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In een zinderende historische roman tovert
Dros ons het leven en de geschiedenis voor
van de raadselachtigste middeleeuwse auteur:
Willem die Madoc maakte.
-----------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------

‘Intussen kwam Geurt ook nabij en die zocht
naar zijn mes, want behalve dat kind redden wilde hij zich
zo’n immens zeevarken niet laten ontglippen. Maar Baert
schreeuwde: “Doe dat niet, ellendeling. Snap je dan niet
dat dit nobele waterdier door God zelf is gestuurd?”
Een vuistslag van Baert deed Geurt van zijn voornemen
afzien. Daarna pakten ze het kind voorzichtig van de grote
glimmende rug. De bruinvis keerde om en met stoere
duikelingen zwom hij tegen de aanstormende
golven in, terug naar open zee.’
Uit: Willem die Madoc maakte

Prachtige historische roman
van de schrijver van Oorlogsparadijs

3
Nico Dros

Willem
die Madoc
maakte

In het voorjaar van 2017 ontdekt een Vlaamse mediëvist
een verzamelhandschrift uit de dertiende eeuw. Hij raakt
ervan overtuigd dat dit boekwerk eigenhandig werd geschreven door Willem, dichter van het fameuze Van den
Vos Reynaerde en het mysterieuze boek Madoc. Wanneer het de mediëvist niet lukt een cryptisch document
hieruit, de sleutel tot het mysterie, te ontraadselen raakt
hij in een staat van uitputting. In een visioen ziet hij voor
zich hoe kustvissers tijdens een storm in 1196 een kleuter
uit de branding halen. Die blijkt de enige overlevende
van een schipbreuk te zijn. De jongen, een vermoedelijk
koningskind, brengt zijn jeugdjaren door in een klooster nabij Brugge. Hij vertrekt om uit te zoeken waar hij
vandaan komt. Onder de naam Madoc leidt hij een leven
als ridder en vecht duels op leven en dood uit. Jarenlang
is hij de rechterhand van de legendarische graaf Hincmar
van Mourille. In Parijs ontpopt hij zich tot agnost en
vrijdenker. Zwervend door Europa ontmoet hij een Brabantse dichteres. Hij volgt haar naar het noorden. Maar
in de Lage Landen is de inquisitie actief. De ketterjagers
krijgen ook deze man in het vizier.
In een enerverende roman onthult Nico Dros ons het
leven en de geschiedenis van de raadselachtigste Madoc
aan wie Willem een boek wijdde.

Over Oorlogsparadijs
———————–––————
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Nico Dros (Texel, 1956) debuteerde in 1991 met de
historische roman Noorderburen. Het boek werd
genomineerd voor de ako Literatuurprijs. Daarna schreef
hij onder meer Familiezaken, Ter hoogte van het Salsapaviljoen, De sprekende slang. Een kleine geschiedenis
van laaglands fundamentalisme (genomineerd voor de
Libris Geschiedenis Prijs) en Oorlogsparadijs.

‘Het is briljant, bloedspannend, fenomenaal geschreven. Het is vakwerk. Een 10
met een griffel voor Oorlogsparadijs van
Nico Dros.’ – De Wereld Draait Door

Foto Carla Schoo

promotie Leesexemplaren  Voorpublicatie  Aandacht in landelijke
dagbladen  -posters

De Tsjechov van
de eenentwintigste eeuw
In zijn krachtige, onsentimentele verhalen richt de Russische schrijver Maxim Osipov zijn blik op mensen die
door ingrijpende gebeurtenissen – verraad, maatschappelijke commotie, ziekte of dood – grote veranderingen
ondergaan.
Net zo geraffineerd en veelzijdig als in een roman, belicht hij de mensen van verschillende kanten en legt hen
bloot tot in de kern van hun wezen en onzekerheden.
Osipov ‘vangt’ zijn personages op momenten dat ze zich
de vraag stellen die in veel negentiende-eeuwse literatuur
werd gesteld: ‘Hoe moet een mens leven?’
Dat Osipov ook arts is bracht recensenten ertoe hem
te vergelijken met beroemde voorgangers als Tsjechov
en Boelgakov. Ook al wijst hij zelf zo’n vergelijking van
de hand, zijn psychologische inzicht, zijn vermogen
tot pakkende karakteriseringen, zijn compassie met de
mensen over wie hij schrijft en een ironische blik maken
dat die voor de hand ligt. Osipov is een schrijver die een
moderne en zeer toegankelijke toon combineert met de
klassieke Russische prozatraditie.

promotie Leesexemplaren  -poster op aanvraag
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Maxim Osipov (Moskou, 1963) is schrijver en cardioloog en won in Rusland
verscheidene literaire prijzen. Van zijn hand verschenen meerdere bundels
met verhalen die zowel in eigen land als daarbuiten veel aandacht kregen.
‘Zijn verhalen zijn een genadeloze diagnose van het Russische leven,’ schreef
Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj. Osipovs proza werd inmiddels in
veel talen vertaald, onder meer in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Pools,
Spaans en Turks. De Nederlandse vertaling is van Yolanda Bloemen en Seijo
Epema.

