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Chaim den Heijer

Gustav Mahler
De Joodse vreemdeling

De geniale componist en dirigent Gustav Mahler was Joods. Zijn 
Joodse achtergrond bepaalde zijn leven in het door antisemitisme 
gekenmerkte tijdperk van de fin de siècle. Mahler ervoer het 
virulente antisemitisme uit die tijd als een loden last. Door het 
antisemitisme werd zijn carrière belemmerd en werd zijn werk als 
minderwaardig beschouwd. Zoals Mahler vaak memoreerde, voelde 
hij zich overal een vreemdeling, nergens gewenst.

In dit boek wordt Mahlers leven en zijn muziek vanuit een Joodse 
invalshoek benaderd hetgeen tot nog toe in vele biografieën is 
veronachtzaamd. Om de Joodse context te begrijpen, wordt de 
tijdsgeest van de fin de siècle uitgebreid beschreven. De Joodse 
dimensie verdiept de empathie voor Mahler en zijn muziek en 
maakt zijn Joodse ziel toegankelijker. Op deze wijze ontstaat een 
completer beeld van de mens Mahler en wordt de beleving van zijn 
aangrijpende muziek intenser. Den Heijer werkte jarenlang aan dit 
nieuwe baanbrekende boek dat een nieuw licht doet schijnen op 
deze imposante componist.

Over de auteur:
Chaim den Heijer (1947) woont in Israël en speelde van jongs af aan 
piano. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam 
en volgde een opleiding aan het Hilversums Conservatorium. 
Gedurende zijn leven ontwikkelde hij een grote liefde voor de 
muziek van Gustav Mahler. Het jaar 2010 markeerde de 150ste 
verjaardag van Gustav Mahler en Theodor Herzl, muzikale genieën 
van Joodse afkomst. In dat jaar publiceerde Den Heijer het boek 
Herzl en Mahler, raakvlakken.

Gustav 
Mahler  

De Joodse vreemdeling

A MPHOR A BOOKS

Chaim den Heijer

EEN INTRIGEREND BOEK OVER DE MENS GUSTAV MAHLER 
EN ZIJN MUZIEK BEZIEN VANUIT JOODS PERSPECTIEF 

ISBN 978-90-6446-179-8 • NUR 641
€ 25,00 • verschijnt februari 2023
ca. 250 pagina’s • 13,5 cm x 21 cm
paperback • omslagontwerp Luna 3

PROMOTIE:
• Advertentie, presentatie, leesexemplaren, voorpublicatie
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Reinier Bresser

Vrije slag
Gustaaf Vogel moest er zeventig jaar voor worden om zijn angst 
voor de dood kwijt te raken. Met het verdwijnen ervan, hervindt hij 
de geestdrift om meer uit zijn leven te halen. En verzamelt hij de 
moed om zich bloot te geven. In de allerlaatste sessie met Bernard 
Waterberg, zijn psychotherapeut, biecht hij op wat hij tot dan toe 
heeft verzwegen. 

‘Waarom heb je me dit nooit eerder verteld?’ 
‘Omdat ik me ervoor schaamde. Het is pure schaamte.’ 
‘Schaamte in zijn meest pure vorm,’ probeert Waterberg.
‘Eerder schaamte in zijn meest diepe vorm.’
‘De schaamte van een jongen,’ suggereert Waterberg nu.
‘Hoe bedoel je?’
‘Het is schaamte die je al sinds je jongensjaren met je meedraagt.’

Vrije slag is het derde deel van de trilogie over het zowel 
fortuinlijke als gemankeerde leven van de trader Gustaaf Vogel.

Over de auteur:
Reinier Bresser (1948) werd geboren in Wassenaar als de een na 
jongste van tien kinderen. Zijn hele professionele leven was hij 
werkzaam als tekstschrijver en creative director bij internationale 
reclamebureaus. Reinier Bresser is getrouwd met fotograaf en 
filmer Marijke Bresser, heeft twee zonen en woont in Uitdam, 
Noord-Holland.

INGETOGEN NOVELLE OVER OUDER 
WORDEN EN ZELFONDERZOEK

PROMOTIE:
• Boekfunding, leesexemplaren, flyer, presentatie, direct mail 

ISBN 978-90-6446-180-4
 NUR 301 • € 18,50

verschijnt januari 2023
ca. 128 pagina’s • 12,5 x 20 cm

paperback met flappen
omslagontwerp Karin van der Meer

“Bresser heeft een 
verfijnde pen die hij als 
een impressionistische 
schilder gebruikt. Met 

vluchtige penseelstreken 
schetst hij levens, waarbij 

hij meer vragen oproept 
dan beantwoordt.” 

