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‘Een liefdesverhaal, een gedicht, een bespiegeling,
een betovering, een zinderend, mooi en ontroerend
boek over het stimulerende onderhoud van lezen
en herlezen, hoe woorden de tijd kunnen doen laten
verdwijnen.’ Joseph O’Connor
‘Weelderig, lyrisch proza dat de lezer vanaf de
eerste pagina verblindt... rijk, bijna muzikaal in zijn
intensiteit... We moeten haar dankbaar zijn voor haar
lef. Als ze dat niet had gehad zouden we een van de
beste boeken van dit vreselijke jaar zijn misgelopen.’
The Sunday Times
‘Een boek van zo’n kwaliteit verschijnt maar eens in
de paar jaar en overstijgt elke duidelijke definitie van
genre en vorm. Ik overdrijf niet: Een geest in de keel
is sensationeel en volkomen vernieuwend. Dit boek
heeft nog een lang leven voor zich, het zal helder
stralen en velen inspireren.’ The Irish Independent

Het beste boek van 2020
volgens The Guardian,
The Observer en The Irish Times
Na de bevalling van haar vierde kind, vullen de dagen van een jonge schrijfster zich met eindeloze lijsten
vol taken die moeten worden weggestreept. Terwijl ze
worstelt met dat repetitieve bestaan, wordt ze bezocht
door een stem uit het verleden: die van de achttiendeeeuwse dichteres Eibhlín Dubh Ní Chonaill. Het gedicht
dat zij schreef na de moord op haar echtgenoot wordt
beschouwd als een van de belangrijkste Ierse literaire
werken.
In een vernuftige mengvorm van essayistiek en autofictie verweeft Doireann Ní Ghríofa twee vrouwenlevens:
dat van een Ierse edelvrouw die een handvol bloed van
haar man drinkt terwijl ze knielt naast zijn levenloze
lichaam, en dat van een jonge vrouw die zich, in de luwte
tussen stofzuigen en kolven, de ambitieuze taak stelt het
gedicht van haar voorgangster te vertalen. Tijdens haar
werk aan het gedicht transformeert de schrijfster steeds
meer in een detective die een historisch vrouwenleven
probeert te reconstrueren.
Een geest in de keel is een dialoog tussen twee vrouwen
die de eeuwen overstijgt, een verhaal dat tegelijk nieuw
en vertrouwd is, universeel en intiem, in een verslavend
ritmische stijl. Het boek werd alom bejubeld in de pers,
stond wekenlang in de bestsellerlijsten en werd met de
belangrijkste prijzen voor Engelstalige werken bekroond.
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Doireann Ní Ghríofa (1981) is dichteres
en essayiste. Haar prozadebuut, Een geest
in de keel, werd bekroond als Boek van het
Jaar door de Irish Book Awards en de
Foyles Non-Fiction. Haar poëzie werd
veelvuldig bekroond.

Foto Al Higgins

promotie Aandacht in landelijke media • Posters • Leesexemplaren •

De Weimarrepubliek

werd nooit menselijker verbeeld

De Weimarrepubliek was de eerste democratie op Duitse
bodem. Zij werd in 1918 weinig gelukkig geboren, aan
het einde van een verloren oorlog en te midden van een
revolutie. De republiek ging in 1933 met de machtsovername van Hitler ten onder.
Toch was de Weimarrepubliek veel meer dan een
voorspel tot Hitlers Derde Rijk. In dit boek wordt de
Weimarrepubliek nu eens niet benaderd vanuit haar
eindpunt maar vanuit haar vitaliteit en potentie. De
Weimarrepubliek staat ook voor de emancipatie van
de vrouw en de Joden, het ontstaan van een moderne
verzorgingsstaat, het Bauhaus, de Dreigroschenoper
en de boeken van Alfred Döblin, Thomas Mann en
Joseph Roth.
Overtuigde democraten waren bereid de Weimarrepubliek te verdedigen. Hitlers nsdap behaalde bij verkiezingen in 1928 niet meer dan een schamele 2,6%. En toch
ging de Weimarrepubliek in 1933 ten onder. Wat waren
de kwetsbaarheden van de eerste Duitse democratie?
Welke lessen heeft Weimar ons te bieden?
Naast veel andersoortige bronnen citeert Dassen veelvuldig uit de ‘Abelpapers’, autobiografieën die een unieke
inkijk geven in de ‘ziel’ van vroege leden van de nsdap
– gewone mensen, die levendige verhalen schreven over
gekrenkte nationale trots, maar ook over de hoop op een
herboren Duitsland waarin iedereen gelijk was. Van deze
bijna zeshonderd Abelpapers zal later bij Van Oorschot
nog een aparte uitgave verschijnen.

