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‘Een meedogenloos werk: Septologie voelt nu al memorabel.’
THE GUARDIAN

Jon Fosse
Ik is een ander | Septologie III-V
VERTAALD DOOR MARIANNE MOLENAAR

Het tweede deel van Jon Fosse’s Septologie
geeft ons een kijkje in het leven van kunstschilder Asle als tiener. Geklungel met
meisjes, roken en drinken, rockbands en
vuistgevechten, een zeurende moeder en een
stille vader. Galeriehouder Beyer ontdekt de
jonge schilder wanneer Asle een tentoonstelling heeft in het jeugdcentrum van zijn
geboortestad. Ondertussen ontmoet hij zijn
naamgenoot, ook kunstenaar, en beide worden ze toegelaten tot de kunstacademie in
Bjørgvin. Daar ontmoet Asle zijn toekomstige vrouw, Ales.
Ik is een ander is een roman over de aard
van liefde, kunst, God, alcoholisme, vriendschap en het verstrijken van de tijd. Naast de
dood is juist ook het leven nadrukkelijk aanwezig – de warmte van een hond op schoot,
het plezier van aan autorit in je eentje, hoe
lekker spek en eieren kunnen smaken.
‘Een nieuw meesterwerk van Jon Fosse. Indien mogelijk zelfs beter dan De andere
naam. En dat is niet eenvoudig.’
– Vårt Land (Noors dagblad)
De andere naam | Septologie I-II, was o.a. genomineerd voor de Europese Literatuurprijs
en de International Booker Prize:
‘De lange gedachtenketens hebben een verrukkelijk ritme, een stromende rivier van gevoelens, ideeën en twijfel.’
– Abdelkader Benali

Jon Fosse (1959) is een alom gerespecteerd schrijver. In 2010
kreeg hij de Ibsen-prijs voor zijn
toneelstukken. In 2014 werd
hem ‘vanwege zijn krachtige,
veeleisende en vernieuwende
manier van schrijven in elk literair genre’ de European Prize for
Literature toegekend.
In 2022 verschijnt het laatste
deel Een nieuwe naam - Septologie
VI-VII.
_________________________
Boekgegevens
februari 2021
ISBN 9789492068514
NUR 302
€ 24,50 | ca. 320 pag.
Paperback met ﬂappen
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Debuutroman over de vrolijke, pijnlijke, verdrietige
zoektocht van een man naar zijn broer

Robert Jan Heyning
Harlekijn
Na de zelfverkozen dood van zijn broer verkeert de ik-figuur in een staat van verdoving.
Aan het sterfbed van een oude vriend enkele
maanden later, tekent een pijnlijke vraag
zich steeds scherper af: ben ik een goede
broer geweest? Heb ik mijn broer gehoord
en gezien? Heb ik hem liefgehad en heb ik
hem mijn liefde laten voelen? Wat zat er
achter zijn agressieve zelfdestructie?
Het schuldgevoel, het gevoel gefaald te
hebben als broer, als mens, blijft op onvoorspelbare momenten vanuit het donker commentaar geven; snerend, sussend, geestig,
liefdevol, cryptisch, cynisch, grappig, pijnlijk. Gaandeweg begint echter ook het vermoeden te ontstaan dat de broer zijn hele
leven zelf bedacht heeft, tot precies die werkelijkheid die hij zich wenste. Maar is een
zelfbedachte realiteit altijd namaak? Is de
realiteit altijd echt?
Harlekijn, gebaseerd op het persoonlijke
leven van de auteur, is een vrolijke, pijnlijke,
verdrietige zoektocht van een man naar zijn
broer en diens zelfgeschapen wereld en de
wanhopige moed er een einde aan te maken.
Een zoektocht met het besef dat er nooit
echt duidelijkheid zal zijn.

Robert Jan Heyning (1957)
had een verhuisbedrijf met
een bakfiets, verkocht langs
de stoep gezet meubilair en
begon een bureau voor het
bedenken van product- en
bedrijfsnamen. Vanaf zijn veertigste is hij verbonden aan het
Noord Hollands Toneel.
Heyning schreef verschillende
toneelteksten en een monoloog. Harlekijn is zijn debuutroman.
________________________
Boekgegevens
maart 2021
ISBN 9789492068538
NUR 301
€ 19,00 | ca. 128 pag.
Paperback met ﬂappen
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Een scherp en teder familieportret.
Genomineerd voor de Nordic Council’s Literature Prize

Edvard Hoem
Het verhaal van mijn vader en mijn moeder
VERTAALD DOOR PAULA STEVENS

