Voorjaarsaanbieding 2022
4 uitgeverij van oorschot

Verschijningslijst 2022
jan uar i
*

Otto de Kat | Het uur van de olifant

februar i
*
3–5
43
40–41
*
42
34–35
*
24–25
6–7

Marco Daane | Monsieur le Coloriste. Jac. van Looy, dubbeltalent
Martin Michael Driessen | Het licht aan het einde van de loop
Nico Dros | Oorlogsparadijs (midprice)
Jannetje Koelewijn | Late liefde. Herinneringen van Margaretha Schenkeveld
Willemijn Kranendonk | De Geliefden
Luigi Pirandello | Geluksvogels
Jannie Regnerus | Het geluid van vallende sneeuw. Herinnering aan Japan
Tibullus | Mijn liefste is op het land. Gedichten
Geertjan de Vugt | Fonkelrozen. Over vingerafdrukken
Willem Wilmink | ’t Kon minder (Gedundrukt)
Stefan Zweig | Het land tussen de talen. Reportages uit België

ma art
18–19
16–17
*
14–15
8–9
*

Hannah Bakx en Roos Hamelink | Amsterdam in 10.000 stappen. Historische wandelingen door
de stad
Frank Bokern | Crapuul. Kroniek van een krottenwijk
Fjodor Dostojevski | Verzameld werk 4 (Russische Bibliotheek) De speler en vijf andere romans.
Heinrich von Kleist | Echt gebeurd is geen excuus. Berlijnse anekdotes
Arthur Langeveld | Tussen geld en God. Dostojevski voor beginners
Richard Wright | Een van ons

apr il
26–27
10–11
28–29
30–31
32–33

Martha Heesen | Achter de slaperdijk
Richard Hemker | Dedalo. Uit zee opgestaan
Stine Jensen | De beloning (Terloops)
Joyce Roodnat | Met moeder mee (Terloops)
Benjamin Rous | Sluier van de tijd. Het verborgen leven van kunst

m ei

44
45
46
2

Maria Barnas | Diamant zonder r
Nicolien Mizee | Licht bewoond eiland (Faxen aan Ger)
Alexander Nieuwenhuis | Winterthur
Konstantin Paustovski | Lichtend water. Drie romans
Sasja Sokolov | School voor zotten
Reeds verschenen
Nicolien Mizee | Allesverpletterende (Faxen aan Ger, midprice)
Nicolien Mizee | Hoog en laag springen (Faxen aan Ger, midprice)
Ivan Toergenjev | Eerste liefde (De kleine Russische Bibliotheek)

aan het einde
van de loop

Foto Roemer Overdiep

22–23
12–13
38–39
36–37
20–21

‘Driessen schrijft
beter dan goed.’
nrc Het licht

Meesterverteller kiest
het meest onverwachte perspectief
Wanneer een kogel de kamer verlaat en richting het
einde van de loop jaagt, komt er een einde aan een lange
periode van wachten. Eenmaal in beweging vindt hij in
een fractie van een seconde zijn doel, maar tot hij wordt
afgevuurd is zijn bestemming een raadsel.
Wat ging er aan dat explosieve moment vooraf? In
een buitengemeen origineel en spannend boek beschrijft
Martin Michael Driessen het leven van wachten en vervulling van een specifieke kogel. Vanuit het perspectief
van zijn curieuze hoofdpersonage passeren wisselende
constellaties van mensen de revue die allemaal als potentiële schutters dan wel als doelwit in aanmerking komen
– criminelen, brave Amerikaanse huisvaders, vrouwen
en kinderen. De roman is niet zozeer een whodunit als
een who’ll do it. De beschouwingen van de verteller, die
de vervulling van zijn noodlot met gemengde gevoelens
tegemoetziet, zijn menselijker, melancholieker en geestiger dan je van zo’n bescheiden projectiel zou verwachten.
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Martin Michael Driessen (1954) is opera- en toneelregisseur,
vertaler en schrijver. Hij debuteerde in 1999 met de roman
Gars. Er volgden meerdere romans en verhalenbundels, waaronder de verhalenbundel Rivieren, die op de shortlist van de
Fintro Literatuurprijs kwam en zowel de eci-Literatuurprijs als
de eci-lezersprijs won, en de roman De pelikaan, die in 2018
op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs stond.