‘Kranenborg speelt met de
verhaalvorm en laat klassieke tradities botsen.’
De Groene Amsterdammer

Sinds Ingmar een nieuw leven is begonnen als buschauffeur en inwonend opzichter van een observatorium in
Waterland is hij eindelijk gelukkig. Maar dan wordt hij
gebeld door een oude vriend: of hij naar een mysterieus
cassettebandje wil komen luisteren. De muziek op dat
bandje laat Ingmar niet meer los; met name de stem van
de zangeres blijft eindeloos rondzingen in zijn gedachten.
Hij kan tijdens het rijden in de bus niet meer rustig naar
de polders van Waterland kijken, en door de telescoop
in het observatorium ziet hij eigenlijk niets. De enige
manier om zijn kalme, zelfloze blik op de wereld terug te
krijgen, besluit hij, is om de zangeres te vinden en gehoor
te geven aan zijn verlangen naar haar. Wat volgt is een
zoektocht door Waterland en verborgen straten in Amsterdam, bijgestaan door een norse amateurastronoom,
een Hongkongse polderbokser en de zwijgzame makers
van die vreemde muziek, die alles vloeibaar maakt.
In een stijl die zowel kalm als onstuitbaar is gidst
Kranenborg zijn lezers door een moderne queeste die
onvergetelijk zal blijken te zijn.

De Groene Amsterdammer over Astronaut
———––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——
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Pieter Kranenborg (1994) was één
van de jongste debutanten in tijden bij
Van Oorschot, met de veelzijdige
verhalenbundel Astronaut. Hij viel op
met zijn verhalen die werden gepubliceerd in Tirade en Hollands Maandblad. Waterland is zijn eerste roman.

‘De manier waarop Kranenborg verwachtingen schept,
de lezer uitdaagt en continu weet te boeien, mag je
best vrij meesterlijk noemen. Dat zijn vormspel echter
geen trucje wordt is te danken aan zijn beheerste
schrijfstijl: Kranenborg weet perfect te doseren, schrijft
messcherpe dialogen en houdt de vaart er goed in.’

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Leesexemplaren  -poster  Ansichtkaarten  Online voor-

Het allerbeste van

de meest gevreesde polemist
en eerste Dichter des Vaderlands
Net als Gerrit Komrij zelf is zijn immense oeuvre een vat
vol tegenstrijdig- en veelzijdigheden. Zijn poëzie wordt –
tegen de mode van de tijd in – gekenmerkt door de vaste
vorm en hang naar ernst, gehuld in humor. Op het vlak
van de kritiek en essayistiek was hij fel en scherp, maar
zoals hij alles wat los en vast zat over de hekel haalde, zo
liefdevol en gepassioneerd schreven er maar weinigen.
En voor zijn dwarsheid was niemand veilig.
Een weg banen door het werk van een schrijver die
kon doen ontvlammen en blussen, kussen en klauwen, is
er een langs vele pleisterplaatsen. De ultieme vergaarbak
doet ze allemaal aan, zonder onderscheid: de gedichten
en de verhalen, de verspreide stukken over literatuur, televisie en de maatschappij, en wat er dan nog overschiet.
Eindelijk ‘gedundrukt door Van Oorschot’ worden alle
kanten van Komrijs werk en persoon belicht en beschaduwd.
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Gerrit Komrij (1944–2012) debuteerde als
dichter, was criticus en televisierecensent, stelde
een aantal spraakmakende poëziebloemlezingen
samen, vertaalde en schreef essays en romans.
Hij ontving de P. C. Hooftprijs 1993 voor zijn beschouwend proza en was de eerste Dichter des
Vaderlands (2000–2004).

