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Exclusieve dundrukuitgave
Door de lezer samengesteld

De nieuwe ‘gedundrukt’ verschijnt traditiegetrouw in
het najaar, maar voor J. M.A. Biesheuvel maken we graag
een tussentijdse speciale eredundruk. Met Schip in dok
brengt Van Oorschot samen met Biesheuvels lezers een
eerbetoon aan hem en zijn werk.
Zijn rijke en grote oeuvre spreekt tot de verbeelding
van velen. Het zit vol korte verhalen en novellen over
de wereldzeeën, bijzondere eenlingen, reizen, zijn jeugd
en het gekkenhuis, en bevat een uitzonderlijke dosis
absurde logica. Met zijn vele bundels, zoals In de bovenkooi en Reis door mijn kamer, heeft Biesheuvel laten zien
wat zijn verbeeldingskracht en fantasie vermag. Het
maakte hem tot een zeer geliefde verhalenverteller, zo
niet de beste van Nederland, die met zijn stilistische rijkdom garant stond voor klassieke titels als ‘Brommer op
zee’, ‘De angstkunstenaar’ en ‘Een dag uit het leven van
David Windvaantje’.
Biesheuvel had naar eigen zeggen de gewaarwording
te zijn ‘verdwenen’, in zijn driedelige Verzameld werk, dat
in 2008 verscheen. Nu halen we hem andermaal boven,
met Schip in dok, waarin we samen met zijn lezers zijn
evergreens én verrassende keuzes bijeenbrengen.

in-memoriauitgave
——––––––––––––––––––––—–

Radiospotje
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J.M.A. (Maarten) Biesheuvel (1939–2020) debuteerde in 1972
met zijn verhalenbundel In de bovenkooi. Daarna volgden talloze bundels, altijd bestaande uit korte verhalen en novellen,
waaronder De weg naar het licht, De angstkunstenaar, Reis
door mijn kamer en Brief aan Vader. Hij ontving de P. C. Hooftprijs voor zijn oeuvre. In 2008 verscheen bij Van Oorschot zijn
monumentale Verzameld werk in drie delen in een cassette.

De selectie voor deze bijzondere in-memoriamuitgave zal tot stand komen met hulp
van zijn vele liefhebbers – boekhandelaren,
lezers, kenners of beginnende adepten:
iedereen mag zijn top 5 van favoriete verhalen opsturen, waaruit op de uitgeverij de
selectie zal worden gemaakt.

Foto Bert Nienhuis

promotie Aandacht in landelijke media • a3-poster • Wobbler •

Een beleid van willekeur en uitsluiting

Op 20 oktober 1944 werden alle Duitsers in het Nederlandse Koninkrijk tot vijandelijke onderdanen verklaard.
Direct na de bevrijding werden hun bezittingen door
de Nederlandse overheid in beslag genomen. De staat
maakte geen onderscheid: Duitsers die al decennialang
in Nederland woonden en werkten, werden als vijand bestempeld, maar ook Nederlanders die door een huwelijk
automatisch de Duitse nationaliteit hadden verkregen.
Zelfs joden die uit Duitsland waren gevlucht werden
volgens de wet vijandelijk onderdaan.
Veel Duitse Nederlanders probeerden een ‘ontvijandingsverklaring’ te krijgen, en zo hun bezit terug te
krijgen. Dat was niet makkelijk: ze moesten aantonen
dat ze zich als ‘goede Nederlander’ gedragen hadden
in de oorlog. Maar wat is een ‘goede Nederlander’? Die
vraag beantwoordde niet elke ambtenaar hetzelfde. Aan
de hand van gesprekken met nabestaanden laat Marieke
Oprel zien dat het Nederlandse beleid ingrijpende gevolgen had voor Duitse Nederlanders en de generaties die
volgden. Daarmee voegt ze een onderbelicht hoofdstuk
toe aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland.
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Marieke Oprel (1990) promoveerde in 2020 aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam op haar onderzoek naar het Nederlandse naoorlogse beleid
met betrekking tot Duitse onderdanen. Momenteel is ze werkzaam als universitair docent aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Afrekenen met
de vijand is haar eerste publieksboek.

