Mijn glanzend zwarte schild maakt me adorabel
Het nieuwe boek van Kees Plaisier uit Rotterdam is verschenen
Op vrijdag 12 februari is het nieuwe boek 'Mijn glanzend zwarte schild maakt me adorabel Gedichten over schildwantsen, graafwantsen, een kielwants en een pantserwants' van Kees Plaisier
verschenen. Deze gedichtenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
Bij wantsen denken we meestal aan bedwantsen, onaangename beestjes die we
liever niet zien. Maar er is meer te beleven in de wantsenwereld. In deze
gedichten komen de wantsen zelf aan het woord. Ze vertellen over hun
eetgewoonten, hun voortplanting, hun broedzorg en of ze schadelijk dan wel
nuttig zijn. Zo komt de lezer spelenderwijs veel over deze kleine insecten te
weten. De prachtige gedetailleerde foto’s van Theodoor Heijerman maken de
lezer nog nieuwsgieriger naar de wereld van de wantsen, die veel groter is dan
hier beschreven kon worden.
Over de auteur
Kees Plaisier (Dordrecht 1938) is museumadviseur en erfgoedvrijwilliger. Hij heeft eerder thematische
gedichten gepubliceerd zoals: “De gedeprimeerde kievit”, “Krentebloesem in de Kempen”, “Dierbare
stad, gedichten over Dordt”, “Prostaatperikelen”, “Abecedarium naturalis”(in het Tsjechisch en in het
Engels), “Een neushoorn in mijn achtertuin” (een Nederlandse, een Engelse en een Russische versie),
“Vlaardings ABC”, “Borstplaatgeheimen en Kralingse broodjes, een banketbakkersalfabet”,
“gramstorig en ruimhartig” over hoofdzonden en deugden van de museumdirecteur, “Vera and Josef,
a taste of mushrooms” (versies in het Engels, Russisch, Hongaars en Tsjechisch).
Over de fotograaf:
Theodoor Heijerman is entomoloog en is al tientallen jaren actief als fotograaf van insecten en andere
ongewervelden. Zijn grote passie gaat uit naar kevers, met name snuitkevers.
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