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Is niet iedereen het ‘refrein van andermans leven’? Deze bundel gaat over het gevoel dat je
leven bepaald wordt door de anderen.
Arnold Jansen op de Haar (1962) verhuisde in 2014 van Arnhem naar Londen. Zijn emigratie
zette alles op scherp. De gedichten in deze bundel vormen samen een verhaal. Wat maakt een
mens tot wie hij is?
Wat doe je als iedereen verdwenen is en je de laatste bent? Arnold Jansen op de Haar gaat,
pendelend tussen twee landen, op zoek naar zijn geschiedenis.
ik ben het refrein van
andermans leven
ik zeg vanzelfsprekendheid voort
‘Mooi, die heldere melancholie en raadselachtige lichtheid. En er is alle ruimte voor deze
zeer aanwezige poëzie die soms tastend is, maar vooral kordaat aanwezig.’ – Thomas
Verbogt

Arnold Jansen op de Haar
Arnold Jansen op de Haar (Nijmegen, 1962)
verhuisde in 2014 van Arnhem naar Londen,
waar hij werkt als redacteur voor Holland
Park Press. Zijn gedichten verschenen o.a. in
De Gids, Het liegend konijn, Extaze,
Maatstaf, Zoetermeer en Passionate en
werden in tal van bloemlezingen opgenomen,
o.a. in Komrij’s Nederlandse Poëzie van de
19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige
gedichten en in Vrede is eten met muziek.
Arnolds debuutroman De koning van Tuzla werd in 1999 gepubliceerd door De
Arbeiderspers, en zijn eerste dichtbundel Soldatenlaarzen (Joegoslavisch requiem) in 2002
door JM Meulenhoff.
Al zijn romans, inclusief Engel, en dichtbundels zijn gepubliceerd in het Nederlands en
Engels door Holland Park Press.
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