Foto Annaleen Louwes

promotie Podcast • Voorpublicatie • Aandacht in de dagbladen

De nieuwe meester
op de korte baan

Winnaar
Libris
Literatuur Prijs
2020

Sander Kollaard, Librisprijswinnaar 2020 met zijn roman
Uit het leven van een hond, debuteerde met een verhalenbundel: Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde, waarmee
hij verrassend de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
won. Kollaard heeft zich nadien snel ontwikkeld tot een
schrijver met een breed palet. In zijn verhalen spreekt
steeds meer een eigen stem: Kollaard paart een soms
lyrische vertellende stijl aan beschouwende stukken, en
weet die twee elementen als geen ander in zijn verhalen te
verenigen.
In de bundel De laatste dag van de koning verzamelden wij de verhalen uit zijn debuutbundel en de bundel
Levensberichten, maar voegden er heel wat aan toe:
publicaties uit De Gids, Hollands Maandblad en Tirade,
De Groene Amsterdammer en de Volkskrant, alsmede
verhalen, essays, kritieken. Van de wormen van Darwin
tot de stemmen van Pessoa, van het spoor van de haas tot
Zweden in coronatijd, dit boek doet recht aan de veelzijdigheid van Sander Kollaard.

dagbladen
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Sander Kollaard debuteerde in Tirade, in 2011.
Sindsdien schreef hij twee verhalenbundels en
twee romans, Stadium iv en Uit het leven van een
hond, waarvoor hij in 2020 de Libris Literatuur Prijs
won. Kollaard is geboren in Amstelveen, in 1961,
studeerde geschiedenis aan de vu en woont en
werkt sinds 2006 op het Zweedse platteland.

Foto Annaleen Louwes

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • Aandacht in landelijke

Eindelijk:

de biografie van een van onze

grootste schrijvers!
In 1918 verschenen de verhalen ‘De uitvreter’, ‘Titaantjes’
en ‘Dichtertje’ voor het eerst in boekvorm. In de loop der
tijd maakte J. H. F. Grönloh zich bekend als de man achter
dit pseudoniem, maar de handelsman Grönloh hield
zichzelf buiten de literaire wereld. Na zijn dood in 1961
heeft zijn familie die lijn voortgezet. Wel verscheen in
1996 Nescio’s Verzameld werk, maar voor biografen bleef
de deur gesloten.
In Nescio. Leven en werk van J. H. F. Grönloh gaat
die deur eindelijk open. Uit niet eerder gepubliceerde
fragmenten uit dagboeken, brieven en andere persoonlijke documenten rijst een fascinerend portret op van de
gecompliceerde man die deze verhalen schreef. Verhalen,
die een basis hebben in zijn eigen leven: zijn jeugdjaren,
zijn idealistische ‘Titaantjes’-periode te midden van
de wereldverbeteraars in het Gooi, zijn verliefdheid op
Agathe Tiket, het gezinsleven met vier dochters en zijn
carrière van kantoorbediende tot directeur. In 1925/1926
maakte hij een maandenlange zakenreis in Brits-Indië,
waarvan hij verslag doet in lange brieven vol verlangen
naar huis. De honderden brieven aan zijn dochter in
Groningen geven een beeld van Amsterdam in oorlogstijd, het leven tijdens de hongerwinter en van de naoorlogse jaren, toen hij eindelijk kon doen wat hij het liefste
deed: zwerven in de Nederlandse landschappen.
Nescio schittert in de vele citaten uit de brieven. De
biografie laat eens te meer zien wat een groot stilist hij
was.

landelijke media • a3-posters • Radiospotje
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Geel Magenta Cyaan Zwart

