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Jack Kerouac
Eenzame reiziger
Op 12 maart 2022 is het honderd jaar geleden dat
Jack Kerouac werd geboren. Op die dag verschijnt het nog
niet eerder in het Nederlands vertaalde Eenzame reiziger,
waarin Kerouac in ‘jazzy impressionistisch proza’
(The New Yorker) verslag doet van zijn omzwervingen
door de VS, Mexico, Marokko, Londen en Parijs.
*
‘Eenzame reiziger geeft ons Kerouac’s universum,
met flitsen van poëzie, waarheid en gekte.’
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

‘Een boek vol verrassende en mooie dingen...
men ziet, hoort en voelt.’
SUNDAY TIMES

‘Elk boek van Kerouac is uniek. Zo’n rijk, natuurlijk schrijven
is in de latere twintigste eeuw ongeëvenaard.’
ALLEN GINSBERG

Boekgegevens
12 maart 2022 | ISBN 9789492068828 | NUR 302 | € 21,00 | ca. 280 pag. | Paperback met ﬂappen

Jack Kerouac
Eenzame reiziger
VERTAALD DOOR ARIE STORM

Eenzame reiziger (voor het eerst gepubliceerd
in 1960) is een tijdloos reisverslag en een
jubelende viering van de menselijke ontdekkingsdrang. Terwijl hij door de VS, Mexico, Marokko, Parijs en Londen zwerft, legt
Kerouac in poëtisch proza het leven onderweg vast.
Staande op de locomotief van een trein die
langs velden met stekelige cactussen raast;
zijn eerste stierengevecht in Mexico terwijl hij high is van opium; bijpraten met de
jongeren van het beat-nachtleven in New
York; zichzelf begraven in de met sneeuw
bedekte bergen van Noordwest-Amerika;
mediteren op een zonovergoten dak in Tanger; of verliefd worden op Montmartre en de
Sacré-Cœur – Kerouac schrijft zowel over de
eindeloze diversiteit van het menselijk leven
als over zijn eigen levenslustige filosofie van
zelfontplooiing.
Eenzame reiziger lijkt met zijn uitbundige,
sprankelende stijl en ‘jazzy impressionistisch
proza’ (The New Yorker) op zijn romans en
geeft ons ‘Kerouac’s universum, met flitsen
van poëzie, waarheid en gekte’ (The New York
Times Book Review).

Jack Kerouac (1922-1969), geboren in Massachusetts, studeerde
aan de Columbia Universiteit
in New York, waar hij een aantal van de schrijvers ontmoette
die later deel zouden uitmaken
van de Beat Generation, onder
wie Allen Ginsberg en William
Burroughs. In 1957 werd On The
Road gepubliceerd. Ongelukkig
door het succes en alle aandacht
trok hij zich terug in zijn geboorteplaats, waar hij op zevenenveertigjarige leeftijd stierf aan
de gevolgen van een leverbloeding.
_________________________
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Antonio Moresco
Liefdessprookje
ROMAN | VERTAALD DOOR NINI WIELINK

Een lief en tegelijkertijd wreed hedendaags
sprookje van de schrijver van Het lichtje in
de verte, een verhaal dat zich afspeelt in het
koninkrijk van de levenden en de doden, een
rijk dat ontstaat wanneer alle aardse hoop
eindigt.
Er was eens een oude gek die op straat
woonde, omringd door kartonnen en lompen, alleen bewaakt door een gewonde duif.
Misschien was hij ooit een belangrijk man,
maar niemand kan zich dat herinneren, ook
hijzelf niet. Zijn leven gaat onveranderlijk
voort, gekenmerkt door de afwisseling van
dag en nacht, zon en regen. Tot er iets ongelooflijks gebeurt. Een lieflijk meisje schenkt
haar aandacht aan de oude man, ze glimlacht
naar hem, neemt hem mee naar huis, wast
hem, houdt van hem. Het nieuwe, gelukkige leven duurt echter maar kort. Op een dag
wordt de oude man – zoals hij eerder onverwachts werd gered – in de steek gelaten en
vertrekt hij naar de stad van de doden. Maar
dan gebeurt er weer iets wonderbaarlijks…
De oude man overstijgt de duisternis en
hervindt de liefde en zichzelf.
Over Het lichtje in de verte (Oevers, 2019):
‘Dit boek lees je zoals je naar een landschap
kijkt. Iedereen ervaart de raadselachtige
schoonheid ervan op zijn eigen manier en
vindt er een geheel eigen ontroering in.’
– Dagblad De Tijd, dat Het lichtje opnam in de
lijst De 18 Beste Boeken van 2020

