Brands, Peter Bruyn, Arjen Duinker, J.H.
van Geemert, Peter Ghyssaert, Léon Hanssen, Henkes & Bindervoet, Chris
Honingh, Lucas Hüsgen, Jos Joosten, Gerald van der Kaap, Ian Kerkhof, Hans
Kloos, Jan Kostwinder, Mirko Krabbé, Marc Kregting, Astrid Lampe, Toine
Moerbeek, George Moormann, Hans van Pinxteren, Erik Spinoy, Goffe Struiksma,
Frank Verkuijl en Leo Vroman.
•Extra uitgave:
De acht losse vellen waaruit het Manifestennummer bestaat zijn ook in ongesneden
vorm uitgekomen. Zij vormen samen de naam DE ZINGENDE ZAAG. Formaat: 8 vel-
len van 70 x 43 cm dubbelzijdig bedrukt. ¤ 50,00.
•De Zingende Zaag op Locatie: De Balie - Amsterdam, 15 november 1994 [met onder andere
Dolly Bellefleur, Rob van Erkelens, Arnon Grunberg, Henkes & Bindervoet, Gerald van der
Kaap, Ian Kerkhof, Herman Koch en George Moormann]

ISBN 90-74183-10-7 - DE ZINGENDE ZAAG 20, December 1994
OMVANG: 128 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 1.000 exemplaren 
¤ 17,50

Recensies: 
NRC-Handelsblad 15-11-1994, Vrij Nederland 26-11-1994 en Vrij Nederland 03-12-1994



DE TAS VAN RODENKO 
De Zaag in Klippervorm

Onder de titel ‘De tas van Rodenko’ publiceert De
Zingende Zaag enkele brieven van Simon Vinkenoog
en Paul Rodenko, toegelicht door Koen Hilberdink.
Het gaat hoofdzakelijk om de cruciale Vijftigers-
bloemlezing Atonaal die Vinkenoog samenstelde.
(Margot Engelen - NRC-Handelsblad, 15 augustus
1995)

Zoals bekend probeert De Zingende Zaag niet alleen
het intellect te bedienen, maar wil het meerdere zin-
tuigen tegelijk beroeren met gedichten, tekenin-
gen, foto’s en een heldere vormgeving. Hoewel de
gedrukte (beeld)taal toch in eerste instantie via de
ogen tot ons komt, slorpt zij je met huid en haar op,
deze tas van Rodenko.
(Marina de Vries - Het Parool, 11 augustus 1995)

Alleen al de briefwisseling, uit het begin van de vijftiger jaren, tussen Rodenko en
Vinkenoog is de moeite van het lezen alleszins waard. De hele ontwikkeling van de
dichtkunst uit de eerste naoorlogse jaren komt aan de orde.
(George Moormann)

Gedichten van Jan Baeke, Jan Kostwinder, George Moormann, Paul Rodenko en
Marc Windsant
•Briefwisseling Rodenko - Vinkenoog
•Beeldbijdragen: Moritz Ebinger, Jan Roëde en Thomas Widdershoven 
•De Zingende Zaag op Locatie: Athenaeum Boekhandel - Haarlem, 5 augustus 1995 [met
onder andere Jan Kostwinder en Ludmilla Rodenko]

ISBN 90-74183-11-5 DE ZINGENDE ZAAG 21, Augustus 1995.
OMVANG: 64 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15,2 x 21 cm, geniet, het omslag bevat
een drukknop waarmee het boek is dicht te maken
OPLAGE: 1.000 exemplaren.
¤ 12,50

Recensies: 
Vrij Nederland 29071995, Haarlems Dagblad 03081995, Het Parool 11081995 en
NRC-Handelsblad 15081995.



HET LUIDE GRAF
Gedichten van George Moormann op twintig losse vellen in een doorzichtig foe-
draal.

