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Stichting Philip Elchers

Oude Boteringestraat 41   

9712 gd Groningen

050 577 55 74   

info@philipelchers.nl   

www.philipelchers.nl

ing bank 22 94 805

phi l ip  e lchers

u i t g e v e r i j  v a n  k u n s t ,  c u l t u u r h i s t o r i e  e n  l i t e r a t u u r

Graag nodigen wij u uit om op de eerste lentedag vrijdag 21 maart 2014 om 17.00 uur 
aanwezig te zijn bij de presentatie van de nieuwe dichtbundel van Marja van der Veen,  
Van hier naar daar in de presentatieruimte van Philip Elchers in de Oude Boteringestraat 41 
te Groningen.  
Marga Hiemstra, eigenaar van Kunst & Vliegwerk in Groningen, spreekt een openingswoord 
en zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.  

De dichtbundel Van hier naar daar is een verzamelbundel 
van oude en een twintigtal nieuwe gedichten. Het werk 
van Marja van der Veen is tegelijk heel poëtisch en 
buitengewoon talig, in een aantrekkelijke mengeling van 
gevoelig en concreet. De illustraties van de hand van 
Jeannette Ensing sluiten daar prachtig bij aan.

Sinds twee jaar woont Marja van der Veen met de liefde 
van haar leven in Holwerd, Dongeradeel. Ze is daar in 2013 
verkozen tot Dongeradichter. Na lange omzwervingen in 
Amerika en Spanje is ze terechtgekomen op stamgrond, zo 
blijkt, want ze heeft nooit eerder geweten dat ze uit een 
echt Friese familie komt (zij groeide op in Amsterdam en 
Het Gooi).
Haar nieuwe omgeving werkt heel inspirerend: veel van de 
gedichten in haar bundel hebben de natuur tot onderwerp. 

‘Ik heb de helft van mijn leven in het uiterste Zuiden van Europa en Noord-Amerika gezeten 
en nu aan de noordelijkste rand van Nederland achter de dijk. Daarom ben ik dan ook drietalig 
en droom meestal in alle kleuren van de regenboog. De giraffe en reiger zijn mijn favoriete 
dieren. Waarschijnlijk vanwege hun lange nekken om het gevaar voor te zijn. Wat kan ik verder 
eigenlijk zeggen? Misschien dat de lezer mijn bestaan kan bevestigen. En daar ben ik dan 
dankbaar voor.’
 
Bestellingen
De dichtbundel Van hier naar daar is een gebonden boekje met een hardcover en telt 32 
pagina’s binnenwerk. De uitgave is te bestellen op de website en in de winkel van Philip Elchers, 
en kost € 14,50 plus eventueel € 2,75 verzendkosten. 
Meer informatie over het werk van de dichter kunt u vinden op: www.marjavanderveen.nl.
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