Foto Paul Levitton

promotie -poster  Wobblers  Aandacht in de media  Boekenleggers

Hoezo, dubbele nationaliteit?
Vanaf het einde van de jaren vijftig komen Riffijnen uit
Marokko naar Nederland toe. In de loop der jaren is er
een groot aantal misverstanden rondom deze groep, hun
migratie en Marokko ontstaan. Asis Aynan neemt de
lezer mee langs een aantal van deze misverstanden, legt
de ideeën daaronder bloot en ontkracht de vaak onjuiste
aannames en vooroordelen die hieraan ten grondslag
liggen.
Aynan verdiept zich al jaren in zijn eigen culturele
en politieke achtergrond. Dit persoonlijke essay is in de
eerste plaats een zoektocht, waarbij hij zich voortdurend
verbaast over dingen die niet kloppen: anderen hebben
voor hem besloten dat hij een dubbele nationaliteit heeft,
dat hij uit het Rifgebergte komt, dat hij het kind is van
gastarbeiders – terwijl dat niet strookt met wie hij is.

Geert Mak over
Gebed zonder eind
———––––––––––––––––——
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Asis Aynan (1980) doceert aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is de bedenker van de Berberbibliotheek, een reeks klassiekers uit Noord-Afrika. Aynan
schrijft voor dagbladen, magazines en literaire tijdschriften. Van hem verschenen de boeken Veldslag en andere herinneringen, Ik, Driss, Gebed zonder eind
en Linoleumkoorts: aantekeningen van een docent. Zijn interesse gaat uit naar
het onderwijs, de multiculturele samenleving en de Achterhoekse band Normaal. Zijn werk werd genomineerd voor de Amsterdam Kunstprijs.

‘Fascinerende reisimpressies
over Marokko, Europa en het
leven. En wat kan die Amsterdamse Berber mooi schrijven:
wild, geestig, erudiet, warm en
zeldzaam eerlijk!’

Foto Friso Spoelstra

promotie -poster op aanvraag  Leesexemplaren  Online voor-

verzamel ze allemaal

unieke jubileumboekjes

Van Oorschot:
boeken waarop je blind kunt vertrouwen…
en die je (dus) blind kunt kopen.

voor
literaire verzamelaars
Dertien schrijvers uit ons fonds schreven speciaal voor
ons 75-jarig jubileum elk een nieuw verhaal. Maar… door
de verpakking weet je niet welke je krijgt. Want boeken
van Van Oorschot kun je blind kopen. En uiteindelijk wil
je ze uiteraard alle 13 in bezit krijgen! Om de verrassing
te vergroten zitten er in sommige verpakkingen gesigneerde exemplaren of speciale tegoedbonnen.

De boekjes verschijnen in een eenmalige oplage, dus
op is op: zowel liefhebbers van deze auteurs als verzamelaars van unieke uitgaven moeten er snel bij zijn.
Voor iedereen die blijft zitten met dubbele boekjes,
of maar steeds dat ene verhaal niet vindt, worden
ook gelegenheden om te ruilen georganiseerd, door
boekhandel en uitgeverij.

Martin Michael Driessen
Nico Dros

• Levering per twintig exemplaren in toonbankdoosje

Stephan Enter

• 35 % boekhandelskorting

Yolanda Entius

• Poster met alle titels

Carl Friedman

• Ruilmiddagen via boekhandel en uitgeverij

Otto de Kat

• Gesigneerde exemplaren

Sander Kollaard

Gilles van der Loo
Sipko Melissen
Elisabeth van Nimwegen
Willem Jan Otten
Jannie Regnerus
Marijke Schermer

• Speciale tegoedbonnen voor:
˚ Een roman van de deelnemende auteurs
˚ Alle dertien boekjes
˚ Een boekenpakket met uitgaven van alle auteurs
˚ Etc.
g e g e v e n s Verhalen, 32 pagina’s  Verschijning: oktober 2020  Eerste druk,
paperback, verpakt in display per 20 exemplaren € 119,80, boekhandelskorting 35% 
Formaat: 12 ~ 17 cm  i sbn 97 89 02 82 7 5 133  nur 302  Omslagontwerpen:
Christoph Noordzij
14

15

9

789028

275133

16

uitgever én lezer
pakken uit

Na Goudzand nu eindelijk

de grote verhalenbundel
Als verhalenschrijver is Konstantin Paustovski een meester in de traditie van de grootste Russische klassieken,
zoals Tsjechov, Lermontov en Boenin. De verhalen in De
muziek van de herfst vinden hun oorsprong in Paustovski’s talloze omzwervingen en ontmoetingen met zeer
uiteenlopende en interessante mensen. Het liefst schrijft
hij over de eenvoudige lieden en onbekenden die hij tegenkomt: ambachtslieden, herders, veerlui, boswachters,
en over zijn boezemvrienden, de dorpskinderen. Altijd is
zijn proza romantisch gestemd.
De lezer volgt Paustovski door de eindeloze Russische
landschappen, waarvan in steeds andere tinten en tonen
de weemoed, de poëzie, de meeslependheid van het leven wordt beschreven.
De muziek van de herfst bestaat voor het overgrote
deel uit nooit eerder in het Nederlands verschenen verhalen, waardoor deze verzameling de meest complete en
diverse tot nu toe is.