Het mooiste boek van dit Haarlemse jubeljaar is
gisteren verschenen: Het Luide Graf, een biblio-
fiele uitgave van dichter George Moormann en
vormgever Thomas Widdershoven. In een door-
zichtig foedraal liggen twintig losse vellen. Ieder
vel bevat historische gegevens over meer of min-
der bekende overleden Haarlemmers en een
gedicht waarin die overledene weer een stem
krijgt ... Gezien zijn verrassend originele en
fraaie typografie, zijn heldere poëzie en zijn door
en door Haarlemse karakter, moet dit boek niet
in je geheugen wonen, maar gewoon op je tafel
liggen.
Wim Vogel - Haarlems Dagblad, 22 december 1995

(...) Moormann geeft op elk vel, soms naast een korte levensbeschrijving, een anec-
dote over een Haarlemmer, die hij gebruikt als aanleiding voor een zelf geschreven
gedicht, waarin een citaat van of over die persoon (herkenbaar) wordt verwerkt. (...)
En zo is elke Haarlemmer dus een onmisbaar kruispunt in een geweldige construc-
tie (de cultuurgeschiedenis). Hoe mooi bedacht, dit symbolische beeld, en hoe
mooi uitgevoerd.
Annemiek Neefjes - Vrij Nederland, 20 januari 1996

... één van de mooiste dichtbundels van 1995.
Wim Brands in het VPRO-programma De Avonden

Gedichten van George Moormann
•De Zingende Zaag op Locatie: Gravenzaal Stadhuis Haarlem op uitnodiging van het college
van burgemeester en wethouders Haarlem en de stichting Haarlem 750, 21 december 1995,
met o.a. Thomas Widdershoven en Toine Moerbeek. 

ISBN 90-74183-13-1 - DE ZINGENDE ZAAG 22, December 1995.
OMVANG: twintig aan elkaar te leggen losse vellen van variabel formaat in door-
zichtig foedraal, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm.
OPLAGE: 1.000 exemplaren.
¤ 17,50

Recensies: 
Haarlems Dagblad 22-12-1995 en Vrij Nederland 20-01-1996.



HET BLOED VAN ADONIS
Gedrukt met inkt waarin enige druppels bloed van George
Moormann en Thomas Widdershoven.
Gewijd aan de jong gestorven geliefde van Afrodite.

Maar net als Adonis merkt ook de redactie dat mooi zijn niet
makkelijk is. Alle mooie Zagen ten spijt, krijgt het tijdschrift
ook de komende drie jaar geen subsidie van het Literair
Produktiefonds. Een van de bezwaren van het fonds is/was,
dat het tijdschrift geen eigen ‘stal’ van schrijvers heeft, en
daarmee ook geen eigen gezicht heeft.’
Michel Maas, de Volkskrant, 25 juni 1996

Zo word je, door het omslag alleen al, geprikkeld om kennis
te nemen van de inhoud, die het telkens weer verrassende
tijdschrift De Zingende Zaag ditmaal te bieden heeft. (...)
Zo’n verhaal moet ook hedendaagse dichters wel geestdriftig kunnen maken, zou je denken,
en inderdaad Frédéric Bastet, George Moormann, Peter Ghyssaert, Carla Bogaards, Anton
Korteweg, Rogi Wieg, Maarten Doorman, Leo Vroman en vele anderen hebben voor dit num-
mer naar de pen gegrepen, soms om zichzelf te overtreffen, hoe kan het ook anders, met
zo’n bron.
Willem Kuipers, de Volkskrant, 20 augustus 1996

De Zingende Zaag noemt zich de Adonis onder de poëzietijdschriften. Terecht. Dit nieuwe
nummer is alweer onwaarschijnlijk mooi en bijzonder verzorgd. ... De uitzonderlijke vorm-
geving en de keuze voor leesbare poëzie rondom een thema maken dit nummer van De
Zingende Zaag er een om lang te koesteren.
Erik Vissers - De Morgen, 12 juli 1996

Gedichten van Frédéric Bastet, Rob. Bekker, Jana Beranová, Carla Bogaards, Wim Brands,
Maarten Doorman, Peter Ghyssaert, Chris Honingh, Lucas Hüsgen, Anton Korteweg, Marc
Kregting, Harry Mesterom, George Moormann, Marinus Pütz. Leo Vroman, Rogi Wieg en
Nachoem M. Wijnberg.
•Essays van Léon Hanssen en Toine Moerbeek
•Vertalingen van Hein L. van Dolen, Frans van Dooren en Marietje d´Hane-Scheltema.
•Beeldbijdragen: Zelfportretten van Luuk Wilmering.
•De Zingende Zaag op Locatie: Galerie Année - Haarlem, 29 juni 1996 [met onder andere Jan Baeke,
Rob Bekker, Dolly Bellefleur, Hein L. van Dolen, Adriaan Morriën, Nachoem M. Wijnberg, foto’s van
Luuk Wilmering en een installatie van Helma Vincke]

ISBN 90-74183-12-3 - DE ZINGENDE ZAAG 23, Juni 1996
OMVANG: 60 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, bijzondere bindwijze
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 12,50

Recensies: 
Haarlems Dagblad 20-06-1996, de Volkskrant 25-06-1996 en 20-08-1996, De Morgen 12-07-1996
en NRC-Handelsblad 12-07-1996.