Lieneke Frerichs is neerlandica en tekstediteur. Zij was tien jaar beleidsmedewerker bij een van de letterenfondsen en hoofdredacteur van het
Verzameld werk van Karel van het Reve. Zij publiceerde veel artikelen over
Nescio en was samensteller van de bundel Over Nescio. Ze bezorgde zijn
Verzameld proza en nagelaten werk en Natuurdagboek, Brieven uit Veere
en het reisboekje Buitenland is geen land. De Nescio-erven gaven haar
voor de biografie vrije toegang tot alle nagelaten papieren.
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Schitterende korte roman
waarin ieder woord telt
Als weduwnaar Melchior op een regenachtige dag een
meisje in zijn moestuin aantreft dat daar op zoek zegt te
zijn naar een ijsvogel, komt de deur naar zijn verleden
op een kier te staan. In deze geserreerde maar bij vlagen
lyrische roman die een paar dagen in het dorp Sloterdijk behelst, worden decennia menselijke geschiedenis
samengevat: een leven. Melchior is de beheerder van de
kerk in Sloterdijk, dat hij gedurende zijn leven opgeslokt
zag worden door het grote Amsterdam. Maar er veranderde veel meer.
Dorp maakt voelbaar wat er verloren gaat als we het
goede in onszelf niet meer zien, en dat het nooit te laat is
voor het leven om ons daarnaar te helpen zoeken.
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Gilles van der Loo (1973) studeerde klinische psychologie
en werkte vijftien jaar in overwegend Italiaanse horeca. Hij
debuteerde in 2010 in Tirade, waarvan hij later redacteur zou
worden, en publiceerde daarna columns, blogs en verhalen op
uiteenlopende plekken. Sinds 2012 verschenen van hem een
verhalenbundel en twee romans. Van der Loo is docent aan
de Schrijversvakschool en is culinair journalist bij Het Parool.

Foto Tessa Posthuma de Boer
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Heerlijk hetzelfde en onmisbaar geweldig

Nicolien Mizees nieuwe boek met ‘faxen aan Ger Beukenkamp’ Hoog en laag springen gaat over ophouden en
opnieuw beginnen. Nicolien is weer alleen en begint een
nieuw bestaan. Maar: ze zal geen zielige uitkeringstrekker meer zijn, maar Schrijver. Dit is voer voor onzekerheid, en evenzeer voor met aplomb geformuleerde
ideeën. Toch is alles ongewis, totdat de uitgever belt…
Haar ouders beloven haar een grote schenking, maar
vader wil zijn geld liever besteden aan een huisje voor
de aantrekkelijke werkster. Nicoliens jongste zusje wordt
belaagd door een hitsige kunstschilder, wat leidt tot
overdenkingen over de gevolgen van een zonderlinge
opvoeding.
In dit vierde deel van de verslavende faxen is alles zoals
het bij een verslaving gaat: heerlijk hetzelfde en onmisbaar geweldig.

maak kennis voor €12,50 (eerste twee delen
paperback)
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Nicolien Mizee (1965) is schrijver en schrijfdocent. 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 eerdere faxboeken, De kennismaking, De porseleinkast en Allesverpletterende, werden unaniem juichend besproken.

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie

Een weergaloos oeuvre eindelijk bijeengebracht
Met veel ongepubliceerd werk

Toen Carl Friedman debuteerde met Tralievader vestigde
zij met deze aangrijpende en ontroerende novelle onmiddellijk haar naam. Tralievader en haar tweede korte
roman, Twee koffers vol, groeiden uit tot haar beroemdste
boeken: ze vonden hun weg naar een breed lezerspubliek, van liefhebbers tot scholieren, en er werden tot op
de dag van vandaag vele tienduizenden exemplaren van
verkocht.
Maar Friedman schreef nog heel veel meer, waarvan
een zeer groot deel nooit in druk verscheen. Behalve
haar bekende romans, verhalen- en columnbundels
bevat het Verzameld werk een grote hoeveelheid ongepubliceerde verhalen, zowel voltooide als onvoltooide,
aangevuld met verspreide stukken en gedichten. Voor
het eerst verschijnt ook de roman Zwemmers in de nacht,
de laatste waaraan Carl Friedman bij leven werkte.
Het Verzameld werk wordt ingeleid door Frits Abrahams.
‘Het knapst is Friedman in het neerzetten van een handvol personages met een paar kleine observaties, een
paar dialogen, een of twee zinnen over het verleden. (…)
Kleurrijk, droevig, open en gesloten – het is het allemaal
tegelijkertijd.’ Doeschka Meijsing, Elsevier
‘Het bijzondere een schijn van algemene geldigheid
geven, dat kan alleen een schrijver van het formaat van
Friedman.’ Aleid Truijens, de Volkskrant