De Noorse schrijver Edvard Hoem droeg het
verhaal van zijn ouders vijftig jaar met zich
mee. Het begint voor hem als hij zes is en
zijn moeder een simpele en tegelijkertijd
moeilijke vraag stelt: ‘Mam, hou je van
papa?’ Hij heeft geen flauw idee dat zijn
vraag over een familiegeheim gaat. Ze antwoordt: ‘Ik hield niet van vader toen ik hem
ontmoette. Maar ik werd verliefd op hem
omdat hij constant was, constant en trouw.
En dat is net zo belangrijk als liefde.’
Hoe waren de ouders voordat ze ouders
werden? Edvard Hoem vertelt het aangrijpende verhaal van zijn ouders, een jonge
reizende predikant die Gods woord predikt
in de valleien van Noorwegen, en een jonge
vrouw die in een relatie met een Duitse soldaat zwanger wordt en daarmee veel ongeluk brengt.
Naast een scherp en teder familieportret is
Het verhaal van mijn vader en mijn moeder
een ontroerende roman over het leven op
het platteland in Noorwegen.
‘Hij kan zich tederheid en oprechtheid veroorloven zonder ooit sentimenteel te worden. Er is een auteur van het formaat van
Edvard Hoem voor nodig om hierin te slagen...’
– Aftenposten

Edvard Hoem (1949) is een van
de belangrijkste literaire schrijvers van Noorwegen sinds zijn
doorbraak met de met de bekroonde roman Kjærleikens ferjereiser in 1974. Vier keer werd hij
genomineerd voor de prestigieuze Nordic Council’s Literature
Prize, waaronder in 2005 voor
Het verhaal van mijn vader en mijn
moeder. In 2019 kreeg hij de ereprijs voor zijn gehele oeuvre tijdens de uitreiking van de
Brageprisen (Noorse literatuurprijs).
_________________________
Boekgegevens
maart 2021
ISBN 9789492068545
NUR 302
€ 20,00 | ca. 224 pag.
Paperback met ﬂappen

7

‘De belangrijkste Duitse schrijver uit de naoorlogse periode.’
JEAN PAUL SARTRE

Hans Erich Nossack
Het onmogelijke bewijs
VERTAALD DOOR RONALD VLEK

Het onmogelijke bewijs is een roman in de
vorm van een transcriptie van een moordzaak, een proces dat een man in gedachten
voert tijdens een slapeloze nacht, terwijl hij
probeert in het reine te komen met zichzelf
en de schijnbare verdwijning van zijn
vrouw.
De rechter voegt zich bij de aanklager tijdens het voeren van het verhoor, en hoewel
de verdachte wil meewerken, wordt hij
steeds verkeerd begrepen en maakt hij
voortdurend ruzie met het Hof. Maar door
zijn getuigenis wordt de waarheid over zijn
zevenjarig huwelijk geleidelijk onthuld. Ondanks de uiterlijke kenmerken van burgerlijke respectabiliteit, is zijn leven in feite een
schijnvertoning geweest die gepaard ging
met de constante angst voor ‘het ergste’.
‘Voor de dood?’ vraagt de aanklager.
‘Nee, voor het leven,’ antwoordt de verdachte.
Zoals in al het werk van Nossack, zijn de
basisthema’s in Het onmogelijke bewijs het
ondraaglijke besef van de mens van de voorlopige aard van het bestaan en de noodzaak
van moed in het licht van zijn ultieme eenzaamheid.
Het onmogelijke bewijs leest als een nachtmerrieachtige droom van onovertroffen
puurheid en schoonheid.

Hans Erich Nossack (1901-1977)
was een Duitse schrijver en vertaler. Zijn roman Het onmogelijke
bewijs wordt gezien als een van de
grootste prozastukken die de
Duitse naoorlogse literatuur
heeft voortgebracht. Zijn werk
werd verboden door het naziregime. Door Jean-Paul Sartre
geprezen als een van de grote
Duitse existentialistische romanschrijvers, wordt Nossack in zijn
tijd beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers in Europa.
_________________________
Boekgegevens
maart 2021
ISBN 9789492068545
NUR 302
€ 20,00 | ca. 224 pag.
Paperback met ﬂappen
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‘Boek van het jaar... een fantastische roman.’
JYLLANDS-POSTEN ******

Stine Pilgaard
Meter per seconde
VERTAALD DOOR EDITH KOENDERS & ADRIAAN VAN DER HOEVEN