Antonio Moresco (Mantova,
1947) is schrijver van fictie,
non-fictie en theater. ‘Antonio
Moresco is literair erfgoed, een
schrijver aan wie je, als je hem
leest, niet meer ontsnapt,’ aldus
Roberto Saviano.
Over Het lichtje in de verte (nu 5e
druk):
‘Grootse literatuur. Een juweeltje.’ – Grietje Braaksma, Broese
‘Fascinerend. Een geweldige vertelling.’ – Ronnie Terpstra, Boekhandel Van der Velde
‘Betoverend mooie literatuur.’
– Standaard Boekhandel Lokeren
_________________________
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Sabine van den Berg
Biotopia 1.0
ROMAN

Camille Barbin is weekdierdeskundige en bekend fotograaf. Ze spreekt een zelfontwikkelde genderneutrale taal en is de nieuwe vriendin van Lola’s moeder Saar. De vijftienjarige
Lola groeit op in Biotopia, een autarkie in Haren. Haar leeftijdsgenote Gwendolyne woont
op nog geen kilometer afstand in de gewone
wereld, die door de milieucrises allang niet
meer zo gewoon is. Terwijl Lola poseert voor
Camille, vallen vogels Gwendolyne aan...
Sabine van den Berg schreef met Biotopa 1.0
een literaire, ecologische thriller.
Over De naam van mijn vader:
‘Wat haar bundel doet uitstijgen boven het
gemiddelde debuut is dat er serieus te nemen
fictie in bedreven wordt.’
– Janet Luis, NRC Handelsblad
Over De lachende derde:
‘Verstilde beelden sieren haar naakte en heldere proza, waarin elke grofheid, elke wreedheid pijnlijk precies getoond wordt. Somber,
maar prachtig.’
– Hester Eymers, Trouw
Over Dingen die niet mogen:
‘De opbouw van de spanning tegen het einde
vind ik meesterlijk gedaan.’
– Thomas Rosenboom

Sabine van den Berg (1969), docent Proza aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, maakte
reeds naam met de romans De
naam van mijn vader, De lachende
derde, Wissel en Dingen die niet
mogen. De trilogie Zien Horen
Zwijgen werd in 2018 genomineerd voor het Beste Groninger
Boek. Bij Oevers verschenen in
2019 haar poëziedebuut Nestvlinders en de verhalenbundel
Berichten uit de Biotoop, over
wonen en werken in een van de
grootste culturele broedplaatsen van Nederland.
Foto © Jan Willem Kaldenbach

_________________________
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Knut Hamsun
Honger
Knut Hamsun, een van de belangrijkste en meest
controversiële schrijvers van de twintigste eeuw en
in 1920 bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur,
schreef literatuurgeschiedenis met de publicatie
van deze krachtige, autobiografische roman.
*
Honger verschijnt na vijfenveertig jaar in
een fonkelfrisse, nieuwe vertaling van
Adriaan van der Hoeven & Edith Koenders
*
‘Ik behoor tot de kring van grote vereerders. Ik heb eigenlijk
altijd weloverwogen geprobeerd hem te imiteren.’
HENRY MILLER
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Knut Hamsun
Honger
VERTAALD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR
ADRIAAN VAN DER HOEVEN & EDITH KOENDERS

Knut Hamsun, een van de belangrijkste en
meest controversiële schrijvers van de twintigste eeuw, schreef literatuurgeschiedenis
met de publicatie in 1890 van deze krachtige,
autobiografische roman.
Het boek over de bittere armoede, honger en
wanhoop van een jonge schrijver die in de
jaren 1880 in Christiania (vandaag de dag
Oslo) in hongersnood leefde, schildert een
onvergetelijk portret van een man die door
oncontroleerbare krachten tot op de rand van
zelfvernietiging gedreven wordt.
Hamsun portretteert zowel de fysieke
honger als de mentale pijn van de naamloze
hoofdpersoon, die vecht voor een plaats in de
maatschappij.
De achtergrond van Honger zijn Hamsuns
eigen pogingen om te overleven in de winters
van 1880-81 en 1885-86. De roman is een
klassieker die tot op de dag van vandaag zijn
fascinatie heeft behouden. Hamsuns werk
heeft veel invloed gehad op de Europese
en Amerikaanse literatuur en inspireerde
auteurs als Frans Kafka, James Joyce, Ernest
Hemingway en Henry Miller.