landelijke dagbladen • a3-poster

Carl Friedman (1952–2020) debuteerde in 1991 met de alom
geprezen novelle Tralievader. In 1993 verscheen de roman
Twee koffers vol. Er volgden vertalingen in het Duits, Engels,
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Frans en Russisch. Carl Friedman schreef columns in Trouw
en Vrij Nederland. Voor haar werk ontving de schrijfster de
E. du Perronprijs. In 2020 verscheen een deel van Zwemmers
in de nacht als onderdeel van de ‘blinde boekjes’.

Foto Bert Nienhuis
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De poëzie van Marjoleine de Vos is

denken met het hart
Helena, Eurydike, Odysseus – figuren uit de klassieke
mythologie treden vaak op in de poëzie van De Vos, ook
in Hoe verschillig. Ze kan ermee laten zien hoe eeuwig de
verhalen en de gevoelens zijn die we hebben, ook of juist
als bij Odysseus thuis Miles Davis uit de speakers klinkt.
Maar er is meer dan figuren en beelden alleen: er is
liefde en twijfel, er is rouw en er is het ongrijpbare leven.
Dichten is voor De Vos ‘denken met het hart’, zoals ze dat
ook in essays als het succesvolle Je keek te ver (13.000 ex.
verkocht) doet.

In rimpeling
Pas in een plas weerspiegeld zie je hoe
vertakt het simpelste bestaan, hoe
elke spriet zijn raadsels heeft
als water hem vertoont. Het diep
is lang zo nuchter niet als wij
het splintert licht en blinkt de lucht
als ik met fiets en tas, een hoofd
vol wind en wat nog moet, vergeet
de hemel in zijn oppervlak te zien.
In kalmte glanst het helderst riet
en denkt ons, kent ons niet.

a3-poster met gedicht op aanvraag

Marjoleine de Vos (1957) is redacteur en columnist van
nrc Handelsblad, dichter en essayist. Ze schrijft over kunst,
filosofie, literatuur en koken. Haar essays verschenen onder
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meer in Doe je best. Lof van het ongrijpbare leven (2018) en
in het wandelboekje Je keek te ver (2020). Ze publiceerde
vier dichtbundels bij Uitgeverij Van Oorschot, waarvan het
succesvolle Uitzicht genoeg (2013) de laatste is.

Foto Merlijn Doomernik

promotie Aandacht in landelijke dagbladen • Ansichtkaart met gedicht •

Pijnlijk, hard en weergaloos geschreven

Vanaf het moment dat een op sterven na dode soldaat,
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, vertelt hoe
zelfs de kleinste steen de hele wereldgeschiedenis kan
bevatten, raakt Manase gefascineerd door stenen. Na de
oorlog begint hij een boekhandel in zijn thuisdorp, maar
zijn grootste passie wordt de steeds verder groeiende verzameling stenen. Het is een liefhebberij waarin hij troost
vindt, een tegenwicht voor zijn eigen van geweld vervulde
en verdrongen verleden.
Manases oudste zoon ontwikkelt eenzelfde belangstelling voor de geologie, en wordt de lieveling van zijn vader. Wanneer hij dood wordt aangetroffen in een verlaten
steengroeve beschuldigt Manases echtgenote haar man
van moord. Zijn jongste zoon keert zich van zijn vader af
en sluit zich aan bij een gewelddadige ultralinkse studentenbeweging. Manase rest geen andere keuze dan de strijd
aan te gaan met zijn herinneringen, om de nachtmerrie
die zijn heden is te overleven.
Binnen het korte bestek van De stenen getuigen slaagt
Okuizumi er op ingenieuze wijze in een pijnlijk trauma
te verbinden aan de afwezigheid van de vader, de studentenrevolte van de jaren zestig en de verdringing van het
oorlogsverleden.
‘Gespierd proza.’ Kenzaburo Oë