www.vanoorschot.nl

g e g e v e n s Non-fictie, 736 pagina’s • Verschijning: oktober 2021 •

Eerste druk, hardcover met stofomslag, € 34,50 • Formaat: 13,5 ~ 21,5 cm
• isbn 9789028213012 • nur 680 • Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
• e-book € 17,50

96

789028

212244

Patrick Dassen (1961) doceert geschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Hij promoveerde op De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van
de moderniteit in Duitsland, 1890–1920, dat ook bij
Van Oorschot verscheen. In 2014 verscheen Sprong in
het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog,
waarvoor Dassen in 2016 de Arenbergprijs voor
Europese Geschiedenis ontving.

‘Een indrukwekkend boek.’ de Volkskrant (*****)
‘In zijn imposante boek over wo i rekent historicus
Dassen af met de grote clichés rond deze oorlog.’
nrc Handelsblad
‘Een belangrijk, uiterst leesbaar boek’.
Historisch Nieuwsblad

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Posters • Leesexemplaren • Podcast OORschot

De pers over Sprong in het duister
——–––––––––––––––—––————————

Overrompelend debuut
over twee vrouwenlevens

De Geliefden vertelt het verhaal van Jacqueline en Rosa.
Als twintigers hebben ze een intense relatie, maar als er
keuzes over de toekomst gemaakt moeten worden, gaan
ze uit elkaar. Na de breuk slaan ze ieder een tegenovergestelde richting in. Jacqueline maakt carrière, hijst zich
dagelijks in kostbare mantelpakken en koopt een Range
Rover omdat alle mannen bij haar op kantoor ook zo’n
auto hebben. Rosa gaat daarentegen op zoek naar een
holistischer manier van leven, heeft geen vaste verblijfplaats, werkt op boerderijen en boomgaarden in Italië,
Noorwegen en Ierland en is altijd platzak.
Na veertig jaar, als Rosa het zwerven moe is en Jacqueline net met pensioen is gegaan, kijken ze terug. Ze
vragen zich af of de keuzes die ze gemaakt hebben – weggaan of blijven, werken of losbreken – de juiste waren.
Hebben ze geleefd zoals ze wilden? Zijn ze veranderd na
al die jaren? En waarom blijven ze aan elkaar denken?
In haar weergaloos geestige en trefzekere debuut maakt
Willemijn Kranendonk de rekening op van twee uiteenlopende vrouwenlevens.

Willemijn Kranendonk

De Geliefden
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Willemijn Kranendonk (1994) is schrijver en
dichter, voor zowel kinderen als volwassenen.
Haar werk verscheen onder andere in Tirade,
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dwb, Liegend Konijn en op Lilith Magazine en
De Revisor. Momenteel volgt ze de master Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg en werkt
ze aan haar eerste kinderboek, dat in mei 2022 zal
verschijnen. De Geliefden is haar debuutroman.

Foto Annaleen Louwes
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Wrange en onthutsende roman over racisme

In de iconische roman Eigen volk (Native Son) toont
Richard Wright wat racisme met een mens doet, en hoezeer het een maatschappij ontwricht.
De twintigjarige Afro-Amerikaanse Bigger Thomas,
afkomstig uit een achterstandswijk in Chicago, pleegt een
moord op een wit meisje uit een gegoed milieu, en slaat
op de vlucht. Zowel de moord en de aanleiding ertoe, als
zijn vlucht en het verdere verloop tot aan de rechtszaak,
zijn niet te begrijpen zonder inzicht in de wereld van
virulent racisme waarin Bigger leeft. Wright levert dat
inzicht en toont de haarvaten van zijn contemporaine,
maar ook óns hedendaagse racisme. In een pijnlijke,
messcherpe roman, die zowel spannend als kristalhelder
is, worden Bigger Thomas en zijn problemen blijvend in
de hoofden van de lezer geëtst.
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Richard Wright (1908–1960) werd geboren op
Rucker’s Plantation in Mississippi. Zijn romans,
korte verhalen en non-fictie agenderen rassenkwesties, met name omtrent Afro-Amerikanen
in zowel noordelijke als zuidelijke staten van de
vs. Wrights werk had een grote invloed op de
relaties tussen zwart en wit in het Amerika van
midden twintigste eeuw.