Michel Krielaars over Paustovski
———–––––––––––––––––––––––––––––——

De Volkskrant over Goudzand
———––––––––––––––––––––––––––——

‘Paustovski is mijn grote held. Met zijn verhalende stijl en exotische natuurbeschrijvingen (niemand schrijft zo mooi over mist
en kalme zee als hij), sleurde hij me als romantische jongeling
het Rusland van rond 1917 binnen.’ Michel Krielaars

‘Goudzand is een schatkamer vol schitterende Paustovski-zinnen, ontroerende brieven en aangrijpende beschrijvingen van de
ellende die hij tegenkomt en doormaakt.’

promotie Aandacht in de landelijke media  Leesexemplaren  -posters
 Voorpublicatie  Ansichtkaarten
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Konstantin Paustovski (1892–1968) diende tijdens de Eerste Wereldoorlog als ziekenverzorger aan het Pruisische front en maakte de terugtocht
van het Russische leger door Polen en Wit-Rusland mee. Na de Revolutie
in 1917 verbleef hij als journalist in Odessa en Tiflis. Vanaf 1930 werkte
hij in Moskou onder andere voor de Pravda en diverse vooraanstaande
tijdschriften. Daarnaast vond hij steeds meer tijd om zich te wijden aan
zijn literaire oeuvre, in het bijzonder Verhaal van een leven.

Wim Hartog vertaalde onder meer Paustovski’s Verhaal van een leven, dat hij aanvulde
met hoofdstukken die niet door de Sovjetcensuur kwamen. Hij is samensteller en vertaler van de bestseller Goudzand, waarin vele
brieven, dagboekaantekeningen en verhalen
zijn ondergebracht.

Een vrijmoedig verhaal
over een obsessionele liefde
Als jong meisje was Lena ervan overtuigd dat het leven
als ze het ouderlijk huis verlaten had, mooier, warmer,
beter zou zijn; dat moest haast wel. Maar eenmaal op
kamers komt haar nieuwe leven nauwelijks van de grond.
Ook op de Toneelschool wil ze maar geen vleugels krijgen. Acteurs blijken niet leuker of beter dan gewone
mensen, mensen zoals zij. Op het dieptepunt van haar
teleurstelling maakt Dimitri zijn entree. Hij is alles wat
zij niet is – flamboyant, onbekommerd, schaamteloos,
bourgondisch – en bijna twee keer zo oud als zij. Als een
ganzenkuiken wordt ze door hem aangetrokken en raakt
verstrikt in een kat-en-muisspel met alsmaar wisselende
regels.
Jarenlang was Entius verliefd op een charismatische acteur van wie ze les kreeg op de Toneelschool. Stof voor
een verhaal, maar de geschiedenis transformeren tot een
roman bleek moeilijker dan gedacht. Pas in het voorjaar
van 2019 – ze is inmiddels 57 en met een kofferbak vol
plantgoed onderweg naar haar tuin in Frankrijk – vindt
ze de sleutel tot de roman Niet ik: een even pijnlijk als
humoristisch zelfonderzoek naar de wortels van die
liefde en een intieme bespiegeling over schaamte, seksualiteit, hunkering en eenzaamheid.

Over Abdoel en Akil
—–––––––––––––––––––——
‘Feilloze roman.’ – De Groene
Amsterdammer
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Yolanda Entius (1961) studeerde geschiedenis, ging
naar de toneelschool en werkte als actrice en regisseur.
Ze schreef verschillende romans, waaronder Rakelings
(Selexyz Debuutprijs), Het kabinet van de familie Staal
(longlist ako Literatuurprijs) en Abdoel en Akil (longlist
eci en Libris Literatuur Prijs). In 2018 verscheen Het
verhaal van Benito Benin en dat van Fanny, een betoverend tweeluik over gender, gekte en gedaantewisseling.