Een jong stel verhuist samen met hun zoontje naar West-Jutland en stappen in een wereld van boomknuffelaars, verplichte
zangbijeenkomsten en idealistische verlangens. Ondanks al haar ambities om te integreren met de lokale gemeenschap, snapt ze
het gewoon niet, verstikt door de codes van
landelijke conversaties, de beknoptheid van
de zinnen, de eindeloze stiltes.
Het leven op school waar haar man leraar
is, de angst van anti-conversatie en de kwellingen van het ouderschap dragen allemaal
bij aan de opmerkzaam speelse en vaak zeer
wrange reacties die ze schrijft in haar column van de plaatselijke krant, een baan die
haar in bepaalde kringen al snel een cultstatus bezorgd.
Meter per seconde is een verhaal over het
beginnen van een nieuw leven in nieuw en
onbekend land, over menselijke relaties, dilemma’s en de wegen en zijwegen van sociale omgang.
‘Boek van het jaar... een fantastische roman.’
– Jyllands-Posten ******
‘Stine Pilgaard heeft een uitgesproken talent voor parodie. Ze legt het gênante en de
absurditeiten van het dagelijks leven vast.
Maar onder de lichtheid van de woorden
ligt meer dan komedie en retoriek.’
– Berlingske *****

Stine Pilgaard (Aarhus, 1984)
is afgestudeerd aan de Danish
Writers Academy en de Universiteit van Kopenhagen en wordt
gezien als een van de meest talentvolle schrijvers van haar generatie. Meter per seconde (2020)
is haar derde roman en net als de
vorige twee een groot succes in
Denemarken.
Film- en televisierechten van alle
drie haar romans zijn gekocht
door Nordisk Film.
_________________________
Boekgegevens
mei 2021
ISBN 9789492068576
NUR 302
€ 20,00 | ca. 256 pag.
Paperback met ﬂappen
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Bekroond boek over leven in een kwetsbaar lichaam.
Winnaar van de Critics Prize 2018
Genomineerd voor de Nordic Council Literature Prize 2018

Jan Grue
Ik leef hetzelfde leven als het jouwe
VERTAALD DOOR WOUTER DE JONG

‘Ik heb een aangeboren spierziekte. Ik ben
een rolstoelgebruiker. Ik heb een hoge opleiding. Ik heb werk. Ik ben een familieman.
Wat was er nodig om hier te komen?’
Jan Grue werd als kind gediagnosticeerd
met spinale spieratrofie. In Ik leef hetzelfde
leven als het jouwe vertelt hij over leven in
een kwetsbaar lichaam. Aan het woord gehandicapt heeft hij een hekel, het komt dan
ook niet in zijn boek voor. Hij schrijft over
hoe hij vecht om op te staan van de bank;
hij heeft een half uur nodig om zich aan te
kleden. Haast heeft hij niet. Daarnaast is het
een verhaal over werk, over dromen, over
het gewone en het ongewone leven.
We varen in een lekkende boot, we weten dat
we stervende dieren zijn. Wij zijn argonauten,
kosmonauten, avonturiers, ontdekkingsreizigers. We zijn op reis.
‘Dit gaat niet alleen over de auteur zelf,
maar ook over wat het betekent om mens te
zijn.’
– Vårt Land
‘Mooi en wijs, het doet denken aan de grote
stylisten van non-fictie, zoals de Amerikaan
Joan Didion. Een literair meesterwerk!’
– Dagbladet ******
‘Een meesterwerk over het leven.’
– Stavanger Aftenblad ******

Jan Grue werd in 1981 geboren
in Oslo. Hij is professor kwalitatieve methoden aan de afdeling
Speciaal Onderwijs van de Universiteit van Oslo. Daarnaast
schrijft hij romans, kinderboeken en non-fictie.
Ik leef hetzelfde leven als het jouwe
is zijn twaalfde boek en werd in
Noorwegen lovend onthaald.
_________________________
Boekgegevens
februari 2021
ISBN 9789492068521
NUR 320
€ 20,00 | ca. 224 pag.
Paperback met ﬂappen
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Een klassieker uit de wielerliteratuur
Van de auteur van het succesvolle Ik en mijn fiets:
‘Een ongelooflijk goed boek.’ FRANK HEINEN

Paul Fournel
Anquetil alleen
VERTAALD DOOR BENJO MASO

Er zijn dingen die hij alleen doet, en dingen
die alleen hij doet. Jacques Anquetil (19341987) was een wielrenner met een aristocratische inslag en een ontspannen houding
ten opzichte van regels en moraal. Door zijn
reputatie als rokkenjager en zijn openhartige bekentenissen van doping, deed hij de
Franse samenleving van de jaren zestig versteld staan, evenals met zijn vijf Tour de
France-overwinningen (in 1957, 1961, 1962,
1963 en 1964). Paul Fournel was vanaf het
begin een groot bewonderaar van Anquetil
en volgde diens carrière met de passie van
een fan en het oog van een dichter.
In deze originele biografie van een complex personage, combineert Fournel het verhaal van Anquetils leven met scènes uit dat
van zichzelf.
‘Ik was tien jaar oud, klein, bruin en rond;
hij was lang en blond en mager en ik wilde
hem zijn. Ik wilde zijn fiets, zijn uiterlijk,
zijn nonchalance, zijn elegantie. Ik had
zowel mijn voorbeeld als mijn mijn tegenpool gevonden.’
Over Ik en mijn fiets:
‘Een ongelooflijk goed boek.’
– Frank Heinen
‘Het boek verdient het opgenomen te worden in het pantheon der wielerboeken.’
– Remco Nieberg op Het is Koers