Foto Getty Images

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • Posters

De Atjehoorlog
in een bezielde roman
Toet Nja Dinh weet zich vorstin van Atjeh, en haar
schreeuw om verzet tegen de Hollandse indringers
wordt overal gehoord. Waar zij gaat komt de bevolking
in opstand. Het Nederlands-Indische Leger ontketent op
bevel van de koloniale regering een ongekend wrede en
schandelijke terreur.
Het is de zomer van 1910, op Texel. Maxim, Roy en
W.A. worden verbonden door één allesomvattende
gedachte: Atjeh. Maxim is voormalig knil-officier en
keerde op zijn vijfentwintigste zwaargewond uit Atjeh
terug. Hij was getuige van de gevangenneming van Dinh,
de vrouw die door zijn herinneringen blijft spoken. Roy,
Maxims vrouw, ziet de nachtmerries van Maxim verergeren en kijkt toe hoe de Atjehoorlog hem ziek maakt.
En W.A. is de man die, onder het pseudoniem Wekker,
Nederland in een reeks artikelen heeft aangeklaagd om
de misdadige onderwerping van Atjeh. Hij wekt er grote
beroering mee; de Tweede Kamer eist een onderzoek.
Wie eenmaal een stap in Indië heeft gezet komt er
nooit meer los van. Maxim heeft wreedheden gezien en
ze niet kunnen voorkomen, maar toch blijft er heimwee.
W.A. is met verlof in Nederland, maar kan daar niet aarden en gaat terug. Onder ieder woord smeult zijn woede.
En Roy is het kompas waarop beiden varen.
Het uur van de olifant is een gedreven roman over
weemoed, schuld en verlangen.
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Otto de Kat is het pseudoniem van Jan Geurt Gaarlandt
(1946). Het uur van de olifant is zijn zevende roman.
Eerder publiceerde hij de veelgeprezen romans Man in
de verte, De inscheper, Julia, De langste nacht, Bericht
uit Berlijn en Freetown, waarvan drie genomineerd werden voor de Libris Literatuur Prijs. Vertalingen verschenen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Zweeds.

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Aandacht in de landelijke media • A3-poster • Leesexemplaren

Terugkeer naar

de eerste, grote liefde

Je gaat geen lullig leven leiden, neemt Ad ten Bosch zich
voor. Hij is drieëntwintig en werkt als trucker in Port
Hardy, een uithoek aan de noordelijke westkust van
Canada, een wereld van grauwe luchten, van zeearenden, zalmen, walvissen en orka’s. Bijna een halve eeuw
later keert hij terug naar Port Hardy. Hij kijkt terug op
zijn leven en in het bijzonder op de grote liefde die hij in
Canada ontmoette: Beatriz.
Beatriz verdween nooit uit zijn gedachten. Wanneer
hij contact met haar zoekt, breekt een zwaarmoedige
periode aan. Nu zelfs de hulpstukken het beginnen te
begeven – een kroon op een implantaat valt uit zijn
mond – is de afbraak van het lijf niet langer te negeren.
Hij bezoekt haar, in Buenos Aires. Samen lopen ze door
de stad, overdenken hun leven en de keuzes die ze maakten, proberen de tijd te stollen door de magie van een
eerste liefde te reconstrueren.
Schitterende dagen is een melancholische overpeinzing
van het onvermogen terug te keren naar je verleden, en
tegelijkertijd van het besef dat iets in de mens niet door
de tijd kan worden aangeraakt.

Over De IJssel stroomt feller dan de Amstel
——––––––––––––––––––––––––––––––—————————
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Adriaan Pieter (Ad) ten Bosch (1951) was uitgever, drukker
en boekhandelaar. In 1999 debuteerde hij met Vera Cruz
voorbij, daarna volgden Nachtwind, Erfenissen, Huidhonger, In
Florence en De tuin in Biak. Zijn vriendschap met Ida Gerhardt
verwerkte hij in Gebroken lied. In 2019 verscheen De IJssel
stroomt feller dan de Amstel, zijn herinneringen aan het
boekenvak.