‘Als iedereen de maat der dingen is,
zouden wij in staat moeten zijn die
te relativeren. Hiervan doordrongen
raken, dat is in mijn ogen het pleidooi van Yolanda Entius. Hierdoor is
Abdoel en Akil een zeer belangrijk
boek te noemen.’ – NRC Handelsblad

Foto Bart Grietens

promotie Aandacht in de landelijke dagbladen  Voorpublicatie  Leesexemplaren  -posters op aanvraag

Een geschiedenis van
Joegoslavië op kniehoogte
In Op straat slapen de honden loopt Guido van Hengel
mee met de straathonden in de steden van Bosnië en
Servië, opvolgerstaten van het verdwenen Joegoslavië.
Langs de stoepen, in de parken en op de pleinen observeert hij hoe het trauma van de oorlogen in de jaren
negentig en de daaropvolgende kapitalistische golf de
samenlevingen hebben ontwricht.
De straathonden zijn slachtoffer van die jaren van
ingrijpende veranderingen. Door de conflicten en de naoorlogse armoede lieten berooide mensen hen achter op
straat. Los van de halsband en de ketting maakten deze
dieren kennis met de vrijheid, en het geweld dat daarin
schuilt.
De straathonden brengen Guido van Hengel en de
lezer verder terug in de geschiedenis van dit deel van Europa; naar het beleg van Sarajevo, de poedels van dictator
Tito, de nazilegers en hun Duitse herders, en de dierlijke
metaforen en metamorfosen in de epische volksgedichten.
Op straat slapen de honden is een overpeinzing over
het gedeelde lot van dieren en mensen, en een studie op
straat, naar hoe we ons daar vrij en veilig kunnen voelen
– op twee voeten, en op vier.

Over De zieners
—––––––––––––––——
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Guido van Hengel (1982) is historicus en schrijver van literaire non-fictie. Hij
schreef eerder De dagen van Gavrilo Princip, een verhaal over ondergrondse
studentenbewegingen voor de Eerste Wereldoorlog, en De zieners: toekomstvisioenen uit een verloren Europa, over utopische intellectuelen en visionairen in
het interbellum. De zieners is onlangs vertaald in het Servisch en Kroatisch. In zijn
werk toont hij een fascinatie voor achterbuurten, outsiders, ongerijmdheden,
vergeten profeten en andere dingen die buiten de bestaande orde vallen.

‘Wervelend en fraai geschreven.’
NRC Handelsblad
‘De zieners is een fraai groepsportret van een stel verbeten en
megalomane vooroorlogse
wereldverbeteraars’ – Trouw

Foto Annaleen Louwes

promotie Aandacht in de landelijke media  Voorpublicatie  Leesexemplaren  -posters op aanvraag

Het ultieme Verzameld werk
van een van onze grootste dichters

In 1938 publiceerde Marsman zijn Verzamelde gedichten,
waarin hij slechts een beperkt aantal van zijn gedichten
opnam en waarin hij de structuur van de oorspronkelijke bundels geheel losliet. Bovendien bepaalde hij dat
alleen deze uitgave na zijn dood herdrukt mocht worden.
Daardoor vormde een bloemlezing, die een zeer onvolledig en vertekend beeld geeft van Marsmans dichterschap,
na zijn vroege dood in juni 1940 de basis van alle latere
herdrukken van de Verzamelde gedichten.
Nu verschijnt voor het eerst een uitgave waarin
alle gebundelde, verspreid gepubliceerde en nagelaten
gedichten van Marsman zijn opgenomen en waarin de
bundels in hun oorspronkelijke vorm zijn hersteld. Ik
die bij sterren sliep bevat tientallen gedichten die nooit
eerder zijn gepubliceerd. In aantekeningen bij de gedichten zijn de datering, de (voor)publicaties en citaten van
Marsman uit brieven of andere documenten vermeld.
Verder zijn van elk gedicht de belangrijkste varianten
uit eerdere en latere versies opgenomen. Deze volledige
uitgave biedt een nieuwe en verrassende kennismaking
met de poëzie van Marsman.

promotie Aandacht in landelijke dagbladen  -poster op aanvraag 
Ansichtkaart met gedicht
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g e g e v e n s Gedichten, 640 pagina’s  Bezorgd door H.T.M. van Vliet  Verschijning: oktober 2020  Eerste druk, gebonden met stofomslag, € 35  Formaat: 13,5
~ 21,5 cm  i sbn 97 8 9 02 82 2 3 011  n u r 3 0 6  Omslagontwerp: Christoph
Noordzij  e-boek € 20

H. Marsman (1899-1940) was een van
de belangrijkste dichters van het interbellum. Met bekende gedichten als ‘Heerser’, ‘Paradise regained’, ‘Lex barbarorum’,
‘De grijsaard en de jongeling’ en ‘Herinnering aan Holland’ behoort hij tot de
canon van de Nederlandse poëzie.

Dr. H.T.M. van Vliet (1950)
bezorgde eerder edities van het
werk van J.C. Bloem, J.H. Leopold,
Louis Couperus en S. Vestdijk.