DRIE HEEL VERSCHILLENDE DINGEN

De verrassing van het nieuwste nummer van De Zingende Zaag is de “plus-is-bril”.
Wie daar doorheen kijkt, ziet de wereld van zijn ongeziene kanten. In de blik op de
wereld die deze bril geeft, tellen niet de principes van chronologie en causaliteit,
maar die van de poëzie.
(Annemiek Neefjes - Vrij Nederland, 6 september 1997)

Gedichten van Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Jana Beranová, Louis Ferron,
Peter Ghyssaert, Chris Honingh, George Moormann, Hans van Pinxteren, Taglietti
(vertaald door J.P. Guépin), Marten Toonder en Elly de Waard.
•Beeldbijdragen: Foto’s van Nikki Gonnissen, George Moormann en Thomas
Widdershoven.
•De Zingende Zaag op Locatie: Vlooienveld Haarlemmerhout - Haarlem, 7 september 1997
[met onder andere Dolly Bellefleur, Hans van Pinxteren, J.P. Guépin en Hein L. van Dolen]

ISBN 90-74183-14 x - DE ZINGENDE ZAAG 24, September 1997.
OMVANG 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 21 x 15 cm, genaaid gebrocheerd. OPLA-
GE: 1000 exemplaren
¤ 12,50

Recensies: 
Haarlems Dagblad 28-08-1997, Vrij Nederland 06-09-1997 en Het Parool 17-09-1997



TABULA RASA

De Zingende Zaag is ongetwijfeld met leng-
ten voorsprong het tijdschrift met de meest
gedurfde en meest originele vormgeving. ...
Wie denkt dat die op het eerste gezicht ver-
gezochte vormgeving louter spielerei is, ver-
gist zich. Telkens weer blijkt de vorm functio-
neel gerelateerd aan de inhoud (...) De redac-
tie heeft namelijk een kunstgreep willen uit-
halen om iets zichtbaar te maken wat eigen-
lijk onzichtbaar wil blijven.
(Erik Vissers - De Standaard der Letteren, 18 juni
1998)

Het tevoorschijn “kwasten” van de gedichten
is een prachtige metafoor voor de werking
van poëzie. Langzaam wordt zichtbaar wat in
verborgen staat altijd al aanwezig was.
(Peter Swanborn - NRC Handelsblad, 2 juni 1998)

Elke aflevering van dit blad, dat uit de koker komt van de Haarlemse dichter George
Moormann, is opnieuw een wonderschone combinatie van vormgeving en fijn-
zinnige teksten. Een kleine greep uit de Zaag-historie: poëzie in een sigarenkistje,
het eetbare nummer, de editie in de vorm van een poëtisch ganzenbord. De nieuw-
ste Zaag - Tabula Rasa - zal de geschiedenis ingaan als het “onzichtbare nummer en
is wederom een hoogstandje”.
(Wim Vogel - Haarlems Dagblad, 20 mei 1998)

Gedichten van Hein L. van Dolen, Frans van Dooren, J.H. van Geemert, Anton
Korteweg, Rutger Kopland, Harry Mesterom, George Moormann, Marinus Pütz, Leo
Vroman en Elly de Waard.
•Beeldbijdrage: Potloodtekening van Klaas Gubbels.
•De Zingende Zaag op Locatie: Athenaeum Boekhandel - Haarlem [met George Moormann,
Marinus Pütz en Elly de Waard]

ISBN 90-74183-15-8 - DE ZINGENDE ZAAG 25, Mei 1998.
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,8 x 21 cm, genaaid gebrocheerd, met
transparant plastic zakje met grafietpoeder op het omslag.
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 20,00

Recensies: 
Haarlems Dagblad, 20-05-1998, de Volkskrant 02-06-1998 en De Standaard der Letteren
18-06-1998



OM ZEEP
jubileumuitgave plus wandelroute Tien op Tien,tevens overzicht van tien jaar De Zingende
Zaag