Foto Roemer Overdiep

promotie Aandacht in landelijke media • Posters • Leesexemplaren

België in
schitterende reportages
In de zomer van 1902 reisde Stefan Zweig voor het eerst
naar België. Hij bezocht de mondaine badplaats Oostende en het verstilde Brugge. De Duitse bezetting in
1914 maakte aan zijn lange vriendschap met de Belgische
dichter Emile Verhaeren een einde. In volle oorlogstijd publiceerde Zweig reportages over Luik, Leuven en
Antwerpen. Later werd hij een overtuigd pacifist. In 1928
schreef hij over de slagvelden van Ieper, de inhuldiging
van de Menenpoort en het oorlogstoerisme.
In deze bundel zijn Zweigs fascinerende reportages, of
portretten, van Oostende, Brugge, Luik, Leuven, Antwerpen en Ieper bijeengebracht, prachtig vertaald door Els
Snick en al even mooi geïllustreerd door Koen Broucke.
De inleiding is verzorgd door Piet Chielens.

Over de haven van Antwerpen

———————–––––––––––––——
‘De kranen kreunen van genot als ze met hun vingers in
de schepen grijpen en in het donker naar kostbaarheden
uit verre streken tasten, vanaf de oever klinken signalen
over en weer, klokslagen manen de landverhuizers aan
een laatste groet uit te wisselen, alle talen van de wereld
klinken hier door elkaar. En plotseling begrijp je de betekenis van deze stad, die te groot is voor haar kleine land:
ze moet heel Europa dienen, het hele continent.’

promotie a3-poster op aanvraag • Leesexemplaren
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Stefan Zweig (1881–1942) werkte tijdens de
Eerste Wereldoorlog als oorlogscorrespondent, wat hem een grote afkeer van die oorlog
bezorgde. Hij werd uiteindelijk dan ook ontslagen. Hij schreef behalve reportage vele verhalen,
drama’s, novellen en historische romans en was
in het interbellum een van de meest succesvolle
en bestverkopende Duitstalige schrijvers.

Piet Chielens was van 1998
tot 2021 directeur van Het
In Flanders Fields Museum
in Ieper en is een expert van
de Eerste Wereldoorlog en
de jaren er kort voor en na.
hij in 2021 de installatie ‘The
Library’..

Els Snick is docente Duits aan de Universiteit Gent en literair vertaler. Ze promoveerde op Joseph Roth en zijn netwerk in
Nederland en Vlaanderen. Ze vertaalde
verschillende van Roths werken, alsmede
zijn briefwisseling met Stefan Zweig. Samen met Geert Mak richtte zij het Joseph
Roth Genootschap op.

Koen Broucke is beeldend kunstenaar,
historicus en performer. Zijn werk is opgenomen in diverse prestigieuze collecties. In 2019 promoveerde hij tot doctor
in de kunsten met de tentoonstelling en
het boek ‘Onder de roze duisternis van
het slagveld.’ Voor het S.M.A.K. creëerde
hij in 2021 de installatie ‘The Library’..

Levendig portret van Dostojevski
Dostojevski was een gelovig mens die altijd geld tekortkwam. Geld en God waren de twee constanten in zijn
leven, dat bijna even turbulent was als zijn werk. En bij
deze twee kwam nog de liefde. Dostojevski viel op geëmancipeerde vrouwen met een sterk karakter. Hij is dan
ook vaak opgevoerd als half fictionele held in zijn eigen
levensverhaal, wat het zicht op wat waarheid en verzonnen is nogal vertroebelt. Een moeilijke jeugd, een
tirannieke vader die door zijn eigen boeren zou zijn
vermoord, een heks van een eerste vrouw, een mislukte
grote liefde, armoede, het zijn allemaal thema’s die op
zijn minst enige nuancering behoeven.
Tussen geld en God probeert zich bij de beschrijving
van Dostojevski’s leven strikt aan de feiten te houden en
alle fictie uit te bannen. Arthur Langeveld schetst een
levendig portret van een van de allergrootste en -origineelste schrijvers uit de wereldliteratuur, wiens oeuvre
tot op de dag van vandaag onverminderd actueel is.

www.vanoorschot.nl

g e g e v e n s Non-fictie, 320 pagina’s • Verschijning: maart 2022 • Eerste druk,

paperback met flappen, € 25 • Formaat: 13 ~ 21 cm • isbn 9789028221062 •
nur 320 • Omslagbeeld: Erik Bindervoet • Omslagontwerp: Christoph Noordzij
• e-boek € 15
98

789028

221062

Arthur Langeveld (1947) is slavist, schrijver en vertaler. In 1988 promoveerde
hij bij Karel van het Reve met het inmiddels beroemde proefschrift Vertalen
wat er staat. Langeveld vertaalde onder meer Russische klassiekers van Gogol,
Gontsjarov en Dostojevski, en ook recenter werk van Charms en Brodsky. Met
zijn vertalingen won hij in 1999 de Aleida Schotprijs en in 2006 de Martinus
Nijhoff Vertaalprijs. Hij schreef meerdere boeken over Russische literatuur,
waaronder Moderne Russische literatuur en Russische literatuur in kort bestek.