promotie a3-poster op aanvraag • Leesexemplaren
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Hikaru Okuizumi (1956) debuteerde in 1991
met Riet en lelies. In 1993 verscheen De
stenen getuigen, dat werd bekroond met de
Akutagawaprijs en werd vertaald in onder
meer het Engels, Frans en Duits. Okuizumi
bouwde in dertig jaar een groot oeuvre
op, waarvoor hij meermaals de Nomaprijs
ontving, en de Tanizakiprijs.

Jacques Westerhoven (1947) is vertaler van een groot
deel van het oeuvre van Haruki Murakami en van werken van Mishima, Oë, Gomikawa en Tanizaki. In 2000
ontving hij de prestigieuze Nomaprijs voor vertaalde
Japanse literatuur, voor De stenen getuigen, waarvan hij
ook de Engelse vertaling vervaardigde. Voor zijn gehele
vertaaloeuvre werd hem de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 toegekend.

Een subtiele zoektocht naar wat je niet loslaat

In een bar in San Sebastián zwaait een vrouw naar een
man. Zij verzorgt de make-up voor speelfilms en hij
is een journalist die wil schrijven over de onafhankelijkheidswens van de Basken. De hartstochtelijke maar
kortstondige verhouding die zich tussen hen ontspint,
brengt hem dicht bij de mensen, maar niet bij zijn onderwerp. Na zijn terugreis bekijkt hij de films waar zij aan
meewerkte, en die hem telkens andere verhalen vertellen.
Kan men een ander liefhebben in een andere taal?
In 51 manieren om de liefde uit te stellen brengt Erik
Lindner een hommage aan een vrouw die haar leven
geeft aan de film en die achter de schermen werkt. Een
vrouw die haar eigen schoonheid verbergt door de
schoonheid van filmsterren te accentueren.
In zijn tweede roman zoekt Lindner naar nieuwe nuances in de tegenstelling tussen noord en zuid. Het boek
is een kritische ode aan de cinema die zich niet in bochten laat wringen. Vooral is het een boek over de liefde die
een lange adem kent en maakt dat men de ander verstaat.

op aanvraag • Leesexemplaren
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Erik Lindner (1968) is dichter, schrijver, essayist en
vertaler. Hij debuteerde in 1996 met de dichtbundel
Tramontane. Daarna volgden de bundels Tong en
trede, Tafel, Terrein en Acedia. In 2013 verscheen
Naar Whitebridge, zijn eerste roman. Na zijn overstap naar Van Oorschot publiceerde hij de dichtbundel Zog.

Foto
FotoTessa Posthuma de Boer
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Voor iedereen die

de grenzen opzoekt
In juli 2014 zwom Milo van Bokkum op een middag negen keer de grensrivier tussen Polen en Tsjechië over. Er
was niks te zien, de rivier was gekanaliseerd, het was een
saaie rechte stroom. Maar waarom dan toch steeds die
onbedwingbare neiging om naar de overkant te gaan?
Hoewel je grenzen zelden echt kunt zien, hebben ze
in ons hoofd een verregaande invloed. We staan soms
uren te wachten om er een over te steken, en leren van
jongs af aan hoe ze de wereld verdelen. In alle werelddelen begrenst de mens zijn land van dat van de buren.
Die grenzen vormen niet alleen miljoenen kilometers
identiteit, maar ook zijn ze een schier oneindige bron
van smakelijke geschiedenissen.
In Grensstreken onderzoekt Van Bokkum de aantrekkingskracht van grenzen – en vertelt hij over de vreemdste voorbeelden. Waar komen de enclaves, de kronkels
en de rechte lijnen op de wereldkaart vandaan? Waarom
gebruikten grensmakers een liniaal? Bestaat er een land
in een land in een land? En zijn er stukken van de wereldbol die geen enkel land claimt?