Paul Fournel (1947) heeft
romans, korte verhalen en talloze boeken voor jongeren gepubliceerd. Hij is ook de auteur
van het fietswoordenboek MéliVélo (2008) en het bekroonde
Besoin de vélo (Ik en mijn fiets,
Oevers, 2020).
Anquetil alleen (2012) werd bekroond met de Prix Jules Rimet
2012 voor het beste literaire
sportboek van het jaar.
_________________________
Boekgegevens
april 2021
ISBN 9789492068552
NUR 320
€ 19,00 | ca. 188 pag.
Paperback met ﬂappen
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Voor de liefhebbers van Het zoutpad en De wilde stilte
van Raynor Winn

Walter J.C. Murray
Copsford | Van de stad naar het platteland
VERTAALD DOOR ANNE-MARIE VERVELDE

Met een voorwoord van Raynor Winn.
Copsford, veelvuldig aanwezig en een inspitatiebron in De wilde stilte van Raynor
Winn, is een buitengewoon boek. Het is
echter niet alleen het verhaal van een landelijke idylle – het leven in Copsford was
moeilijk, en Murray schuwt de incidentele
verschrikkingen niet.
Walter Murray was een jonge man die het
leven in de stad beu was. Begin jaren twintig haalde hij een boer uit Sussex over om
een vervallen huisje van hem te huren, dat
alleen op een heuvel stond, zonder stromend water of elektriciteit. De meeste
ramen waren kapot, het was vies, donker en
vol met ratten. Hij kocht een kwast en een
emmer in het dorp, dwong de ratten zich
terug te trekken en richtte het in met slechts
enkele meubelstukken. De plaatselijke postbode vond een hond voor hem, en met zijn
nieuwe metgezel begon hij zijn omgeving te
verkennen. In dat jaar verdiende hij in Copsford de kost van het verzamelen, drogen en
verkopen van de kruiden die hij lokaal
vond: agrimonie, weidzoet en duizendblad.
Hij leerde de wilde dieren en de planten om
hem heen kennen. Zijn leven was zwaar –
hij vulde zijn inkomen aan met het schrijven van artikelen – maar het was hier dat hij
zijn toekomstige vrouw ontmoette en met
wie hij later een school zou oprichten.

Walter J. C. Murray (1900-1985)
diende tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarna hij korte tijd als
journalist in Londen werkte. Gedesillusioneerd door het stadsleven verhuisde hij naar Horam,
waar hij leefde als schrijver en
verzamelaar van wilde kruiden
en bloemen, voordat hij leraar
werd. In 1923 richtte hij een
kleine school op waarvan hij
veertig jaar directeur bleef. Zijn
bekendste boeken zijn Nature’s
Undiscovered Kingdom (1946) en
Copsford (1948).
_________________________
Boekgegevens
mei 2021
ISBN 9789492068491
NUR 324
€ 20,00 | ca. 224 pag.
Paperback met ﬂappen
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Ontroerende, openhartige gedichten

Arjan Peters
Belvedère
GEDICHTEN

Mooi uitzicht, dat is wat het woord Belvedère belooft. Om die reden toog Arjan
Peters in de vorige zomer met een vriend
naar Oranjewoud. Maar bij de uitzichttoren
aldaar werd het tweetal door een hek geweerd, en kon slechts tussen takken door
naar de zonovergoten top kijken, met het
‘trotse plateau boven bos en maaiveld’.
Die ervaring leverde Peters wél een inzicht
op. En een gedicht. De titel kan zelfs het gehele debuut van de zevenenvijftigjarige
dichter dragen: hij denkt terug aan gestorven schrijvers, vrienden en familie, aan een
voorbije liefde, aan de onvoltooide verzen
van geliefde dichters, en aan het leven en de
liefde in het heden. De zonnige top is soms
lastig te bereiken, maar nooit uit het zicht.

Arjan Peters (1963) studeerde
Nederlands en is al dertig jaar
bekend als literatuurcriticus, columnist en interviewer. Zijn
voorlaatste boek is Lat is hoog
over (2018), over het WK-voetbal
in Rusland.

De gedichten in Belvedère zijn beurtelings
verrassend ontroerend, openhartig en geestig.

_________________________
Boekgegevens
april 2021
ISBN 9789492068583
NUR 306
€ 20,00 | ca. 96 pag.
Paperback met ﬂappen
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