― Lies Schut in De Telegraaf
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‘Als door een microscoop kijk je naar de enkele, intense dagen 
van onderzoek en rouw. Met Strandvogel heeft Reinier Bresser 

een knap romandebuut afgeleverd.’
― Ellen Rooms in de Boekenkrant

Los zand
ISBN 9789064461330 • NUR 301 • €12,50 • 132 pagina’s •
12,5 x 20 cm • paperback met flappen • omslagontwerp 
Karin van der Meer • omslagfoto Mari Owen • ISBN ebook 
9789064461385 • prijs ebook €9,95

Strandvogel
ISBN 9789064461323 • NUR 301 • €12,50 • 151 pagina’s •
12,5 x 20 cm • paperback met flappen • omslagontwerp 
Karin van der Meer • omslagfoto Doris Beling • ISBN ebook 
9789064461347 • prijs ebook €9,95

DE BOEKEN VAN REINIER BRESSER
VERSCHIJNEN BIJ HET IMPRINT GIBBON BOOKS
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Ton Heijdra

De victorie begint
in Oud-West
De geschiedenis van Oud-West begint met het ontstaan van het 
voetpad van Amsterdam naar Sloten, de latere Heiligeweg en 
Overtoom. In 1636 richten enkele vooraanstaande ingelanden 
en Amsterdamse grootgrondbezitters hier de Stads- en 
Godshuispolders op en langs de Overtoomsevaart komt de eerste 
stedelijke bebouwing: fraaie herbergen en buitenverblijven, maar 
ook vervuilende katoendrukkerijen en gevaarlijke kruitmolens. 
Wat verder in de polder vestigt zich het roemruchte Pesthuys 
terwijl bij de Kwakerspoel de molens van houtzagerijen verrijzen. 
Na de oprichting van het kerkje De Liefde in 1784 wordt de polder 
langzaam volgebouwd en ontstaat een gevarieerde Amsterdamse 
stadswijk. 
Schrijver Willem Frederik Hermans, verzetsheld Piet Nak, feministe 
Aletta Jacobs en architect P.J.H. Cuypers, het zijn maar enkele 
van de bekende bewoners die Oud-West zijn bijzondere karakter 
hebben gegeven. 
Ton Heijdra beschrijft in dit rijk geïllustreerde boek voor het 
eerst de volledige geschiedenis van deze populaire wijk: van het 
ontstaan van de polder en de negentiende eeuwse bebouwing 
tot de stadsvernieuwing in de jaren zeventig en de komst van de 
stadsdeelraad in de jaren negentig.

Over de auteur:
Ton Heijdra (1953) studeerde af aan de faculteit Sociale Geografie 
van de Universiteit van Amsterdam, met de specialisatie 
stadsgeografie. Hij is medeoprichter van Amsterdamse School 
Museum Het Schip en was jarenlang als opbouwwerker betrokken 
bij de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Heijdra schreef 
talrijke publicaties en boeken over de geschiedenis van wijken 
buiten het centrum van Amsterdam. 

RIJK GEÏLLUSTREERD BOEK OVER DE GESCHIEDENIS
VAN AMSTERDAM OUD-WEST

ISBN 978-90-6446-177-4 • NUR 680 
€ 19,95 • reeds verschenen

128 pagina’s • 17 x 25 cm
paperback • omslagontwerp

Anne Elting

Amphora Books | Stadsboekwinkel

Ton Heijdra

De geschiedenis van Oud-West begint met het ont-

staan van het voetpad van Amsterdam naar Sloten, 

de latere Heiligeweg en Overtoom. In 1636 richten 

enkele vooraanstaande ingelanden en Amsterdamse

grootgrondbezitters hier de Stads- en Godshuispolder

op en langs de Overtoomsevaart komt de eerste 

stede  lijke bebouwing: fraaie herbergen en buiten-

verblijven maar ook vervuilende katoendrukkerijen 

en gevaarlijke kruitmolens. Wat verder in de polder 

vestigt zich het roemruchte Pesthuys terwijl bij de 

Kwakerspoel de molens van houtzagerijen verrijzen. 

Na de oprichting van het kerkje De Liefde in 1784

wordt de polder langzaam volgebouwd en ontstaat 

een gevarieerde Amsterdamse stadswijk. Schrijver 

Willem Frederik Hermans, verzetsheld Piet Nak, 

feministe Aletta Jacobs en architect P.J.H. Cuypers, 

het zijn maar enkele van de bekende bewoners die 

Oud-West zijn bijzondere karakter hebben gegeven.