Na

Rusland en Oekraïne
een eerste geschiedenis van
het fascinerende Georgië
Georgië is wel vergeleken met de hof van Eden. Maar het
vanouds christelijke Kaukasusland bevindt zich op een
breukvlak van invloedssferen. Eeuwenlang moest het van
meerdere kanten de klappen opvangen en vreemde invasies ondergaan. Romeinen, Perzen, Byzantijnen, Turken
en Mongolen richtten er verwoestingen aan. De Georgische ‘gouden eeuw’, het culturele en politieke hoogtepunt
uit de geschiedenis, ligt bijna een millennium terug. In
de negentiende eeuw kwam Georgië onder de Russische
keizer. Na de revolutie van 1917 was het korte tijd onafhankelijk, tot de Sovjet-Unie het in 1921 inlijfde. Een
Georgiër, Jozef Stalin, was daar tot 1953 de baas.
Sinds 1991 is Georgië opnieuw onafhankelijk. Maar
Rusland heeft grote moeite met de Westerse oriëntatie
van het land en steunt twee etnische minderheden binnen Georgië, de Abchaziërs en Osseten, in hun separatistische koers, ook met militaire middelen.
Marc Jansen (1946) was als historicus lange tijd verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 verzorgde hij een
aanvulling op J.W. Bezemers standaardwerk Een geschiedenis
van Rusland. In 2014 verscheen Grensland. Een geschiedenis
van Oekraïne, waarvan inmiddels 10.000 exemplaren werden
verkocht. Vorig jaar verscheen De toekomst die nooit kwam.
Hoe Rusland worstelt met zijn verleden.

Over Grensland
—–––––––––––––——

bladen  Online lezing
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g e g e v e n s Geschiedenis, 180 pagina’s  Verschijning: december 2020  Eerste druk, paperback met flappen, € 22,50  Formaat: 14 ~ 21,5 cm  isb n
97 8902 82 2 3 07 3  n u r 6 8 0  Omslagontwerp: Christoph Noordzij  e-boek
€ 10

‘Toegankelijk en toch diepgravend, compact en
toch compleet is deze Oekraïnse geschiedenis.’
De Volkskrant ****
‘Met nuchtere feiten en prikkelende vragen heeft
Marc Jansen het Nederlandse publiek een grote
dienst bewezen.’ – NRC Handelsblad ****

‘Een aanrader voor
iedereen die wil begrijpen
wat er omgaat in het
hedendaagse Rusland.’
NRC Handelsblad ****

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Leesexemplaren  Voorpublicatie  Aandacht in landelijke dag-

Over De toekomst
die nooit kwam
—––––––––––––––––––––––

Schitterende precieze

ontwikkelingsroman
van groot stiliste
Rixt groeit op aan het eind van de wereld, in een huis
dat ruggelings tegen de zeedijk staat en uitkijkt over de
verkavelde akkers en uitgestrekte weilanden. Alles is er
rechtlijnig, de voren in de velden, de wegen, de vaarten,
maar ook de mensen die er wonen. Niets of niemand
lijkt ooit aan zijn bestemming te twijfelen. Rixt, inmiddels studente aan een kunstacademie in het zuiden van
het land, keert met een missie huiswaarts. Ze wil haar
vader vragen in een van haar kunstprojecten te figureren.
Tijdens de lange reis naar het noorden en het verblijf in
het ouderlijk huis dringen zich herinneringen aan Rixt
op die haar doen inzien dat het de verbeeldingskracht is
die haar een uitweg heeft geboden. Met haar fijnzinnige
pen weet Jannie Regnerus de beklemming van het weidse
landschap te schetsen en invoelbaar te maken.
Cees Nooteboom schreef over De ent: ‘Regnerus beschrijft het gebied achter de dijk prachtig, ik had zelfs,
wat me niet vaak overkomt, een beetje heimwee.’
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g e g e v e n s Roman, 192 pagina’s  Verschijning: oktober 2020  Tweede, geheel
herziene druk, paperback, € 20  Formaat: 13 ~ 21 cm  isb n 97 8 9 02 82231 1 0 
n ur 301  Omslagontwerp: Christoph Noordzij  e-boek € 10

Jannie Regnerus (1971) is
schrijver en beeldend kunstenaar. Zij debuteerde met
boeken over haar verblijven in
Mongolië en Japan. Onlangs
verscheen haar roman Het
wolkenpaviljoen.

Trouw over Regnerus
—––––––––––––––––––––——
‘Dat Regnerus in klein en kort bestek indrukwekkende
sensaties zintuigelijk en glashelder weet te verwoorden,
maakt haar tot een kleine meester. En kleine meesters
zijn, zoals men weet, niet zelden de grootste.’