Allesoverheersend kenmerk van De Zingende Zaag is dat het
kunst en poëzie in elkaar op wil laten gaan. De vormgeving
vloeit voort uit de gedichten, die op hun beurt vingerwijzingen
geven naar de vormgeving. (...) Redacteur, ontwerper en
bedenker George Moormann heeft zich na tien jaar en 25 edi-
ties een gewetensvraag gesteld. Hoe tastbaar is poëzie? Zijn
gedichten schijn of werkelijkheid? Glippen gedachten als zeep
uit je handen? Het is de twijfel van iedere kunstenaar, die zich
afvraagt in hoeverre zijn werk bijdraagt aan het beïnvloeden
van de samenleving. Moormann wil weten of zijn gedachten de
werkelijkheid veranderen. Maar die zekerheid krijgt hij nooit.
Gedachten glippen namelijk als zeep uit je handen.
Jan Kuys - Haarlems Dagblad, oktober 1999

Een literair tijdschrift is immers in veel gevallen een object dat de zintuigen prikkelt en in het
beste geval een evenwicht tussen vorm en inhoud nastreeft. ..... Poëzie en zeep als ideaal
kerstgeschenk.
Erik Vissers - De Standaard der Letteren, 7 december 2000

Elf gedichten en een zeepje in doos met handschrift van de auteur George Moormann. Er
zijn twee soorten zeepjes in omloop: een met de door de auteur aan beide zijden handge-
schreven woorden schuld en onschuld en een zeepje dat verwijst naar Psalm 73:13 ‘Vergeefs
heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen.’ Aan de andere zijde een
verwijzing naar het TV-genre SOAP. Op de rand van de deksel is de volgende opdracht te
lezen: ‘Om een deksels niets, de zeldzame ogenblikken waarop de  poëzie zich verschoont,
zich naakt en onbespied prijsgeeft.’
•De Zingende Zaag op Locatie: Patronaat - Haarlem, 10 oktober 1999 [met onder andere Dolly
Bellefleur, Louis Ferron, Jan Kal, Erik Lindner, George Moormann en Menno Wigman]
•De Zingende Zaag op Locatie: Manifestatie Tien op Tien, 10 t/m 16 oktober 1999. De Zingende Zaag
vroeg kunstenaars om op tien locaties in Haarlem een verband te leggen tussen de locatie, het eigen
werk en een favoriet gedicht of een fragment hieruit. Hieraan werkten onder meer mee Hans Asselbergs,
Michèle Baudet, Dolly Bellefleur, Jasper Krabbé, Serge Onnen en Luuk Wilmering. Eén van de kunst-
werken was het TijdMaal. In het Huis van Vloten aan het Florapark te Haarlem zette de Amsterdamse
maaltijdkunstenaar Henri Roquas de gasten uiterst curieuze, delicate en verfijnde gerechten voor: ‘Een
cenakel voor tijdmaalverdrinkers’.

ISBN 90-74183-16-6 - DE ZINGENDE ZAAG 26, Oktober 1999.
OMVANG: 30 pagina’s in een zwart kartonnen doosje met een zeepje, BOEKFORMAAT:
14,7 x 20,8 cm., bindwijze: genaaid gebrocheerd.
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 12,50

Recensies: 
Haarlems Dagblad 17-02-1999, 02-10-1999, 11-10-1999, 16-10-1999 en 18-10-1999, Het Parool 14-
10-1999, de Volkskrant 28-10-1999, Letteren, oktober 1990 en De Standaard der Letteren 07-12-2000
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HEBBEN EN ZIJN

Wat is zijn nog in een wereld waar we niet meer
opkijken van slogans als We denken geld, we dromen
geld, we zijn geld? Heeft de stem van het hebben die
van het zijn niet overschreeuwd? Tweeëntwintig dich-
ters reageerden op ons verzoek het gedicht ‘Op
school stonden ze ...’ van Ed. Hoornik te herlezen en
hierop te reageren met een of twee eigen gedichten.
In het vers van Hoornik uit 1951 wordt een streng
onderscheid gemaakt tussen hebben en zijn. Het
hebben in de vorm van het aardse, het lichaam, de
hartstocht komt er bij Hoornik bekaaid vanaf en ook
de toestand zijn is nauwelijks een strijd in eigen gele-
deren te noemen: ‘Hebben is hard. Is lichaam. Is twee
borsten (...) Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.’
Bijna een halve eeuw later is er geen dichter meer die het zo zou zeggen. Zelfs een
modern religieus dichter of amateur-kluizenaar zou moeite hebben met de elders
door Hoornik gebruikte uitdrukking ‘goddelijke pijn’. De dichter is geen middelaar
tussen God en de mensen, hooguit een omroeper die waarschuwt voor de bedrie-
glijke beelden die woorden oproepen. De dichters in deze bundel kennen hun
Heidegger en Nietzsche. Hun poëzie is duidelijk niet van gisteren.