Foto Annaleen Louwes

promotie a3-poster op aanvraag • Leesexemplaren • Podcast OORschot

Zintuiglijke en historisch overtuigende

Ottomaanse roman
Het Ottomaanse Rijk is op het toppunt van zijn macht.
De mediterrane wereld vormt hier het decor voor een
geschiedenis van overgave en bevrijding. In deze roman
wordt het korte leven van de Dalmatische vissersjongen
Dedalo Piscioneri, geboren op tweede paasdag van het
jaar 1547, gevolgd.
In fijn detail en met groot plezier wordt de lezer
rondgeleid door een zestiende-eeuwse wereld. Door
het avontuur heen werpt zich de vraag op hoe de vroegmoderne mens zich verhield tot de eeuwigheid en wordt
zijn ontvankelijkheid uitgelicht voor signalen die in later
eeuwen overstemd zijn geraakt.
Met het leven van Dedalo laat Richard Hemker in
deze overtuigende historische roman meerdere onafhankelijke verhaallijnen samenkomen. Een breed
opgezette vertelling beweegt zich langzaam van Italië
naar Constantinopel, en via Anatolië naar Georgië voor
de dramatische finale.
Dedalo, uit zee opgestaan vormt het eerste deel van een
historisch tweeluik. Het tweede deel, Dedalo, in zee
opgegaan zal verschijnen in de lente van 2023.
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Richard Hemker (1967) studeerde Italiaanse letterkunde
en debuteerde in 2009 met de
verhalenbundel Scherzo. Zijn
eerste roman, Hoogmoed, bereikte de shortlist van de Fintro
Literatuurprijs 2017.

Quote
————–––––––––––––––––———
‘Onmodieuze, ogenschijnlijk
kalme literatuur die de geduldige
lezer nog dagen zal achtervolgen.’
**** nrc

Foto Peter Boer

promotie a3-posters • Leesexemplaren • Voorpublicatie

‘Verslavend goed geschreven.’ nrc

In Licht bewoond eiland zijn we met de faxen aan Ger
beland in het jaar dat Nicolien Mizees eerste boek,
Voor God en de Sociale Dienst, verschijnt. En daarmee
betreedt ze ineens de grote wereld: van boekpresentaties,
interviews en andere afspraken. Dat alles leidt onvermijdelijk ook tot narigheid of minstens tot twijfels die
gedeeld moeten worden. Want de grote wereld is niet
per se een plek waar Mizee zich graag ophoudt. Ze zoekt
naar bezielde afzondering. Niet een onbewoond eiland,
maar misschien licht bewoond…
– ‘Intelligent, grappig en verslavend.’ de Volkskrant
– ‘Ontwapenend, origineel, waarachtig en bovenal menselijk.’
de Gelderlander
– ‘Het is een boek waaruit je voortdurend wil voorlezen.’
De Limburger
– ‘Haar schrijven is een verademing voor iedereen die van echt
houdt. Werkelijk niks is nep in dit boek.’ De Limburger
– ‘Een verzameling schitterende portretten, geestige gebeurtenissen, droevige misverstanden, wezenlijk gekonkel. Steeds
oprecht, vaak briljant geformuleerd.’ Managementboek
– ‘Verslavende literatuur.’ Noordhollands Dagblad
– ‘Heerlijk geestig zelfportret.’ Trouw
– ‘Het boek viel op door Mizees heerlijke, reviaanse ontleding
van de wereld om haar heen.’ de Volkskrant

Leesexemplaren
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Nicolien Mizee (1965) is schrijver en schrijfdocent. Ze schrijft uiteenlopende genres: faxboeken, romans, columns, een kinderboek, een kleurboek en een vogelboek. Haar roman
Toen kwam moeder met een mes (2003) werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en
ook De halfbroer (2015) werd lovend ontvangen. Moord op de moestuin werd boek van de
maand in dwdd en stond wekenlang op de bestsellerlijsten. Haar eerdere faxboeken, De kennismaking, De porseleinkast, Allesverpletterende en Hoog en laag springen, werden unaniem
juichend besproken, en voor de eerste twee delen kreeg zij de Henriette Roland Holst Prijs.