‘Het is een heerlijk egodocument.’ nrc Handelsblad
‘Een vermakelijk en vlot geschreven boek.’ Trouw

Foto J.W. Kaldenbach

promotie A3-poster op aanvraag • Leesexemplaren

Het volle leven tijdens

de Grote Depressie
Tortilla Flat (1935) is de roman waarmee John Steinbeck
definitief doorbrak bij het Amerikaanse publiek en
daarbuiten. Het boek verhaalt over een groep paisanos
(‘een mix van Spaans, Indiaans, Mexicaans en verschillend Kaukasisch bloed’) in Monterey, Californië, een stad
in de regio waar John Steinbeck zelf geboren en getogen
is en die in zijn meeste boeken een grote rol speelt. De
beste samenvatting van het verhaal wordt door de auteur
zelf gegeven in zijn voorwoord:
‘Dit is het verhaal van Danny en van Danny’s vrienden en van Danny’s huis. Het vertelt hoe deze drie één
werden, zodat als je in de wijk Tortilla Flat over Danny’s
huis spreekt je geen houten bouwsel met afbladderende witkalk bedoelt, overwoekerd door een stokoude
ongesnoeide fuchsia. Nee, wanneer je over Danny’s
huis spreekt wordt ervan uitgegaan dat je een eenheid
bedoelt waarvan de delen mannen zijn, een eenheid
waaruit beminnelijkheid en vreugde voortkwamen,
filantropie en, uiteindelijk, een mystiek verdriet. Want
Danny’s huis had wel wat van de Ronde Tafel, en Danny’s vrienden hadden wel wat van de ridders daarvan.’
Danny’s vriendengroep is recentelijk afgezwaaid uit het
Amerikaanse leger na te hebben deelgenomen aan de
Eerste Wereldoorlog. Zij wijzen de beschaving af en genieten van wijn en het leven tijdens de Grote Depressie.
Het verhaal is in 1942 verfilmd met Spencer Tracy in
een van de hoofdrollen.

promotie Leesexemplaren • A3-poster op aanvraag
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Over Muizen en mensen
——–––––––––––––––—————

John Steinbeck (1902–1968) is een
van de grootste Amerikaanse auteurs
van de vorige eeuw. In 1962 won hij de
Nobelprijs voor literatuur. Eerder
verschenen bij Van Oorschot nieuwe
vertalingen door Peter Bergsma van
Of Mice and Men en East of Eden, die
lovend werden besproken.

‘Muizen en mensen trekt de laatste traan uit je, maar
sterkt tegelijk je geloof in de mens.’
***** De Limburger
***** De Standaard
***** nrc Handelsblad

Over Ten oosten van Eden
——––––––––––––––––––—————
‘Dit boek moet herlezen worden, steeds opnieuw worden
overdacht en heroverwogen.’ ***** nrc Handelsblad

de

Het dubbeltalent van
Tachtigers krijgt zijn biografie

Hij werd beroemd met de klassieker Jaapje (1917).
Decennialang wisten lezers daarvan niet of nauwelijks
dat deze schrijver eigenlijk schilder was. Van Looy was
een bijzonder dubbeltalent. Tegenwoordig geldt zijn
iconische schilderij De tuin (1893) als pronkstuk van de
laatnegentiende-eeuwse schilderkunst. En is juist zijn
schrijverschap op de achtergrond geraakt.
Jac. van Looy groeide op in een Haarlems weeshuis,
maar kreeg dankzij weldoeners een kunstopleiding. Hij
won de Prix de Rome en maakte vervolgens een boeiende ‘Grand Tour’ door Italië, Spanje en Marokko. Met
Tachtigers als Kloos, Verwey, Witsen, Breitner onderhield hij waardevolle maar gevaarlijke vriendschappen.
Zijn moderne proza schudde de roestige Nederlandse
literatuur dooreen: realistische beschrijvingen van stierengevechten, intense verhalen, surrealistische droomscènes en het bizarre, vroeg-modernistische Wonderlijke
avonturen van Zebedeus (1910/1925).
Deze biografie volgt Van Looys wording en ontwikkeling als kunstenaar via talloze brieven en documenten. Onbekende feiten werpen nieuw licht op zijn latere
schildersloopbaan, toen hij ontgoocheld alleen nog privé
zou hebben geschilderd. Van Looy was een begenadigd
brievenschrijver, fervent spotvogel en omstreden Shakespeare-vertaler. Zijn grote bloemenschilderijen zouden
onder invloed van Monet en Van Gogh zijn ontstaan,
maar brieven en persoonlijke aantekeningen ontvouwen
een andere werkelijkheid. Het is tekenend voor deze
betekenisvolle figuur.
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Marco Daane is neerlandicus en schrijver. Zijn biografie
van de Vlaamse dichter en journalist Richard Minne, De
vrijheid nog veroveren (2001), en zijn biografisch portret
annex reisboek Het spoor van Orwell (2008) stonden op
de longlist van de ako Literatuurprijs. Marco Daane is sinds
2000 lid van de redactie van het literair-historisch tijdschrift De Parelduiker.