Ton Heijdra beschrijft in dit rijk geïllustreerde boek 

voor het eerst de volledige geschiedenis van deze 

populaire wijk: van het ontstaan van de polder en 

de negentiende eeuwse bebouwing tot de stads-

vernieuwing in de jaren zeventig en de komst van 

de stadsdeelraad in de jaren negentig. 

Ton H
eijdra   D

e victorie begint in
O

ud-W
est   

De victorie begint in Oud-West   

De victorie begint in

Oud-West
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DE HONDERD MOOISTE ANSICHTKAARTEN
VAN DE AMSTERDAMSE PIJP VAN VROEGER

ISBN 978-90-6446-181-1 • NUR 242
€ 21,50 • verschijnt mei 2023
ca. 200 pagina’s • 23 x 18 cm
paperback in kleur 
omslagontwerp Luna 3

Ton van der Tas 

De Pijp in 100 
ansichtkaarten
Uit de verzameling van Ton van der Tas

Het begon allemaal met een stapeltje oude Amsterdamse 
ansichtkaarten die Ton van der Tas op een dag van zijn vader 
kreeg. Hij raakte gefascineerd door deze geïllustreerde berichten 
die mensen vroeger aan elkaar stuurden. Van der Tas begon ze te 
verzamelen en besloot zich al snel te richten op kaarten van de 
Amsterdamse buurt De Pijp. Inmiddels heeft hij – waarschijnlijk – de 
grootste collectie Pijp-ansichtkaarten ter wereld bij elkaar gebracht. 

Het verhaal achter de kaart resulteerde in Van der Tas’ rubriek 
‘Prenten van weleer’ in De Pijp Krant. In 2017 verscheen een boekje 
met alle vijftig afleveringen, uitgegeven in eigen beheer. Nu is er 
een nieuwe en uitgebreider boek waarin Van der Tas zijn mooiste 
en veelal zeldzame ansichtkaarten laat zien. Het zijn unieke 
beelden die je meevoeren naar het verleden van deze voormalige 
Amsterdamse volksbuurt.

Over de auteur:
Ton van der Tas (1967) woont sinds 1992 in de Amsterdamse wijk 
De Pijp. Naast zijn werk bij de K.L.M. gaat zijn aandacht uit naar 
kunst en geschiedenis. Dit komt mooi samen in zijn passie: de 
zoektocht naar oude ansichtkaarten van De Pijp.

A MPHOR A BOOKS

De Pijp in 100 oude 
ansichtkaarten

uit de verzameling van 
t o n  v a n  d e r  t a s

De victorie begint
in Oud-West en De Pijp in 
100 ansichtkaarten zijn 
uitgaven van Amphora 
Books in samenwerking 
met de Stadsboekwinkel.

PROMOTIE:
• Aandacht in de regionale pers, ansichtkaart, 

presentatie in Stadsboekwinkel, poster 
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Esther Shaya, Frits Rijksbaron, 
en Gert Jan de Vries 

Joodse huizen 9 
In wat voor land zouden we leven als de bloeiende Joodse ge-
meenschap in Nederland niet door de nazi’s zou zijn weggevaagd? 
Aan de hand van verhalen kunnen we trachten ons daar een 
voorstelling van te maken. Verhalen die verteld worden vanuit de 
huizen waar onze Joodse landgenoten woonden. Een groeiend aan-
tal van die verhalen wordt verzameld in de boekenreeks 
Joodse Huizen, verhalen over vooroorlogse bewoners. Een paar 
reacties uit de media over de acht tot nu toe verschenen delen:

‘Dat is mooi. Dat maakt het warm. Dit is een warm boek.’ 
― Hans Goedkoop
‘Een boek dat je graag nog eens openslaat en naleest’ ― Misjpoche
‘Ontroerende verhalen over vooroorlogs Joods leven’ 
― Ons Amsterdam
‘Deze serie is een document. Een geschiedenis die niet vergeten 
mag worden.’ ― Salo Muller
‘…respectvolle, waardige momentopnames van het vooroorlogse 
leven van Nederlandse joden…’ ― Bart Wallet, hoogleraar vroeg-
moderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam

Ook dit negende deel van Joodse Huizen bevat weer verhalen die, 
gevoegd bij de geschiedenissen uit de eerder verschenen delen 
van Joodse Huizen, een steeds beter beeld geven van het vooroor-
logse Joodse leven in Nederland. Deze keer gaat het onder andere 
over een slager en op hoog niveau spelende biljarter uit Leeuwar-
den, de eigenaar van een ‘Fijne Vleesch- en Worstwaren annex 
Restaurant’ in Amsterdam, een succesvolle manufacturenwinkelier 
en verwoed amateurfilmer uit Ochten, de familie van de in de ja-
ren zestig en zeventig zeer populaire filmkenner Simon van Collem, 
een sociaal bewogen spoorwegman uit Tilburg, de indrukwekken-
de historie van een familie uit Zevenaar, de lotgevallen van bewo-
ners van een huis op de Amsterdamse Nieuwmarkt, het verhaal 
van een koffiehuiseigenaar en zijn gezin in Rotterdam. 