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Leesexemplaren

twee nieuwe delen in
de kleine russische bibliotheek
Goljadkin is een sociaal onhandige jonge man die zijn
leven ziet ontsporen wanneer plotseling zijn exacte
evenbeeld opduikt. Zijn dubbelganger werkt op hetzelfde departement als hij, maar blijkt veel beter te liggen bij
de andere ambtenaren. Hoe sympathiek deze nieuwkomer aanvankelijk ook lijkt, Goljadkins zielsverwant is hij
niet. Integendeel: door zijn obsessie en jaloezie stevent
Goljadkin af op een totale mislukking.
In De dubbelganger bundelt Dostojevski al zijn psychologisch vernuft, dat hem later zo beroemd en geliefd zou
maken. Vladimir Nabokov prees dit verhaal als het beste
wat Dostojevski ooit heeft geschreven: ‘Het is een perfect
kunstwerk.’

Wanneer Arkadi Kirsanov op het landgoed van zijn vader komt logeren, samen met een studievriend, is dat het
begin van een reeks botsingen en liefdesgeschiedenissen.
Toergenjev laveert tussen dandy’s en boeren, dienstmeiden en landheren, om te beschrijven waar vele anderen
dikke romans voor nodig hadden: dat vroeger niet alles
beter was, maar slechter evenmin.
Toen Toergenjev bij de slotregels van Vaders en zonen
belandde, moest hij het blad van zich af schuiven omdat
anders zijn tranen de inkt meteen onleesbaar zouden
maken. Het slothoofdstuk is niet alleen de ontroerendste
maar ook beste passage uit dit onbetwiste meesterwerk,
of misschien zelfs uit de Russische literatuur.

€ 9,99

€ 9,99

www.vanoorschot.nl
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g e g e v e n s Roman, 192 pagina’s  Vertaald door Froukje Slofstra  Verschijning:
november 2020  Eerste druk, paperback, € 9,99  Formaat: 12,5 ~ 20 cm  i s bn
97 8 9 02 822313 4  n u r 302  Omslagontwerp: Christoph Noordzij  e-boek
€ 7,50
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Eindelijk is het zo ver:

Het succesvolle winterboek

Een monumentale klassieker,
voor het eerst vertaald

Huilende wolven, treurige echtparen, uitbundige
kerstfeesten en nachtelijke tochten door oneindig veel
sneeuw. Geen winter zo koud, meedogenloos en verrukkelijk als de Russische.
Als geen ander weten de klassieke Russische schrijvers
een rake sfeer te scheppen, of die nu warm en kerstig is,
koud en onaangenaam of juist humoristisch en navrant.
In Onder de paardendeken, nu weer als hardcover,
staan uiteenlopende winterverhalen van onder anderen
Boelgakov, Boenin, Gogol, Gorki, Paustovski en
Tsjechov.

Introductieprijs:
€ 69,99
vanaf 15 december 2020:
€ 85

www.vanoorschot.nl
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g e g e v e n s Verhalen, 208 pagina’s  Verschijning: november 2020  Vierde
druk, hardcover met halflinnen band, € 20  Formaat: 13,5 ~ 21,5 cm  i s bn
97 8902 82 2 3 1 03  n u r 3 04  Omslagontwerp: istoph Noordzij

g e g e v e n s Vertaald door Marc Hoogma  Roman, ca. 1.600 pagina’s dundruk 
Verschijning: september 2020  Eerste druk, gebonden met stofomslag  Formaat:
16 ~ 24 cm  i s bn 97 8 9 02 82 8 04 4 1  n u r 302  Band en omslag: Christoph
Noordzij  e-boek € 35
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winnaar

jubileumactie

Libris Literatuur Prijs 2020

b oe k van d e m aan d

Sander Kollaard

uit het
LEVE N
va n e e n
HOND

Schoon formaat: 135 x 216 x 23 + (2 x 90) mm.

Martin Michael Driessen De heilige

Tegelijkertijd ontwikkelt zich de dreiging van de naderende
Balkanoorlog, die hun stadje uiteindelijk zal verwoesten. Tegen
een achtergrond van toenemende etnische haat en de teloorgang
van communistische idealen in het Joegoslavië na de dood van
Tito toont deze roman Driessens ongeëvenaarde vermogen
alledaags leven te verheffen tot opwindende literatuur.

