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Plezier van weggeven
In 2015-20 bij KLIN
verschenen
✦

✦

✦

✦
✦

✦
✦

✦

Van Goran Tribuson:
✦

De fanclub*

✦

Het huis waar de duivel woont

✦

Andermans zaken

✦

Het grijze gebied

✦

De diepere kant van de baai

Van Miro Gavran:
✦

Kafka’s vriend*

✦

Tomislav verlaat Zagreb*

✦

4 verhalen en 1 toneelstuk

Marinko Koščec: Een centimeter
vanaf het geluk*
Anđelko Vuletić: Wraak*
Ludwig Bauer: De partituur voor
De toverfluit
Tomica Šćavina: De idealist
Ivica Prtenjača: Het is goed, het
is mooi & De berg
Tajana Obradović: Dan weet je
wel hoe het zit

* ook beschikbaar als e-boek

Drie à vier nummers per jaar

Het lijkt een terugkerend thema: weggeven wat niet verkocht kan worden. In
onze vorige nieuwsbrief schreef ik over vullen van straatbibliotheken. Wat er
niet stond, is hoe fijn het is om te merken dat onze
boeken heel snel weg zijn uit al die kastjes en kasten op
straat die, als je beter kijkt, overal staan. Het is leuk om te
doen: rondfietsen of
-rijden met een paar
setjes van weg te
geven boeken, op
zoek naar nieuwe
plekken. Mettertijd
wordt het een soort sport om nog een kastje
op te sporen; je ontwikkelt een verwachtingsvol gevoel en ervaart vreugde als
je weer een hebt gevonden. Ze zijn redelijk
verspreid, dus als je een hebt gevonden,
hoef je niet in dezelfde straat verder zoeken, ze staan beschut, maar toch ook in
zicht, ze moeten immers uitnodigend en toegankelijk zijn, maar de inhoud moet niet beschadigd raken door regenbuien en stormen.
Mijn favorieten zijn de boekenkasten waar mensen in een rijtje
geduldig voor staan, in het
bijzonder wanneer ik merk dat de
boeken die ik er net in heb gezet
door de volgende in de rij er
meteen worden uitgehaald.
Kinderlijk plezier valt over de
sombere gedachte dat ze niet allemaal verkocht konden
worden, die boeken van KLIN, maar dat er toch interesse in is.
Dit is een belangrijke waarneming in tijden waarin menige
kleine uitgever overweegt te stoppen. De opslagkosten bij
Centraal boekhuis zijn voor ons en een flink aantal collega’s
niet meer te dragen, waardoor verschraling van het aanbod
in het Nederlands taalgebied op de loer ligt. Het zou jammer zijn als deze
vorm van culturele diversiteit zou verdwijnen, juist nu iedereen mondvol
van diversiteit heeft en nog wel in een van de rijkste landen ter wereld.
Van weggeven kun je niet leven, zoveel is duidelijk, maar laat dat niet het
allerbelangrijkste zijn bij Uitgeverij KLIN die sowieso op idealistische
gronden rust. En toch zijn wij ook bij het noodscenario beland:
voorkomen dat onze mooie, met liefde en aandacht gekozen, vertaald,
gemaakt en uitgegeven boeken, vernietigd moeten worden. Want,
vernietigen van onze voorraden bij Centraal boekhuis is de goedkoopste
optie om uit de huidige impasse te komen.
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KLIN junior
✦

✦

Julijana Matanović, Anka Dorić:
Ze denken dat we nog klein zijn
Damir Lacković, Trpimir Vedriš:
Het druppeltje en de steen

december 2021
Bij KLIN zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat onze boeken de lezers
bereiken. Zo is een groot deel van ons assortiment inmiddels flink afgeprijsd.
Het actuele overzicht vind je hieronder. Onze vorige oproep om boeken te
kopen heeft mooie reacties opgeleverd van mensen die KLIN een warm hart
toedragen. Dat gaf een boost! En, zoals hierboven vermeld, ze vliegen uit de
straatbibliotheekkasten. Dankzij een aantal goede vrienden van KLIN liggen of
lagen onze boeken ook in Friesland, Achterhoek, Rotterdam, Amsterdam en
Amstelveen.

Jij kunt ook meedoen!
Het is eenvoudig: meld je bij ons via info@kl-in.eu om een of meerdere
boekensetjes te ontvangen en hetzelfde te doen in jouw omgeving. Je kunt ze ook
naar een andere plek brengen waar ze de mensen, die ze om uiteenlopende
redenen misschien niet zo gauw zouden kopen, toch kunnen bereiken. Wij
hebben ze bij voorbeeld ook uitgedeeld in bejaardentehuizen, scholen, bij
voedselbanken en gegeven aan verschillende vrijwilligersorganisaties. Een hele
wereld van belangeloze activiteiten, vreugde van het schenken en mensen blij
maken, gaat voor je open.
KLIN doet er nog een schepje bovenop: in de maand december dragen wij de
verzendkosten voor pakketten tot 10 kg in Nederland. Daarna, voor verzendingen
buiten Nederland en in geval van grotere grotere pakketten zijn de verzendkosten
voor de ontvanger. Maar zelfs dan krijg je een waardevolle zending.

✦

Ludwig Bauer, Marsela Hajdinjak:
✦

Nuru n’Zuri of Leeuw komt
terug naar huis

Nu slechts € 5 per boek

✦

Malle Jantje

In de loop van dit jaar hebben wij vele titels scherp afgeprijsd:
Existentialistische roman Wraak van de schrijver en dichter Anđelko Vuletić
Het luchtige verhaal De idealist van Tomica Šćavina
✦ Kleine historische roman Kafka’s vriend van Miro Gavran
✦ Het subtiele boek De partituur voor De toverfluit van Ludwig Bauer
✦ Twee cultromans van Goran Tribuson, De fanclub en Het huis waar de duivel woont
✦ Twee misdaadromans van Goran Tribuson, Andermans zaken en Het grijze gebied
✦ De sublieme dystopie Een centimeter vanaf het geluk van Marinko Koščec.
✦ Educatieve uitgave voor kinderen Ze denken dat we nog klein zijn van Julijana
Matanović en Anka Dorić
✦ Geïllustreerd kinderboek Het druppeltje en de steen van Damir Lacković en Trpimir
Vedriš
✦

Alle boeken zijn verkrijgbaar in de
webshop van KLIN en bij de
boekhandel.

Contact
Sanja Kregar
Uitgeverij KLIN, Kroatische Literatuur
In Nederland, info@kl-in.eu
Rietlandpark 15
1019 DR Amsterdam
telefoon 020-7740799
volg ons op www.kl-in.eu en Twitter
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✦

Zoals gezegd, gaat het definitief niet meer over hoop op omzet of winst,
maar om het redden van onze boeken van de vernietiger. Pak de
gelegenheid en bestel onze boeken om te lezen, voor jezelf houden of
cadeau doen. Daarnaast helpt het als je recensies achterlaat op
lezersplatformen zoals bij voorbeeld Goodreads, Hebban of verkopers
zoals bol.com.
Donaties zijn uiteraard nog steeds welkom op de rekening
NL64ABNA0462724328 t.n.v. Stichting KLIN.

Wij wensen iedereen een fijne
decembermaand en een goede
jaarwisseling. Dat jullie gezond mogen
blijven! Graag tot volgend jaar.
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