Knut Hamsun (1859-1952) brak
in 1890 door met zijn roman
Honger. Het was het begin van
een lange, productieve literaire
carrière, die in 1920 werd bekroond met de Nobelprijs voor
Literatuur. Hij wordt beschouwd
als een van de grootste schrijvers
van Noorwegen. Hamsun stierf
op 19 februari 1952 op zijn
boerderij Nørholm.
_________________________
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Joe Brainard
Ik herinner me
VERTAALD DOOR JOHANNES JONKERS | VOORWOORD DOOR PAUL AUSTER

‘Ik herinner me is een klein meesterwerk. Een
van die zeldzame boeken waar je nooit op
uitgekeken raakt.’
Uit het voorwoord van Paul Auster.
Ik herinner me is de cultklassieker uit 1970 van
auteur en kunstenaar Joe Brainard, over opgroeien in de jaren ’50 in Oklahoma en zijn
leven in de jaren ’60 en ’70 in New York City.
Als autobiografie was Brainards methode
briljant eenvoudig: specifieke herinneringen
opschrijven wanneer ze naar de oppervlakte
van zijn bewustzijn kwamen, elk voorafgegaan door het refrein ‘Ik herinner me’.
‘In eenvoudige, openhartige zinnen brengt
hij de menselijke ziel in kaart en verandert
hij permanent de manier waarop we naar de
wereld kijken. Ik herinner me is zowel razend
grappig als diep ontroerend.’
– Paul Auster
‘Ik zou pleiten voor Ik herinner me als een van
de ongeveer twintig belangrijkste Amerikaanse autobiografieën, belangrijk vanwege
de onbelangrijkheid en de vermenging van
culturele snuisterijen met seksuele openhartigheid en zelfonthulling.’
– The New Yorker

Joe Brainard (1942-1994) was
een Amerikaanse kunstenaar
en schrijver verbonden aan de
New York School. Zijn wonderbaarlijke en innovatieve oeuvre
omvatte collages, tekeningen
en schilderijen, evenals theaterdecors, kostuums en ontwerpen
voor boek- en elpeehoezen.

_________________________
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Rune Christiansen
De kwestie van de grilligheid
van de verloren tijd
In zijn ongewoon rijke en liefdevolle proza
heeft Rune Christiansen, schrijver van het
succesvolle De eenzaamheid in het leven van Lydia
Erneman, een prachtig verhaal geschreven over
een vrouw die constant op zoek is naar
onafhankelijkheid en vrijheid.
*
‘Prachtig geschreven verhaal over liefde en duisternis. Een
opmerkelijke, sensuele roman over geheime familierelaties die
langzaam maar zeker aan het licht komen. De auteur is een
klasse apart als het gaat om poëtisch proza.’
DAGSAVISEN

‘Proza op hoog niveau! Met deze roman bevestigt

Rune Christiansen zijn positie als een van onze beste
prozaschrijvers. Een verhaal van verbondenheid en identiteit,
maar ook over een zelfbeeld dat dreigt uiteen te vallen.’
VIRGINIA
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Rune Christiansen De kwestie van de
grilligheid van de verloren tijd
VERTAALD DOOR SOFIE MAERTENS & MICHIEL VANHEE

Een paar maanden na de dood van haar
moeder reist Norma naar haar vader, Torsten, die zich in een oud zomerhuis op een
eiland heeft gevestigd. Torsten en haar moeder gingen uit elkaar toen Norma halverwege
de twintig was. Nu staat Norma zelf op het
punt te scheiden. Al op de veerboot lijken de
dingen voor Norma op een nieuwe manier
te verschijnen, en terwijl ze bij de veerhaven
staat te wachten tot haar vader haar oppikt,
ziet ze iets vreemds op een heuvelrug: het silhouet van een ruiter op een paard onder een
verwrongen boom.
Misschien is het Norma zelf die haar omgeving transformeert in mysteries. Of is
er echt iets mysterieus aan de hand op het
eiland? Het is zeker vreemd dat een onbekende vrouw midden in de nacht haar vader
bezoekt. In haar constante strijd om zichzelf
te begrijpen en hoe het leven voor haar is verlopen, onderzoekt Norma elk incident alsof
het een teken is. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Torsten en haar moeder een geheim
hadden waar Norma nooit weet van had. En
nu haar moeder er niet meer is, is Torsten de
enige die haar een antwoord kan geven – tenzij de oplossing er al is, in haarzelf?
In een ongewoon rijk en liefdevol proza heeft
Rune Christiansen met De kwestie van de grilligheid van de verloren tijd een prachtig verhaal
geschreven over een vrouw die constant op
zoek is naar onafhankelijkheid en vrijheid.