Gedichten van Robert Anker, Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Wim
Brands, T. van Deel, Maarten Doorman, J. Eijkelboom, Louis Ferron, C.O. Jellema,
Anton Korteweg, Ed Leeflang, Tomas Lieske, Erik Lindner, George Moormann, Th.
van Os, René Puthaar, Victor Schiferli, Marjoleine de Vos, Leo Vroman, Menno
Wigman en Nachoem M. Wijnberg.
•Beeldbijdragen: Jo Klaps in samenwerking met George Moormann.
•De Zingende Zaag op Locatie: H. de Vries Boeken - Haarlem, 14 december 2000 [Met Dolly
Bellefleur, Arie van den Berg en George Moormann].

Hebben en Zijn is een prachtige bundel rond een actueel thema, of om het met de
woorden op het achterflap te zeggen: U bent een dief van uw eigen portemonnee
als u niet alles haalt uit de gedichten die in deze bundel Hebben en Zijn staan.
Erik Vissers, Standaard der Letteren, 7 december 2000

ISBN 90-74183-174 - DE ZINGENDE ZAAG 27, December 2000
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15,3 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 17,50

Recensies: 
De Standaard der Letteren 07-12-2000, Haarlems Dagblad 04-01-2001, de Volkskrant 29-
12-2000 en Letteren december 2000



HET BLAUWE UUR

Wat is het blauwe uur? Is dat het uur van de schemer, een uur
uitermate geschikt om elkaar sprookjes van Moeder de Gans voor
te lezen of is dat het uur dat een wolf maar moeilijk te onder-
scheiden is van een hond, het uur dat brute krachten zich bunde-
len om het tedere op te slokken en griezelverhalen werkelijkheid
worden? Over twee zaken zijn de schrijvers en kunstenaars die
deze vraag trachten te beantwoorden het roerend eens: De plek
waar het uur blauw zich ophoudt ligt op de grens van land en zee,
het blauwe uur zelf is een sensatie die meestal plaatsvindt aan
het einde van een mooie zomerse dag. De tijd hapert en lijkt stil
te vallen. Deze uitgave bevat, behalve dertig nieuwe gedichten
van tweeëntwintig Nederlandse en Vlaamse dichters ook een CD-

rom. Hiermee kan men samen met meneertje Zaag op onderzoek gaan. Stap met hem het
Gezicht op Haarlem van Jacob van Ruisdael binnen en beleef de gedichten die hij als geen
ander nieuw leven inblaast. Het wordt een lange bos-, duin- en strandwandeling waarbij
ieder gedicht het raadsel nog groter lijkt te maken of moet hij voor de oplossing niet bij de
dichtkunst maar bij de beeldende kunst te rade gaan? Na allerlei bizarre ontmoetingen ruilt
hij sleutelwoorden voor de toegang tot het huis van een reuzenslak dat een museum blijkt te
zijn. In dit H2OME wisselt hij woorden en beelden naar eigen goeddunken af. 

Gedichten van Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Wim Brands, Wilbert Cornelissen,
Maarten Doorman, Anton Ent, Kester Freriks, Elma van Haren, C.O. Jellema, Marieke
Jonkman, Anton Korteweg, Wiel Kusters, Peter van Lier, Erik Lindner, George Moormann, Th.
van Os, René Puthaar, Koen Stassijns, Eddy van Vliet, Leo Vroman en Nachoem M. Wijnberg.
•Beeldbijdragen: Anutosh, Hans Asselbergs, Sylvia B., Michèle Baudet, Antoine Berghs,
Rachel de Boer, Krien Clevis, Moritz Ebinger, Frank Halmans, Jo Klaps, Nol de Koning,
Susanne Gertrud Kriemann, George Moormann, Titus Nolte, Pang, Esther Polak, Jennifer C.
Protas, Henri Roquas, Tanja Smeets, Aline Thomassen, Mark de Weijer en Luuk Wilmering.
•CD-Rom met digitale wandeling door Het Gezicht op Haarlem van Jacob van Ruysdael.
•De Zingende Zaag op Locatie: Synagoge Uilenburg - Amsterdam, 11 augustus 2001 en Studio
Grasland, 29 september 2001 [met onder andere Hans Asselbergs, Michèle Baudet, Dolly Bellefleur,
Louis Ferron, Kester Freriks, Jo Klaps, Nol de Koning, George Moormann, Th. van Os, Pang, René
Puthaar, D.J. Regina, Ellen Schippers, Luuk Wilmering]