Podcast
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Milo van Bokkum (1994) is redacteur economie bij nrc
Handelsblad. Van Bokkum studeerde aan University College in Utrecht en St. Petersburg State University in Rusland.
Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde hij zijn master
Journalistiek en Media. Hij deed onderzoek en vertaalwerk
voor artikelen van Simon Kuper in The Financial Times en
debuteerde in Tirade. Grensstreken is zijn eerste boek.

Foto Annaleen Louwes
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Met Maartje Wortel op zoek naar

een nieuwe wandeling

Jarenlang loopt Maartje Wortel dagelijks met een vriendin
tien exact dezelfde rondjes door het Oosterpark in Amsterdam. Het is als een plaat waarin de naald een steeds
diepere groef achterlaat. Ze voeren in zekere zin steeds
dezelfde gesprekken. Alleen de mensen die op de bankjes
in het park zitten variëren.
Plotseling verhuist haar vriendin, verandert de wereld
in een niet bij te houden tempo, en bereikt Wortel een
dieptepunt. Ze moet blijven lopen, maar datzelfde rondje
voelt als verraad. Ze zal een nieuwe route moeten vinden.
En die mok die ze altijd meeneemt, met daarop de beeltenis van Angela Merkel, voelt ineens als een relikwie uit
vervlogen dagen. In De groef vertelt Wortel over verlies en
vrijheid, over vastzitten en loslaten. En hoe ze, of ze dat
nou wil of niet, een nieuw ritme zal moeten vinden.

• a3-poster
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Maartje Wortel (1982) werd geboren in Eemnes. Ze werd van
de School voor Journalistiek gestuurd omdat ze te veel verzon.
Inmiddels is ze als schrijver uitgegroeid tot een van de meest kenmerkende van haar generatie. Voor haar debuut Dit is jouw huis
ontving ze de Anton Wachterprijs, haar roman IJstijd, verschenen
in 2014, werd onderscheiden met de bng Literatuurprijs. In 2019
verscheen Dennie is een star, dat op veel lof onthaald werd.

Foto Joost Joossen/Das Mag
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Op pelgrimstocht met Noordervliet
Sinds een jaar of zeven heeft Nelleke Noordervliet een
huis in Beara, in het zuidwesten van Ierland. Iedere ochtend loopt ze over dik gras en mos naar een eeuwenoud
pad, de Beara Way. Sinds de steentijd hebben daar mensen
gelopen, in een landschap dat alleen op trage wijze doorgrond kan worden. Te voet, dus.
Tijdens haar wandeling komen de oude mythes van de
streek tot leven, verhalen waarin onverschrokken koninginnen zich meten met hun echtgenoten. In kaplaarzen en
met een natte modderbroek aan maakt Noordervliet een
pelgrimage naar het diepe verleden. Ze ziet een landschap
dat al eeuwenlang leeft, dat klotst en borrelt, en dat zwanger is van betekenis. Haar gewrichten mogen dan steeds
strammer worden, de mosgroene weiden en de onstuimige watervallen om haar heen doen haar deel uitmaken van
een continuüm, een landschap dat sterker is dan de dood.
Noordervliet toont zich in Wat er werkelijk is wederom
een van de meest lucide geesten van de Nederlandse letteren.

• a3-poster
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Nelleke Noordervliet (1945) is een van de veelzijdigste schrijvers
van onze tijd: zij debuteerde met de historische roman Tine, en
werd vervolgens essayiste, columniste en schrijfster van nonfictie. Daarnaast bleef zij romans publiceren, waaronder De naam
van de vader en Aan het einde van de dag. In 2018 werd haar hele
oeuvre bekroond met de Constantijn Huygens-prijs. Haar elfde
roman, De val van Thomas G., verscheen in 2020.