Auteursfoto C. Mastbroek

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • Podcast OORschot

19

Nieuwe roman
van de Librisprijswinnaar!

Een naamloze schrijver bezingt zijn muze, Anna, die hij
leert kennen in het Zweedse dorp waar hij woont. Na
haar plotselinge dood gaat hij op zoek naar de kleuren
die hij dankzij haar heeft leren zien. Het resultaat is een
verhaal dat alle kanten op waaiert – van Jakobs gevecht
met de engel naar onze moderne woede, van de schilder
Willem de Kooning naar de Zweedse bosbouw, van Joe
Biden naar Alex de Galliër – maar steeds weer terugkeert
naar wat Anna zo tekende: kleur.
De kleuren van Anna is een roman over onze verbeelding, over het vermogen om overal verhalen in te
vinden, en over het belang daarvan. De verbeelding geeft
ons niet alleen kunst, maar ook empathie. In een tijd
waarin al te vaak een beroep wordt gedaan op benauwde
instincten, viert Kollaards verteller een feestje met onze
gullere driften.
Door een ingenieuze drukwijze en een bezielde vormgeving worden er voor dit boek omslagen met wisselende
kleurschakeringen vervaardigd. Binnen elke drukgang
zullen er een groot aantal verschillende omslagen zijn.

tie • Posters • Luisterboek • Lezingen ism de boekhandel op aanvraag •
Radiospotje
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Sander Kollaard (1961) is geboren in Amstelveen en studeerde geschiedenis in Amsterdam. Sinds 2006 woont en werkt hij op het Zweedse platteland, in een voormalige
pastorie, samen met zijn vrouw en drie kinderen. Hij debuteerde in Tirade en publiceerde
verder in onder andere De Gids, dwb en Passionate Magazine. Zijn debuut, de verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde (2012), werd bekroond met de Lucy B.
en C.W. van der Hoogtprijs 2014. In 2015 volgde zijn romandebuut, Stadium iv, dat in
De Wereld Draait Door werd gekozen tot Boek van de Maand. In 2019 verscheen zijn
roman Uit het leven van een hond, die in 2020 de Libris Literatuur Prijs won.

‘Dankzij jou ben ik het gaan zien,
Anna, zei ik. Kleur. Als je er
eenmaal op let, is er veel kleur in
de wereld. Wie de wereld wil
begrijpen, zal kleur moeten
begrijpen.’

21

Foto Annaleen Louwes

promotie Aandacht in landelijke media • Leesexemplaren • Voorpublica-

Citaat
——–––––––––––––––––––––––––––

De lichte kanten
van een harde jeugd
Een plotse erfenis in de vorm van twee grote zakken met
stenen voert Iggy terug naar een jeugd vol fysiek geweld,
de ddr en alcoholmisbruik. Na de aanvankelijke verbazing over de stenen komt Iggy erachter dat het geheel
een muurschildering vormt. Bij het in elkaar puzzelen
daarvan blijkt al snel dat er stenen mankeren. Samen
met haar ex Luka begint Iggy een intense zoektocht naar
de verdwenen stukken steen, en naar de waarheid. Die
zoektocht leidt hen naar Berlijn. Daar leert Iggy haar
inmiddels overleden vader beter begrijpen. Tegelijkertijd
tracht Iggy de band tussen haarzelf en haar zus Pinkeltje
te herstellen.
Baksteen is een verpletterend boek over het opgroeien
met een verslaafde ouder; Vindevogels toon, fijngevoeligheid en humor maken het menselijk en verteerbaar.

Ansichtkaarten
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Femke Vindevogel (1978) woont in Vlaanderen en studeerde
muziekpedagogie aan de Hogeschool Gent en beeldende
kunst aan het Sint-Lucas Gent. Ze publiceerde gedichten en
verhalen in een bundel van uitgeverij P, Het Gezeefde Gedicht,
en in Tirade. Haar debuut Confituurwijk verscheen eveneens
bij Van Oorschot, werd genomineerd voor de Bronzen Uil en
won de publieksprijs van de Confituur Boekhandelsprijs.