JOODSE HUIZEN: PAPIEREN MONUMENT
VOOR EEN VERDWENEN CULTUUR 

PROMOTIE:
• Presentatie, aandacht in de regionale pers,

etalageposters, advertentie

ISBN 978-90-6446-178-1
 NUR 680 • € 22,50

verschijnt april 2023 • ca. 250 pagina’s
13,5 x 21 cm • paperback

omslagontwerp André van Leeuwen
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L      oop door de Amsterdamse Rivierenbuurt, de Groningse 

binnenstad, de dorpskern van Meppel, de straten van Hengelo. De 

huizen in die buurt, die binnenstad, die dorpskern, die straten, 

zien er nog net zo uit als zeventig jaar geleden. Alleen de bewoners 

zijn veranderd. Natuurlijk, zo gaat dat met huizen. De een gaat, de 

ander komt.

Zo ging dat ook met die huizen in Amsterdam, Groningen, Meppel, 

Hengelo en talloze andere steden en dorpen in Nederland in de 

loop van de Tweede Wereldoorlog. Die huizen, zo'n 

zesendertigduizend, werden door honderddertigduizend 

bewoners verlaten. Van hen keerden honderdtweeduizend – 

vaders, moeders, kinderen, grootouders, kleinkinderen - niet naar 

huis terug. Ze werden vermoord. Omdat  het  Joden waren.

Door die huizen te benoemen komt de Shoah opeens 

angstwekkend dichtbij. Abstracte geschiedenis van lang geleden 

en  ver  weg  wordt  een  concreet  verhaal. 

De Stichting Joodse Huizen wil alle verhalen van de ruim 

zesendertigduizend Joodse huizen in Nederland verzamelen en 

zichtbaar maken. Het is de bedoeling een papieren monument met 

verhalen op te richten dat deze Joodse huizen een stem geeft en de 

herinnering aan de vroegere Joodse bewoners levend houdt. Dit 

boek maakt hiermee een eerste begin.

Na lezing van Joodse Huizen zal een wandeling in die buurten, 

langs die huizen, nooit meer zijn zoals hij was: onschuldig.

cover -back  deel 2 135 x 210mm

maandag 16 november 2015 12:34:50

‘Ontroerende verhalen over vooroorlogs Joods leven’–Ons Amsterdam
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Paul Celan, Ton Naaijkens
en Erik Lindner

Celan en het licht
Vier essays en vier Celan-brieven

Hoe ondubbelzinnig ook vaststaat dat de van oorsprong 
Roemeense dichter Paul Celan (1920-1970) joods was, joods dacht 
en hart had voor de joodse zaak, het is voor het begrip van zijn 
werk zinvol dit te nuanceren: historisch, biografisch, politiek en 
poëticaal. Alle vier deze invalshoeken zorgen voor onuitwisbare 
watermerken in zijn gedichten. Celan en zijn oeuvre zijn 
onlosmakelijk verbonden met de shoah. In elk van zijn gedichten 
– elk van zijn uitingen misschien – schemert zijn uiteenzetting met 
de shoah door, soms duidelijk waarneembaar aan de oppervlakte, 
soms meer verhuld in de diepere lagen ervan. Voor deze uitgave 
vertaalde de essayist en Celan-vertaler Ton Naaijkens vier 
bijzondere brieven van Paul Celan, waarin hij zijn pseudoniem laat 
vallen en vertelt wat de shoah voor hem betekende. Met ‘Bij de 
brieven van Paul Antschel’ introduceert Naaijkens de uitgebreide 
correspondentie. In een ander essay verkent hij de verhouding 
van de dichter Celan tot het licht, voor hem een metafoor voor het 
leven waartoe hij zich gedwongen voelde. De Nederlandse dichter 
Erik Lindner schrijft niet over het licht maar over het waarnemend 
orgaan daarvan: de plek van het oog in Celans poëzie. In een essay 
over Celan en de beeldende kunst schrijft Naaijkens onder andere 
over de belangrijke rol die de gravures van Celans echtgenote 
Gisèle Lestrange voor zijn werk spelen en de verwantschap tussen 
dichten en etsen.