Foto Werry Crone
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Luchtig en intens door coronatijd
In Pizza en de Dood overziet Jan Vanriet het teruggetrokken leven in quarantaine. De stad even een oorlogsgebied, het huis een vaste burcht. Als ‘gedwongen
deelnemer’ bekijkt hij het theater van het moderne leven,
geen opbeurend spektakel, opeens ‘de wereld uit zijn as’.
In ironische afstandelijkheid vindt hij verweer en tegelijk
die bijzondere poëtische toon.
Doos ovenhapjes gekocht
plus een bundel gedichten
waarin de Dood waait
Voor zestien kleine pizza’s
betaalde ik even veel als voor
zesendertig pogingen het zwart
van het einde te verlichten […]

Over eerder werk:
‘Geen gedichten die aan het oog van de lezer voorbijkabbelen.’ De Morgen
‘Vanriet heeft een belangrijke dichtbundel gepubliceerd,
waarin hij ruzie maakt met de twintigste eeuw en het
heden, zoals alleen hij dat kan.’ Benno Barnard
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Jan Vanriet (1948) publiceerde meerdere dichtbundels, schreef essays
en columns, maar is toch vooral bekend als een van de meest toonaangevende Belgische schilders. Zijn werk wordt internationaal geprezen
en getoond op tal van grote exposities in binnen- en buitenland. Zijn
memoires Radeloos geluk werden genomineerd voor de Bookspot
Literatuurprijs. Voor Uitgeverij Van Oorschot maakte hij de tekeningen
bij de nieuwe uitgave van Radetzkymars van Joseph Roth.

Foto Dominique Provost
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Mieterse wandelingen met Maarten Koning

Nergens wordt zoveel gewandeld als in het werk van
J. J. Voskuil (1926–2008).
Vanaf de jaren vijftig maakte de schrijver met zijn
vrouw Lousje jaarlijkse wandeltochten in voornamelijk
Frankrijk, en het liefst in de Auvergne. Van iedere vakantie werd een uitvoerig dagboek bijgehouden dat later
werd gebundeld onder de titels Terloops, Buiten schot en
Gaandeweg.
Maar ook in de romans Bij nader inzien en Het Bureau
laat Voskuil zijn alter ego Maarten Koning veelvuldig
wandelen. Eind jaren vijftig beginnen de dagelijkse
wandelingen naar en van zijn werk aan het Instituut voor
Dialectologie, Volks- en Naamkunde. Tussen de middag
maakt Maarten meestal een wandeling over de grachten
of een ‘ommetje’ naar de Amstel. Er wordt ook geregeld
‘buiten’ gewandeld: op weg naar de ‘Boerenhuisclub’
door het Arnhemse Sonsbeekpark, na een vergadering
van de Zeemuseumcommissie over de dijk van Enkhuizen naar Hoorn. In de weekends trekken Maarten en
Nicolien er samen op uit. Voor Maarten is het vaak een
vlucht naar buiten. Pas op afstand van het Bureau en
andere mensen vindt hij geheel zichzelf en voelt hij zich
bevrijd.
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Had je nog willen wandelen? is een bloemlezing met de mooiste wandelfragmenten
uit Bij nader inzien en Het Bureau, geselecteerd en ingeleid door schrijver-wandelaar Wim Huijser.

Foto Bert Nienhuis
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‘Had je nog willen wandelen?’
‘Ja, ik wou wel wandelen, ja,’ zei hij, met zijn aandacht bij de afwas.
‘Heb je ook een plan?’
‘Ik had gedacht naar Zandvoort en dan door de Duin- en Kruidberg terug.’
‘En ik had gedacht door de Kennemerduinen en dan door de Duin- en Kruidberg.’
‘Ook goed.’