Rune Christiansen (1963) is
sinds de publicatie van zijn eerste poëziebundel in 1986 een belangrijke figuur in het Noorse literaire landschap. In 2014 kwam
zijn doorbraak met de bestseller
De eenzaamheid het leven van
Lydia Erneman, (bekroond met
de Brage Literatuurprijs), die in
2020 bij uitgeverij Oevers verscheen. Daarna volgde het even
zo succesvolle Fanny en het mysterie in het treurende bos (Oevers,
2019).
_________________________
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Jean-Jacques Sempé
Raoul Taburin
VERTAALD DOOR KRIS LAUWERYS & ISABELLE SCHOEPEN

Raoul Taburin, de bekende fietsenverkoper
uit Saint-Céron, heeft een geheim. Hij weet
alles wat er te weten valt over fietsen, behalve
hoe hij erop moet rijden. De ervaren fietsenmaker, dankzij constant vallen en vervolgens
als kind fietsen moeten repareren, wordt
door iedereen in het dorp bewonderd vanwege zijn vaardigheid en kennis, zozeer dat
ze ter ere van hem een fiets zelfs een ‘taburin’
zijn gaan noemen. Niemand kent zijn geheim – zelfs zijn vrouw weet niet dat de grote
Raoul Taburin niet kan fietsen.
Als zijn vriend Noel, die fotograaf is, aankondigt dat hij graag een foto wil maken van
Raoul die met zijn fiets een heuvel afrijdt,
moet Raoul eindelijk zijn angsten onder ogen
zien, met onverwacht dramatische gevolgen.
Raoul Taburin is een humoristisch, liefdevol
verhaal voor jong en oud, geschreven en getekend door Sempé, een van de beroemdste
cartoonisten ter wereld.

Op zeventienjarige leeftijd ging
de ongehoorzame Sempé (1932)
van school en reed hij op een
fiets rond als bezorger voor een
wijnhandelaar. In 1960 begon
hij met René Goscinny aan de
avonturen van de kleine Nicolas. Zijn fijne, subtiele humor
gecombineerd met een buitengewoon gevoel voor het belachelijke karakteriseren al zijn
werk. Zijn pen vertaalt zijn teder
ironische visie op onze eigenaardigheden en die van de wereld.
_________________________
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Stephen Graham
Het geluk van de wandelaar
VERTAALD DOOR PAUL VAN DER LECQ

Met een voorwoord van Mathijs Deen:
‘Stephen Graham geeft gedetailleerde instructies aan eenieder die, gedreven door een
onstilbaar verlangen aan de sleur van alledag
te ontkomen, de voordeur achter zich dicht
trekt en met ongewisse bestemming begint
te lopen. De wereld waarin hij ronddwaalde
bestaat niet meer, maar het geluk dat hij beschrijft is van alle tijden.’
Het geluk van de wandelaar, voor het eerst gepubliceerd in 1926, is een boek voor iedereen
die er weleens van gedroomd heeft op pad te
gaan met niets dan grote ideeën en een plunjezak vol eerste levensbehoeften.
Wandelen is een manier om in aanraking
te komen met de vrije natuur, je eigen land,
het buitenland, de schoonheid van het leven
zelf. Het avontuur lonkt, niet aan de horizon,
maar op het pad ernaartoe.
Stephen Graham, die een groot deel van
zijn leven de wereld bereisde, geeft op een
aanstekelijke manier informatie voor wandelaars die zich openstellen voor het onvoorspelbare en welwillend door het leven gaan –
een levenshouding die tegenwoordig nog net
zo lonend is als toen. Want weet hoe je moet
wandelen, en je weet hoe je moet leven.

Stephen Graham (1884-1975)
was een Britse journalist, reisschrijver, essayist en romanschrijver. In het begin van de
twintigste eeuw reisde hij door
Rusland, en vervolgens door
Europa en Noord-Amerika. Hij
schreef hij vele romans en biografieën, die hem tijdens zijn
leven tot een belangrijke auteur
maakten.

_________________________
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Shabnam Baqhiri
Kapot met een vleugje zachte handen
GEDICHTEN

Hoezo ben je iemand
geworden?
In onze familie ben je pas iemand als je in harten
snijdt.
Welkom in de wereld van Shabnam Baqhiri.
De vijfentwintigjarige dichter stuurt haar gedichten in de vorm van korte en vlammende
regels op de lezer af, zodat die direct klaarwakker is. Kalm achteroverleunen is er niet
bij. Geruststellende poëzie bestaat er immers
al genoeg.
Heftige ervaringen vragen om heftige woorden. Baqhiri’s woede en hardhandigheid zijn
geen toneelspel, maar verwijzen naar het lot
van vluchtelingen en naar Afghanistan, dat al
zo lang onder wisselende bezettingen zucht.
Tegelijk schuilen er in deze gedichten humor
en relativering, die de lezer al bijna even plotseling kunnen overvallen.
De grote verrassing van dit debuut is de geheel eigen toon: ongenadig, maar niet ongevoelig. De titel van de bundel zegt het al.

Shabnam Baqhiri (1996) studeert aan de opleiding Writing for Performance aan de
Hogeschool voor de Kunsten
in Utrecht. Haar gedichten verschenen eerder in o.a. Meander
Magazine en digititaal cultureel
magazine De Optimist. naast gedichten schrijft ze ook korte verhalen en toneelstukken. Kapot
met een vleugje zachte handen is
haar debuut.

_________________________
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