Foto Annaleen Louwes

promotie Voorpublicatie • Leesexemplaren • A3-poster op aanvraag •

De wondere wereld van woorden
Overal zijn woorden. En daar zitten veel rare woorden
tussen. Behangenees, honduree, vellenkip, ziektehelling.
Guus Middag wil weten waar die rare woorden vandaan
komen en wat ze betekenen voordat hij weer verder kan.
Ga je ernaar op zoek, dan blijkt telkens weer dat er achter
zo’n woord een hele wereld schuilgaat: vreemde herkomst, dichterlijk verzinsel, taaltic, woordspel, van alles
– en ook veel misverstand. Greon, klokkespijs, landkajak,
plantslag en nog tientallen andere rare woorden komen
hier voorbij.
Matchboxrupsbandafdruk. Pigikitkrengenhuisjesconstructeur. Middag zoekt het graag uit en schrijft er met
plezier over – korte stukjes in zijn bekende heldere stijl.
Puntig, precies en geestig. Sla het zakwoordenboekje op,
lees de flitsende beschrijving van Middag, steek het in
je binnenzak en je kunt weer verder. Een boek voor de
haastige lezer die onderweg van A tot Z snel even kennis wil nemen van de laatste inzichten en trends op het
gebied van rare woorden. En dat in een handig, praktisch
formaat.
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Guus Middag (1959) is essayist, columnist en vertaler. Hij schrijft
vooral over poëzie en taal, o.a. in het tijdschrift Onze Taal. Met Ik
maak nooit iets mee – en andere avonturen won hij in 1996 de
Gouden Griffel. Bij Van Oorschot verscheen recentelijk De wereld is
weer plat, ja (2019), over de Nederlandse poëzie van tegenwoordig. Over zijn Rarewoordenboek (2011) schreef Hugo Brandt
Corstius: ‘Wat een verrukkelijk boek! De mooiste Nederlandse
uitgave die ik dit jaar zag.’

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Lezingen • Leesexemplaren
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Wereldklassieker
voor een mooie prijs
Roths meesterwerk Radetzkymars is het verhaal van de
familie Trotta, spelend in de laatste jaren van de Habsburgse monarchie. Deze grote klassieker werd schitterend vertaald door Els Snick, ingeleid door Geert Mak
en geïllustreerd door Jan Vanriet. Het werd al meteen na
verschijnen verschillende malen herdrukt.

‘Net als in de Duitse Radetzkymars vloeit de taal bij Snick
van de pagina.’ de Volkskrant
‘Een van de meesterwerken die u in uw leven gelezen
moet hebben.’ Geert Mak
‘Er is geen enkel excuus om dit meesterwerk niet te
lezen.’ ***** De Standaard
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Rustgevende midprice
‘Zullen we de bloesems enkel bewonderen op het hoogtepunt van hun bloei en de maan alleen als er geen wolken staan?’ ‘Wat valt er veel te bewonderen aan een twijg
die net opbloeit, of aan een tuin bezaaid met verwelkte
bloesems.’
Kenkō’s schetsen en essays zijn doordrongen van een
diep besef van de aardse vergankelijkheid en een heimwee naar de gloriedagen van het keizerlijk hof, en tegelijk
bieden zijn anekdotes een kostelijk portret van liederlijke
monniken en excentrieke geestelijken. Het is een heerlijk
cadeauboek voor iedereen die even rust, bezinning én
vermaak kan gebruiken.

‘Heerlijk, zo’n tegendraadse Japanse monnik uit de 14de
eeuw.’ Trouw
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Vogelen met Mizee
Nicolien Mizee is een fervent vogelaar. Al jaren houdt ze
bij welke vogels ze heeft gezien, in kleine opschrijfboekjes. Van de torenvalk tot het puttertje, van hordes roze
grutto’s tot een blauwborst die echt blijkt te bestaan: Mizee tekent ze na, beschrijft waar zij ze heeft gezien en hoe
ze zich aan de schrijver openbaren. Zo is er een vogel
met een kuif als een punker, een vogel die voortdurend
wegvliegt en eentje die een feestpak aanheeft. In de loop
van de boekjes transformeert Mizee van amateur tot een
echte vogelkenner.
Nicolien Mizee’s Vogelboek is een weergaloze mix
van fraaie illustraties en onweerstaanbare teksten. Een
onmisbare gids voor iedereen die vogels door de kijker
van een van de eigenzinnigste Nederlandse schrijvers
wil zien.