Over de auteurs:
Ton Naaijkens (1953) is vertaler en essayist. Hij vertaalde en 
bezorgde het volledige werk van Paul Celan (Verzameld werk, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep 2020). Naaijkens is emeritus 
hoogleraar Duitse literatuur en Vertaalwetenschap (Universiteit 
Utrecht), redacteur van Filter, tijdschrift over vertalen, en 
mede-auteur van de cultuurgeschiedenis Vertalen in de 
Nederlanden (Boom 2021). 

Erik Lindner (1968) is dichter. Hij debuteerde in 1996 en publiceerde 
sindsdien zes dichtbundels, waarvan de meest recente Zog (Van 
Oorschot, 2018). Zijn Nach Akedia werd genomineerd voor de 
Derek Walcott Prize for Poetry. Behalve poëzie verschenen er twee 
romans, Naar Whitebridge (De Bezige Bij, 2013) en 51 manieren om 
de liefde uit te stellen (Van Oorschot, 2021).

CELAN EN ZIJN OEUVRE ZIJN ONLOSMAKELIJK
VERBONDEN MET DE SHOAH

978-90-6446-182-8 • NUR 301 
€ 14,50 • verschijnt december 2022

ca. 48 pagina’s • 14 x 21 cm • luxe paperback 
omslagontwerp Herman van Bostelen

Paul Celan (1920-1970) 
was een Duitstalige Joodse 

dichter uit de Boekovina die 
in zijn werk – bijvoorbeeld 

in zijn befaamde ‘Todesfuge’
– de shoah probeerde te 
verwerken. Na de oorlog 

leefde en werkte hij in 
Parijs, waar hij in 1970 een 

eind aan zijn leven maakte. 
Celan publiceerde tien 

dichtbundels, over de hele 
wereld verschenen en geldt 

als de belangrijkste Duitstalige 
dichter van de tweede helft 

van de twintigste eeuw.
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PROMOTIE:
• Aandacht in de landelijke pers, advertentie, podcast

Deze reeks is een initiatief van Amphora Books en Tijdschrift Terras.

De literaire getuige.
Verhalen van de Holocaust

OVER DE REEKS

In de reeks De literaire getuige. Verhalen van de Holocaust verschijnt 
jaarlijks één literair of essayistisch werk waarin de Holocaust centraal 
staat. De focus ligt op oorlogs- en kampliteratuur die in andere landen 
als bijzonder belangwekkend wordt gezien maar desondanks niet in 

Nederlandse vertaling beschikbaar is. Hoewel Lanzmanns Shoah juist wél 
grote bekendheid geniet, belicht Pröpper in zijn essay aspecten van de 

documentaire die niet eerder onder de aandacht zijn gebracht. In die zin 
sluit dit essay bij uitstek aan bij de doelstelling van de reeks om de aandacht 

te vestigen op het onderbelichte en nog onontdekte.

'CELAN EN HET LICHT' VERSCHIJNT
IN SAMENWERKING MET TIJDSCHRIFT TERRAS

IN DE REEKS

Tijdschri�  Terras / stichting iwosyg
Marcusstraat 52

1091 TK Amsterdam
redactie@tijdschri� terras.nl                                                                  

www.tijdschri� terras.nl
+ 31 (0)20 6869646



AFGELOPEN JAAR VERSCHENEN:

De wereld van Jantje: Felix Hess, schilder en tekenaar 1878 – 1943 
Sytze van der Veen

De victorie begint in Oud-West
Ton Heijdra

De Rotterdamse Zandstraatbuurt en zijn Joodse inwoners 
Hans Schipper, Chris Buitendijk, Albert Ringer, Rob Snijders

Sjaantje
Adri van Beelen

Onder tafel, een herbeleefde onderduik
Mia Davidson 

Eli Asser, ontsnapt uit het Apeldoornsche Bosch
David Asser en Joosje Asser

Het Joodse proletariaat 
van Amsterdam 1900-1940
in woord en beeld
Door Selma Leydesdorff
ISBN 9789064461729 • NUR 680 
€30,00 • 384 pagina’s • 16 x 24 cm
full color paperback
omslagontwerp Rémy Mettrop

Verwacht bij Amphora Books en Gibbon Books

De hele misjpoge
— de geschiedenis
van de familie Goudeket
Door Juliette Goudeket 
ISBN 9789064461606 • NUR 301
€25,00 • ca. 400 pagina’s
13,5 x 21 cm • paperback
omslagontwerp Mary van Baar