Uitgeverij Van Oorschot verwelkomt De Parelduiker

Uitgeverij Van Oorschot is verheugd het literair-historische tijdschrift De Parelduiker aan zich te binden.
Aangespoord door het motto van Multatuli, ‘Een parelduiker vreest den modder niet’, onthult dit tijdschrift
op een toegankelijke manier de mooiste schatten uit de
literatuur. Want onder het stof van zolders, archieven en
herinneringen liggen vaak de best bewaarde geheimen
uit de geschiedenis van boek en literatuur verscholen. De
Parelduiker openbaart ze: brieven van Remco Campert,
Carry van Bruggen of Franz Kafka, herinneringen aan
Ida Gerhardt, onthullingen over Willem Elsschot, jeugdwerk van J. Slauerhoff en Boeli van Leeuwen. Reportages
over befaamde of juist onbekende literaire locaties. Altijd
boeiend en helder geschreven en rijk geïllustreerd met
unieke foto’s en documenten.
De redactie bestaat uit Marsha Keja, Menno Voskuil,
Marco Daane, Marco Entrop, Thijs Wierema en Hein
Aalders.
‘Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart
toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op
De Parelduiker.’ – Trouw
‘Prachtblad.’ – de Volkskrant
‘Zolang De Parelduiker bestaat gaat het goed met de
literatuur in Nederland.’ – nrc Handelsblad

‘Uwe Johnsons mammoetproject Een jaar uit het leven
van Gesine Cresspahl biedt
een ongekende leeservaring.’
De Groene Amsterdammer

‘Alweer een zeer geslaagde
aflevering in een prachtige
reeks’ ****
De Standaard der Letteren

‘Monument van de Duitse
literatuur eindelijk vertaald. ’
De Standaard *****

‘Pessoa’s proza is minstens
zo rijk als zijn poëzie. Op elke
bladzijde staan geweldige zinnen.’ De Volkskrant
‘In Kroniek van een leven dat
voorbijgaat betovert Pessoa,
in zijn stilistische brille.’
De Standaard *****

shortlist boekenbon
literatuurprijs 2020
‘Beheerst en geraffineerd
schetst Stephan Enter een
wereld die op knappen staat.’
– de Volkskrant

‘Jannetje heeft eerder al een
boek over haar ouders geschreven […]. Dat boek heette
De hemel bestaat niet. Dat
was een heel leuk boek om te
lezen. Groot genoegen, goed
gedaan, helder, mooi! Maar ik
vind dit nog een klasse beter
moet ik eerlijk zeggen.’
Maarten ’t Hart

‘De jubileumverhalen van
uitgeverij Van Oorschot
maken hebberig.’ Het Parool

g e g e v e n s De Parelduiker verschijnt vijf keer per jaar, ook via het cb bestelbaar

80 blz. • € 13,50 • Een abonnement kost € 52,50. Een digitaal abonnement (pdf)
€ 34,90. Losse nummers digitaal € 7,50.

www.vanoorschot.nl

De Parelduiker wordt financieel mede ondersteund door het Nederlands Letterenfonds
en de Stichting Vrienden van De Parelduiker. | www.parelduiker.nl
9 34 789028

211148

www.vanoorschot.nl

35

Uitgeverij Van Oorschot
Herengracht 613 | 1017 ce Amsterdam
t 020 6231484
www.vanoorschot.nl
promotie
Emmelie Muijsers | t 020 7579666
emmelie@vanoorschot.nl
verkoop
Anna Krans, binnendienst | t 020 7579665
anna@vanoorschot.nl
Ivan Borghstijn, vertegenwoordiger | t 0614199569
ivan@vanoorschot.nl
vertegenwoordiging belgië
Elkedag Boeken
Jodenstraat 16, -2000 Antwerpen, België
t +32 3 345 60 40
info@elkedagboeken.be
Pieter Boschmans, + 32 499 755 362
pieter@elkedagboeken.be
Sophie Verbist, + 32 473 214 672
sophie@elkedagboeken.be

Uitgeverij Van Oorschot
@oorschotboeken
uitgeverijvanoorschot
Ontwerp Collage, Grou
Druk Zalsman, Zwolle
Alle prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud
Foto voorzijde W.C.N. van Vliet, 23 september 1941