• Vogel-etalagewedstrijd • Posters
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Nicolien Mizee (1965) is de schrijver van twaalf boeken in uiteenlopende genres:
romans, columns, een detective, een kinderboek en zelfs een kleurboek. In nrc
Handelsblad schreef ze een veelgelezen column over haar ervaringen als docent.
Haar roman Toen kwam moeder met een mes (2003) werd genomineerd voor de
Libris Literatuur Prijs en ook haar roman De halfbroer (2015) werd zeer goed
ontvangen. Moord op de moestuin werd boek van de maand in dwdd en een
verkoopsucces. De faxboeken De kennismaking, De porseleinkast en Allesverpletterende, oogstten alom grote lof. Voor de eerste twee delen ontving Mizee de
Henriette Roland Holstprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Over het meest recente faxboek
Hoog en laag springen:
‘Dit is een adembenemend boek.’
***** nrc Handelsblad

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Aandacht in de landelijke dagbladen • Ansichtkaarten met vogels

De grootste Italiaanse
meester van het korte verhaal

De verzamelde Novellen voor een jaar van Luigi Pirandello vormen een opmerkelijk hoogwaardig corpus aan
verhalen. Het eerste schreef hij in 1894, het laatste in
1936. Hij bleef steken bij 246: zijn dood belette hem zijn
project – één verhaal voor elke dag van het jaar – te voltooien. De diversiteit van de verhalen, die getuigen van
groot psychologisch inzicht, een buitengewoon scherp
gevoel voor humor en immens mededogen, is exemplarisch voor de enorme veelzijdigheid van de schrijver: van
arme Siciliaanse boeren die tevergeefs strijden tegen de
clerus tot wufte stedelingen die verstrikt raken in hun eigen overspel, van een wanhopige patiënt die in een New
Yorks ziekenhuis uit het raam springt tot een geëxalteerde actrice die het moet opnemen tegen een vleermuis:
het hele scala aan menselijke gedragingen en overwegingen passeert de revue. Het feit dat Pirandello tevens naar
hartenlust spot met gangbare literaire wetten, maakt dat
zijn verhalen ook na een eeuw nog altijd uiterst modern
aandoen.

promotie Leesexemplaren
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Luigi Pirandello (1867–1936), geboren in een gegoede familie op Sicilië, kreeg in 1934 de Nobelprijs
voor de literatuur. De verfilming van zijn verhalen door
Paolo en Vittorio Taviani, Kaos werd wereldberoemd.
Patty Krone en Yond Boeke selecteerden de beste
van Pirandello's verhalen, vertaalden ze en schreven er
een nawoord bij.  

‘Elk nieuw verhaal van Luigi Pirandello roept een oud verhaal in herinnering. Dat is een kwaliteit van deze verhalen
omdat ze met zijn allen een universum vormen waarbinnen variaties op een beperkt aantal thema’s worden uitgeprobeerd. Pirandello ziet met lede ogen toe hoe zich in
zijn proza voltrekt wat toch niet te stoppen is. Hij brengt
menselijke emoties en handelingen in kaart, niet om iets te
voorkomen of te genezen, maar bij wijze van troost in dit
tranendal.’ Het Parool

Een verkenning
van de vingerafdruk
De vingerafdruk is de plek waar persoonlijke identiteit
ontstaat, even uniek en raadselachtig als diens concentrische cirkelingen. De geschiedenis ervan is een droomachtige parade van goochelaars, detectives, genieën,
charlatans, wetenschappers, handlezers, kunstenaars en
bureaucraten.
In Fonkelrozen omcirkelt Geertjan de Vugt de maatschappelijke, filosofische, kunsthistorische en existentiële
thema’s rond vingerafdrukken, en begeeft zich daarmee
op het grensgebied tussen fictie en non-fictie. Weliswaar
wordt de mens gedreven door het verlangen onderscheidend te zijn, maar er is ook een tegenovergestelde kracht.
Is het iemand gegeven geheel te verdwijnen? Bestaat de
ultieme verdwijntruc? Fonkelrozen is een rijk, erudiet
en speels boek over onze obsessie met zichtbaarheid en
onzichtbaarheid.
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Geertjan de Vugt (1985) promoveerde op
een proefschrift over politieke dandy’s en is
werkzaam als coördinator Wetenschap en
Kunst bij de knaw. Hij schrijft over poëzie
voor de Volkskrant. Eerder publiceerde hij
essays in De Groene Amsterdammer, De
Witte Raaf, De Nederlandse Boekengids en
dwb. Fonkelrozen is zijn debuut.