De Haarlemse dichter George Moormann heeft als bezieler een zesde zintuig ontwikkeld dat
hem helpt bij het realiseren van prachtige poëziebundels. Voor deze uitgave lieten dichters
en beeldend kunstenaars zich inspireren door het beeld van de zee en het water. Het resul-
taat is verbluffend.’
Eric Vissers - De Standaard der Letteren, 6 september 2001

ISBN 90-74183-18-2 - DE ZINGENDE ZAAG 28, September 2001
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE 1000 exemplaren
¤ 30,00

Recensies: Haarlems Dagblad 25-08-2001 en De Standaard der Letteren 06-09-2001



GLÜCK AUF!
gedichten op het voormalige vijftig centimes-stuk uit België, beter bekend als ‘het mijn-
werkertje’.

Voor deze Zingende Zaag stuurde George Moormann
een aantal Nederlandse en Vlaamse dichters een muntje
dat vijftig jaar lang als geldstuk diende in België. In
tegenstelling tot het fletse Eurogeld, met zijn bruggen,
ramen en poorten die nergens naar verwijzen, is het vijf-
tig centimes-stuk geheimzinnig en betekenisvol. Het is
gemaakt door de graveur Marcel Rau (1886-1966) en
refereert met zijn mijnwerker en lamp naar een
industrietak die niet meer bestaat: de mijnbouw. Er
doen tal van verhalen de ronde over wie de afgebeelde
koperen mijnwerker zou zijn. Een heidense god, de
mijnwerker die in de Borinage rond Luik het skelet van
de Iguanodon van Bernissart zou hebben gevonden, een
eerbetoon aan de militante Henegouwse mijnwerker
Louis Delplancq, een creatie geïnspireerd op een buste
van Donatello of zou Rau toch ten rade gegaan zijn bij een van de mijnwerkersportret-
ten van de schilder en beeldhouwer Constantin Meunier? De dichters die voor deze Zaag
hun ‘mijnstof’ leverden durfden het aan om dit beladen muntje nieuw leven in te bla-
zen. Een enkeling voelde zich zo uitgedaagd, dat hij niet alleen ‘ondergronds’ ging, de
weg naar binnen bewandelde, maar zelfs de Hades overstak en het ‘mijnwerkertje’ ver-
anderde in een obool. Maar ook dichter bij huis tonen de dichters in deze bundel zich
waarachtige gravers en haalden het ene na het andere prachtige gedicht naar boven. Als
toegift bevat ieder boekje het muntje waarmee dit avontuur begon. Glück auf!

Gedichten van Jan Baeke, Benno Barnard, Maria Barnas, Carla Bogaards, Maarten
Doorman, Remco Ekkers, Pam Emmerik, Anton Ent, Kester Freriks, J.H. van Geemert,
Peter Holvoet-Hanssen, C.O. Jellema, Hester Knibbe, Anton Korteweg, Marc Kregting,
Ed Leeflang, Peter van Lier, Harry Mesterom, George Moormann, Tonnus Oosterhoff,
Th. van Os, Georgine Sanders, Alfred Schaffer, Willem van Toorn, Eddy van Vliet, Leo
Vroman en Aldert Walrecht.
•Doa tuut ’t, monoloog voor stem en tuba van Wiel Kusters.
•Een Belgisch vijftig centiemmuntje (ontwerp Marcel Rau 1951).
•De Zingende Zaag op locatie: Galerie Année - Haarlem, 22 juni 2002 [met optredens van de dich-
ters Anton Korteweg, Carla Bogaards, Maarten Doorman, George Moormann, Th. van Os en
Willem van Toorn. Tevens opvoering van de monoloog voor stem en tuba Doa tuut ‘t van en door
Wiel Kusters, muzikaal begeleid door Arno Duivestein en een muzikale bingo van DJ Regina.
Presentatie: theatermaker Dolly Bellefleur die tevens ‘mijnwerkersliederen’ tot klinken brengt.

