
HAARLEM - Jubileum-uitgave De Zingende Zaag ‘Verslingerd! 30 jaar zingen, 
schuren en zagen’ tweemaal (inter)nationaal onderscheiden. 

Verslingerd! Poëzielaboratorium De Zingende Zaag - 30 jaar zingen, schuren en zagen,  
 de jubileum-uitgave van De Zingende Zaag, is bekroond als een van de Best Verzorgde 

Boeken 2019. Op zaterdag 3 oktober opent een gelijknamige expositie in het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Op die dag ontvangen alle betrokkenen, in verband met corona-
maatregelen, thuis een pakket met oorkonde, catalogus én een persoonlijke brief. Het is 
extra feest bij de in Haarlem gevestigde Zingende Zaag omdat op die dag ook gevierd zal 
worden dat de jubileumuitgave, de langste literaire leporello ter wereld, met een overzicht 
van alle in de afgelopen dertig jaar gemaakte Zagen, genomineerd is voor een belangrijke 
internationale onderscheiding: de German Design Award 2021. 

  
 Eén van de zes boeken in de categorie proza, poëzie, graphic novel en kinderboek 
 In Nederland wordt sinds 1926 aandacht gevraagd voor het boek in zijn totale 

verschijning. Dit gebeurt in de vorm van een jaarlijkse bekroning van de 33 Best 
Verzorgde Boeken, georganiseerd door de Stichting Best Verzorgde Boeken en een 
expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam. Voor het jaar 2019 hebben 33 boeken zich 
onderscheiden op het gebied van inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, 
materiaal, druk- en bindwijze. Een zestal boeken valt binnen de categorie ‘proza, poëzie, 
graphic novel en kinderboek’. Uiteraard is het in Haarlem gevestigde poëzielaboratorium 
De Zingende Zaag trots dat uitgerekend de jubileumuitgave Verslingerd! een van deze 
zes prijswinnaars is!  

 De volledige selectie van 33 boeken staan traditiegetrouw in het najaar centraal in de 
gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dan verschijnt tevens 
de catalogus De Best Verzorgde Boeken | The Best Dutch Book Designs 2019. 

  Behalve Best Verzorgd Boek 2019 ook nominatie German Design Award 2021  
 De German Design Council is een van belangrijkste centra ter wereld voor communicatie 

en brand management op het gebied van design. Hun onderscheidingen worden alleen 
toegekend aan projecten die echt baanbrekende bijdragen leveren aan het internationale 
designlandschap. De hoog aangeschreven, internationale jury van 33 leden uit Europa, 
Hong Kong, China en Japan staat hiervoor garant. De German Design Council signaleert 
en presenteert unieke trends in vormgeving. Zij nomineert sinds 1953 projecten die 
worden gekenmerkt door een hoge kwaliteit op het gebied van design & esthetiek, 
innovatie, energie-efficiëntie en sociale cohesie. De German Design Award 2021 wordt 
uitgereikt tijdens de Ambiente Fair in Frankfurt Am Main van 19 tot 23 februari 2021. 

Jubilerend poëzie-
laboratorium  

De Zingende Zaag 
valt in de prijzen



 De Zaag-formule 
 Een en een is drie! De multimediale Zingende Zaag is al meer dan dertig jaar een 

vrijplaats en laboratorium voor dichters, ontwerpers en kunstenaars. Ooit begonnen als 
speelse variaties op een literair tijdschrift is De Zingende Zaag, onder de bezielende 
leiding van George Moormann, uitgegroeid tot een reeks kunstprojecten waarbij 
vormgeving en inhoud (composities van kaft tot kaft), performance, dichtkunst en 
beeldende kunst elkaar uitdagen en versterken.  

  
 De Zingende Zaag 42 Verslingerd! 30 jaar zingen, schuren en zagen 
 Concept/tekst- en beeldredactie: George Moormann. Ontwerp/vormgeving: Studio 

Hendriksen (Amsterdam) in samenwerking met George Moormann (De Zingende Zaag, 
Haarlem). Fotografie: Ton van der Heide. Met poëzie en essays van o.a. Jan Baeke, 
Maria Barnas, Arie van den Berg, Tsead Bruinja, Maria van Daalen, Rudolf Geel, Piet 
Gerbrandy, Elma van Haren, Wim Hofman, Peter Holvoet-Hanssen, Sasja Janssen, 
Hester Knibbe, Anton Korteweg, Wiel Kusters, Gerry van der Linden, Thomas Möhlmann, 
George Moormann, Ewoud Sanders en Peter Verhelst. Drukker: Zwaan Lenoir, 
Wormerveer. Binderij: J. Voetelink & Zoon, Haarlem. ISBN 978-90-74183-31-4. De 
Zingende Zaag 42. November 2019. Omvang 144 pagina’s. Boekformaat 170 x 240 mm - 
Leporello 12,12 meter. Oplage 333 exemplaren. Prijs € 125,00. Er zijn nog enkele 
exemplaren leverbaar. 

 Expositie Stedelijk Museum Amsterdam, 3 oktober t/m 1 november 2020  
 Zaal 0.17: De Best Verzorgde Boeken. Reserveer uw toegangskaart:  
 https://www.stedelijk.nl/nl/tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2019 

 Contactgegevens 
 Op aanvraag leporello (PDF), foto- en beeldmateriaal, feestelijk essay Rudolf Geel  
 over 30 jaar De Zingende Zaag: Het blinkende mes van de dichter 
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