Foto Annaleen Louwes

promotie Voorpublicatie • Leesexemplaren • Lezingen

Verraad, complotten en

duistere plannen
onder revolutionairen

Midden negentiende eeuw vermoordden terroristen in
naam van de revolutie een verrader uit eigen gelederen. De 22-jarige Sergej Netsjajev slaagde er als enige in
geruime tijd uit handen van de politie te blijven. Het was
deze moord die Dostojevski inspireerde tot Boze geesten,
zijn meest politieke roman. Als geen ander weet hij, met
zijn meesterlijke karakteriseringen, de kwaadwillende
revolutionairen naar het leven te tekenen. Het is ronduit
ontluisterend hoe zij samenzweren om hun tegenstanders uit de weg te ruimen, terwijl zij te midden van
excessief geweld zelf buiten schot weten te blijven.
In Boze geesten laat Dostojevski zien hoe ver sommigen gaan om hun ideologie, hun politieke opvattingen, te
verdedigen. Hij legt, niet zonder zwarte humor en ironie,
nauwkeurig bloot tot welke buitensporigheden om het
even welk fanatisme kan leiden. En waartoe dat leidt is
ook tegenwoordig pijnlijk zichtbaar: van het fenomeen
gewetensgevangene en terrorisme tot het regelrecht uitschakelen van politieke dissidenten, het is onverminderd
relevant. Met Boze geesten schreef Dostojevski kortom
(helaas) een boek van alle tijden.

promotie A3-poster op aanvraag
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Fjodor Michailovitsj Dostojevski (1821–1881)
schreef tijdens zijn onstuimige leven – veroordeeld tot
dwangarbeid in Siberië; op de vlucht voor schuldeisers – klassiek geworden romans als Misdaad en straf,
De idioot en De broers Karamazov. Aanvankelijk beschouwde men Dostojevski als staatsgevaarlijk, maar
zijn begrafenis werd een nationale gebeurtenis.
35

We mogen (bijna) weer!
Schoon formaat: 125 x 200 x 50 mm.

Denkend aan de klassieke Russische schrijvers komen
algauw de grote bals en uitgelaten salonscènes naar boven. De boeken van Tolstoj en Dostojevski staan bol van
feestelijke aangelegenheden waar de upper class en de
gegoede burgerij zich vermaken met walsen, champagne
en een spelletje whist. Maar niet alleen in de negentiende
eeuw en in de salons van Petersburg hield men van een
feestje, ook tezamen rond een vuur, toen en nu, of bij
een drinkgelag in de kroeg vieren de Russen heel wat
af. Muziek en wodka zijn dan nooit ver weg, net als de
oneindige toosts voordat men het glas aan de lippen zetten mag.
In Hoera! zijn uiteenlopende, vreugdevolle verhalen
opgenomen uit de Russische Bibliotheek. Deze bundel
bevat werk van onder anderen Toergenjev, Achmatova,
Tolstoj, Boenin, Tsjechov, Dostojevski, Poesjkin, Tsvetajeva en Paustovski, en is uitermate geschikt om jubileum,
verjaardag en housewarming kracht bij te zetten.
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Tussen
landarbeiders
en edellieden
‘Een Nederlandse Umberto Eco.’
***** nrc Handelsblad

Voordat Ivan Toergenjev aan zijn grote romans begon
brak hij door met zijn jagersverhalen. In deze verhalen
loopt een jager velerlei figuren tegen het lijf, begint een
praatje, hoort hen aan en gaat weer op pad. De landheren, lijfeigen boeren, de molenaarsvrouw en de visser, hij
tekent hen allemaal vol eenvoud en levensecht.
Toergenjevs jagersverhalen zijn volgens Karel van het
Reve elk op zich ‘een juweel van harmonie en stilte’. Dat
geldt eens te meer voor de vijf die in deze bundel zijn
samengebracht, in een frisse, gloednieuwe vertaling van
Froukje Slofstra.

Vijf jagersverhalen is na de grote actie met de Kleine
Russische Bibliotheek afzonderlijk verkrijgbaar.

‘Nico Dros kust de duistere Middeleeuwen tot leven.’
**** de Volkskrant
‘Denk Brief voor de koning/Kruistocht in spijkerbroek voor
volwassen lezers. Dit is een boek om in te verdwijnen.’
Katja de Bruin vpro Gids
‘Een heerlijke historische roman om volledig in te zwelgen.’
De Morgen
‘Deze historische roman over Willem Madoc
laat zich lezen als een ouderwets jongensboek.’
Trouw

‘In haar prachtige biografie zet Lieneke Frerichs de gesloten,
eenzelvige Nescio in het volle licht. Aan de hand van ontroerende, soms ontluisterende details laat zij zien hoe de schrijver
telkens op zoek ging naar wat mooi en waarachtig was.’
de Volkskrant
‘Het is een prachtige en monumentale biografie over
iemand die veel wilde zijn, behalve een monument’.
Carel Peeters in Vrij Nederland
‘Een fascinerend portret.’
vpro Gids
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