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Blauwe zomer

Leo Blokhuis

Blauwe zomer is het meeslepende debuut van Leo Blokhuis: een fascinerende

dubbele coming of age roman. Op grootse wijze brengt hij de twee jongens samen

in een Indorock-band en beschrijft de muziekscène zoals alleen Leo Blokhuis dat

kan.

Eind jaren vijftig. Terwijl de rock 'n roll via de radio nog maar mondjesmaat te horen is,

organiseren Indische jongeren in Den Haag al feesten waar op elektrische gitaren een

mengeling van rock 'n roll en traditionele Indische krontjong wordt gespeeld.

Den Haag is ook de plek waar twee achttienjarige jongens met totaal verschillende

achtergronden voor een keuze staan: een burgermansbestaan leiden of het avontuur zoeken in

de muziek.
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De Nederlandse Johan wil het gelovige milieu van zijn ouders ontvluchten en vindt in zijn

Indische vrienden en hun muziek een welkome vrijheid. De in Indonesië geboren en naar

Nederland gevluchte Chris wil het verleden achter zich laten, maar heeft moeite om te gaan met

de harde verzuilde Nederlandse mentaliteit. De komen samen te spelen in de band “De Rocking

Blue Boys” en vanaf dan staan ze er niet meer alleen voor.

Leo Blokhuis schreef onder meer Grijsgedraaid, Het Plaatjesboek, City to City, Haags

speelkwartier en Klein ABC van de popmuziek (Met Matthijs van Nieuwkerk). Daarnaast

publiceerde hij soundbooks als The Sound of the Westcoast (bekroond met de Gouden Tulp)

en The Sound of the South. Samen met Matthijs van Nieuwkerk presenteert hij ieder jaar de

Top 2000 a Gogo. Met zangeres Ricky Koole maakt hij muziektheatervoorstellingen.
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Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het Nederlandstalige
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literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De constante
kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse uitgeverijen
gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat met
ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het boek
Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer, Eleanor
Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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