Martin Michael Driessen (1954) is operaen toneelregisseur, vertaler en schrijver.
Hij debuteerde met de roman Gars, die
werd gevolgd door Vader van God, de novelle Een ware held en de roman Lizzie.
Hij ontving de eci-Literatuurpijs voor
zijn boek Rivieren, dat ook op de shortlist
van de Fintro Literatuurprijs stond. Zijn
werk wordt alom door de pers bejubeld,
voor literaire prijzen genomineerd en is
vertaald in het Engels, Italiaans, Duits en
Hongaars.
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‘Driessen schrijft beter dan goed.’ nrc Handelsblad

isbn: 9789028280489
Omslagontwerp: Christoph Noordzij
Uitgeverij Van Oorschot
www.vanoorschot.nl
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Alexander Poesjkin
De canon
(Russische Bibliotheek)
van € 50 voor € 35

Stefan Zweig
Fantastische nacht en
andere verhalen
van € 40 voor € 32,50

september

november

Martin Michael Driessen
De heilige
van € 22,50 voor € 15

Jannie Regnerus
Het lam
van € 21 voor € 16,50

De heilige
Een schelmenroman

c
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‘De foto’s gingen vergezeld van een brief
waarin drieduizend dinar werd geëist,
met instructies. De brief was een woeste
collage van geplakte woorden en letters
die, zoals Josip direct zag, hoofdzakelijk
uit Paris Match, de Bunte, en de lokale krant
waren geknipt.
Zijn eerste reactie was: drieduizend
dinar is niet zo heel veel geld. Dat bedrag
kon hij opbrengen. Maar vervolgens
dacht hij: waarom doe ik alsof het om een
stroomrekening gaat of om de maandelijkse huur? Het gaat om Jana, het gaat om
mijn grote liefde, niemand heeft het recht
zich daarmee te bemoeien. Dit is grove,
criminele chantage. En bovendien keek hij
vaak genoeg naar de televisie om te weten
dat je nooit op de eisen van een afperser
mocht ingaan omdat het einde dan zoek
was. “Of je Frau komt alles te weten,”
luidde de laatste zin, samengesteld uit
krankzinnig onregelmatige blokjes van
verspringend formaat en lettertype.’

Martin Michael
Driessen

f

Intussen kabbelt de blauwe zee rustig door. Met een scherpe
blik op beider geestesgesteldheid en met empathie voor zijn
personages ontvouwt Martin Michael Driessen een parabel
van onontkoombare, wederzijdse gebondenheid.

Foto: Bob Bronshoff

oktober

Geel Magenta Cyaan Zwart

Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische
kust in communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk
voor de kabeltrein naar het heldenmonument boven op de
heuvel. Hij is ongelukkig getrouwd en houdt er een minnares
op na. Andrej weet een amoureuze ontmoeting op beeld vast
te leggen en begint hem ermee te chanteren. Voor Josip wordt
het na verloop van tijd steeds moeilijker aan de eisen van zijn
chanteur te voldoen; maar dan dient zich een onverwachte en
verrassende oplossing voor zijn probleem aan.

Winnaar Libris Literatuur Prijs 2020
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Giacomo Casanova
Het verhaal van mijn leven
van € 175 voor € 75

g e g e v e n s Roman, 156 pagina’s  Verschijning: oktober 2020  Elfde druk, hardcover met stofomslag, € 22,50  Formaat: 13,5 ~ 21,5 cm  isb n 97 8 9 02 82231 4 1
 n ur 3 01  Omslagontwerp: Anneke Germers
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Marjoleine de Vos

Bregje Hofstede

John Steinbeck

KenkŌ

‘Om te huilen zo mooi.’
Trouw

‘Tegenover de sneeuw, de zon,
de dieren en de overweldigende
uitzichten plaatst Hofstede nieuwe
inzichten.’ de Volkskrant

‘Dit boek moet herlezen
worden, steeds opnieuw
worden overdacht en
heroverwogen.’
NRC Handelsblad

‘Heerlijk, zo’n tegendraadse
Japanse monnik uit de 14de eeuw.’
Trouw

Reeds vijfde druk

Reeds herdrukt

Reeds herdrukt

Reeds derde druk

Laurine Verweijen

Jannie Regnerus

David Markson

Joseph Roth

Genomineerd voor de
C. Buddingh’-prijs 2020

‘De verstilling op zo’n 100
pagina’s is zo krachtig dat
die de lezer naar adem doet
happen.’ De Tijd

‘Experimentele, raadselachtige cultroman
eindelijk vertaald.’
de Volkskrant

‘Er is geen excuus om dit
meesterwerk niet te lezen.’
***** De Standaard

Reeds herdrukt
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Sipko Melissen

Martha Heesen

‘Sipko Melissen is een
zorgvuldig auteur, die niet
bezuinigt op noodzakelijk
onderzoek, subtiel associeert en een heel eigen
vertelstem heeft.’ Tzum

‘Heesen blinkt ook nu weer
uit in het gevoelvol uitbeelden van een repetitieve,
innerlijke dialoog.’ Tzum
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