4e jaargang nr 42

13 oktober 2014

Mijn weekblad9
Redacteur Ton Oosterhuis

Mijn weekblad is deze week gewijd aan diverse
herinneringen uit mijn lange leven.. Dan besef je
hoe snel de tijd vergaat.

Een zwerftocht langs uitgevers
Hoewel ik in de loop van mijn leven als auteur
heel wat boeken heb geschreven heb ik eigenlijk
nooit een vaste uitgever gehad. Ik zwierf van de
een naar de ander. Hier volgt de lijst, in chronologische volgorde:
Arbeiderspers,
Nijgh en Van Ditmar
Strengh olt
Leopold
Fontein
Stenfert Kroese
Bert Bakker
Balans
Sdu Uitgevers
Lannoo-Atlas
Wagnet & van Santen

Leven met de computer
Ieder mens moet leven met zijn eigen tekortkomingen. In mijn geval betreft dat het euvel van de
veelzijdigheid. Heel mijn leven dwarrelde ik van
het een naar het ander. Nooit werd ik een echte
specialist. Toen de eerste computers verschenen
werd ik mateloos geïntrigeerd door dit nieuwe
fenomeen. Ik verdiepte mij in de mogelijkheden,
leerde Fortran en Basic en schreef een paar handzame programma’s voor mijn collega’s. Maar ook
dat was maar tijdelijk. Latere ontwikkelingen heb
ik nooit meer gevolgd en thans ben ik gewoon een
digibeet. Door mijn doofheid ben ik meer dan me
lief is afhankelijk van mijn computer En ik verwens de fabrikanten die steeds nieuwe versies
uitbrengen, dingen in hun programma’s veranderen en mij in de war brengen.
En ik lees over die nerds, tieners die met codes
jongleren en geliefd zijn bij Apple en Google.
Maar als ik dat lees vraag ik me toch af: voetballen die jongens nog? Zwerven ze op zaterdagavond nog door het uitgaansleven? Lezen ze nog
stripboeken? Hebben ze nog tijd voor onbenulligheden? Het leven bestaat uit meer dan codes.

jeugdboeken 1955/65
verhalen
1968/69
jeugdboek
1972
verhalen
1974
statistiek
1991
statistiek
1992
geschiedenis 1996
geschiedenis 1999
geschiedenis 2000
poëzie
1999/2005
poëzie
2006

Daarna werden het vooral kleine uitgevers die
meestal een bijdrage in de productiekosten vragen.

In memoriam Konrad Boehmer
Op 4 oktober is Konrad Boehmer overleden. Hij
was de laatste auteur die als voorzitter de organisaties Buma-Stemra leidde. Deze foto uit mijn
archief toont de laatste drie auteurs die deze functie hebben bekleed. Na mijn afscheid volgde Jan
Boerstoel (rechts) mij op en na hem volgde Konrad. Ik bewonderde hem zeer.

