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OMSCHRIJVING

De radio- en televisiesatire van Van Kooten en De Bie (1963-1998), de jaarlijkse Bescheurkalender
(1973-1986), romans en verhalen in tweeënveertig boeken en luisterboeken, honderden
Treitertrendcolumnsen Modermismen, serieuze essays, luchtige lezingen, songteksten en scenario's, voor-
en nawoorden, haiku, gelegenheidsgedichten, theaterteksten, necrologieën, enzowoord enzowoord: Kees
vanKooten voorvoelde zijn onthutsende productie al op vijfjarige leeftijd, toen hij in een kattebelletje aan
zijn vader schreef: 'Ik blijf aan de gang met de sreiffen'.Een jaar geleden begon hij aan zijn eerste
vijfenzeventigjaarlijkse balansopruiming.Dit resulteerde in een karavaan van drieëntwintig ordners vol
materiaal van her en der en toen en nu, veelsoortige teksten die nooit in boekvorm zijn verschenen. Streng
maar rechtvaardig selecteerde hij het leukste en het mooiste van het sterkste en het beste van zichzelf; door
Piet Schreuders al dan niet in facsimile samengebracht in een ongemeen gevarieerde, dikke en rijk
geïllustreerde 'Wehkamp-catalogus'.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Karrevrachten pennevruchten van Kees van Kooten. De radio- en televisiesatire van Van Kooten en De
Bie (1963-1998), de jaarlijkse Bescheurkalender (1973-1986),...

Karrevrachten Pennevruchten - verzameling van het geschreven werk van Kees van Kooten. Bestel het
boek nu in de VPRO Winkel.

Conclusie over Karrevrachten pennevruchten. Kees van Kooten heeft waarschijnlijk zijn hele leven met de
hart op de tong geleefd. Hij zal niet iemand zijn die zijn ...
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