ISBN 90-74183-19-0 - DE ZINGENDE ZAAG 29, Juni 2002
OMVANG: 104 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 17,50



PRAAGH! Parijs/Rotterdam/Amsterdam/Antwerpen/Gent en Haarlem

(verschijnt september 2002)

Op 30 mei 2001 werd onder leiding van spreekstalmeester en comédienne Dolly
Bellefleur in het Institut Néerlandais in Parijs het startschot gegeven voor het meer-
jarige internationale samenwerkingsproject Daar waar het Spaarne in de Seine
stroomt (onder andere met optredens van Michel Déguy, Gerrit Kouwenaar, Jan
Baeke, George Moormann, Véronique Pittolo, Charles Pennequin, René Puthaar,
Erik Lindner en Nachoem M. Wijnberg). Een project van dichters, beeldend kunste-
naars en vormgevers uit steden, waar een stroom of een rivier doorheen loopt,
waarvan de naam begint met een S. Op hun ontdekkingreis, die vorig jaar begon en
duurt tot en met 2005 zullen zij acte de présence geven in Haarlem (het Spaarne),
Amsterdam (de Schinkel), Rotterdam (de Schie), Antwerpen en Gent (de Schelde)
en Parijs (de Seine). In deze uitgave treft u als voorproefje een klein maar fijn gezel-
schap aan, ‘ambassadeurs van de poëzie’ uit de zes steden waarvan de eerste let-
ters te zamen het woord PRAAGH vormen. Het gaat om nieuw werk dat van ‘circus-
bloed’ getuigt. De gedichten worden al dan niet  letterlijk bevolkt door clowns, tra-
pezewerkers, olifantendresseurs, circusdirecteuren, hongerkunstenaars, paarden-
diva’s, koorddansers en... het publiek. Het gelegenheidskollektief PRAAGH! (2002-
2005) presenteert De Val van de Trapeze/Le Vol du Trapèze!

Gedichten van onder andere Jan Baeke, Michel Déguy, Gerrit Kouwenaar, Erik
Lindner, George Moormann, René Puthaar en Nachoem M. Wijnberg. Vertalingen
van Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires.

DE ZINGENDE ZAAG 30, Verschijnt september 2002
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15 x 21 cm, speciale bindwijze
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 17,50



Lodewijks Residenties
(bundel plus fietsroute)

(verschijnt oktober 2002)

In 1997 verscheen deel een van de biografie over Lodewijk van Deyssel. Het laatste
en tweede deel van de hand van de biograaf Harry G.M. Prick zal in oktober 2002 in
de Haarlemse Gravenzaal worden gepresenteerd. Ook de Haarlemse uitgeverij De
Zingende Zaag wil deze markante ‘Haarlemmer’, weliswaar op bescheiden wijze,
eren en wel met een ‘mooy en aardig boekske’. 
Lodewijk Van Deyssel heeft in Haarlem op nogal wat adressen gewoond. Onder
andere op kamers aan de Kleine Houtweg 87, in de Barteljorisstraat 46, aan de
Gedempte Oude Gracht 148, de Zijlweg 123, de Dreef 4 en de van Eedenstraat 14.
Ook andere plekken in Haarlem zijn verbonden met Van Deyssel (bijvoorbeeld het
Hotel Lion d’Or en natuurlijk Restaurant Brinkmann aan de Grote Markt in welks
kelder Teisterbant zich bevond).
Het boekje bevat veel wetenswaardigheden over het wel en wee van Van Deyssel op
deze woonadressen. Behalve een bijdrage van Harry G.M. Prick bevat het kiekjes
die Louis Ferron van de Haarlemse woonhuizen van de dandy-schrijver Van Deyssel
maakte. Natuurlijk voorzag hij deze van ‘krijgvoerend proza’, van Ferroneske bij- en
onderschriften. Samen met de fotografie van de beeldend kunstenaar Jan Willem
Post ontstaat een persoonlijk getinte geschiedschrijving waaraan menig lezer veel
plezier zal beleven.

Medewerkers: Louis Ferron, George Moormann (tekst- en beeldredactie), Jan
Willem Post (fotografie) en Harry G.M. Prick (inleiding).

DE ZINGENDE ZAAG 31, Verschijnt oktober 2002
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15 x 21 cm, speciale bindwijze
OPLAGE 1.000 exemplaren.
¤ 17,50 (inclusief ‘de fietsroute van Ferron’).
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