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Aandacht in de landelijke media • Poster met alle delen •

De oorsprong van het cursiefje
en het Zeer Korte Verhaal
In deze bundel zijn ruim veertig berichten, anekdoten en
verhalen bijeengebracht die Kleist oorspronkelijk schreef voor
de Berliner Abendblätter, de krant die hij in 1810 zelf oprichtte.
Mensen verwachten van de waarheid dat zij waarschijnlijk
is. Kleist stelt de lezer van deze meesterlijke stukjes dan ook
behoorlijk op de proef als hij hen onthaalt op een keur aan
buitenissige voorvallen, zonderlinge uitspraken en ongewone
handelingen, waarvoor hij uit talloze schriftelijke en mondelinge bronnen putte. Verhalen winnen aan smaak als ze
verliezen aan waarschijnlijkheid, een paradox die in elk café of
op elke verjaardag vrolijk geëtaleerd wordt.
In een adembenemende stijl en met veel zwarte humor
stond Kleist met dit excentrieke proza aan de oorsprong van
genres als het cursiefje en het zeer korte verhaal. Grote bewonderaars van dit relatief onbekende deel van zijn oeuvre waren
onder meer de gebroeders Grimm, Stefan Zweig en Franz
Kafka.
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Heinrich von Kleist (1777–1811) was een Duits schrijver, dichter, essayist en toneelschrijver. Hij begon zijn
carrière in het Pruisische leger, maar nam na een aantal jaar als korporaal, vaandrig en tweede luitenant
ontslag om te kunnen studeren en te schrijven.
Kleist schreef toneelstukken, novelles en verhandelingen en was uitgever van het literaire tijdschrift
Phöbus. In 1811 beroofde hij zich van het leven.

Foto Archief Kleist-Museum

promotie a3-poster op aanvraag • Leesexemplaren

Sociale ontwrichting
in bourgondisch Maastricht

Het Stokstraatkwartier is met afstand het meest onwaarschijnlijke slachtoffer van de industriële revolutie. Als
Maastricht rond 1840 uitgroeit tot de eerste industriestad
van Nederland, woont hier nog de sjiek vaan Mestreech.
Maar de stadspaleisjes raken gaandeweg bevolkt met arbeiders, scharrelaars, bedelaars en prostituees, of worden
verbouwd tot kroeg of logement.
De disruptie die het Stokstraatkwartier tot een pauperbuurt heeft gemaakt, is onlosmakelijk verbonden met de
industrialisatie. Maar Maastricht is ook in de donkerste
jaren de stad van schone schijn. Niemand wil weten van
de middeleeuwse toestanden in de tien straatjes. Zo kan
de verloedering voortwoekeren, terwijl het Stokstraatkwartier uitgroeit tot een vrijstaat vol kleurrijke figuren.
Maastricht wacht tot eind jaren 1950 met ingrijpen.
Maar dan is de aanpak ook draconisch. Het Stokstraatkwartier moet weer net zo mondain worden als vroeger,
daarom voert de gemeente de krottenwijkbewoners af
naar ‘woonscholen’. Het heeft deze mensen een stigma
bezorgd dat ze nog steeds achtervolgt. Soms worden ze
tot op de dag van vandaag uitgemaakt voor crapuul.
Crapuul is een meeslepend verhaal over sociale
ontwrichting, verteld met een flair dat recht doet aan
het bourgondische decor waartegen deze kroniek zich
afspeelt.

Leesexemplaren • Boekpresentatie bij Dominicanen

Frank Bokern (1957) is journalist, communicatieadviseur
en tekstschrijver, en werkte onder meer voor de nos en
de Haagse Post. Zijn onderzoek naar de verzwegen
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geschiedenis van zijn voorvaderen mondde uit in de
familiekroniek Hoeden en petten en dameskorsetten.
Opkomst en ondergang van een middenstandsfamilie,
die in 2019 bij Uitgeverij Van Oorschot verscheen.

Foto Annaleen Louwes
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Wandelen
door de geschiedenis
van Amsterdam
HANNAH BAKX
& ROOS HAMELINK

AMSTERDAM
IN 10.000
STAPPEN
Historische wandelingen
door de stad

In Amsterdam loop je door de geschiedenis. Maar hoe
goed kennen we die geschiedenis? Hannah Bakx en Roos
Hamelink nemen de wandelaar in Amsterdam in 10.000
stappen mee langs de geschiedenis van de stadswijken.
Waar komt de naam Volewijck vandaan? Vond je vroeger in De Pijp ook al op elke hoek een restaurant? Hoe
reageerden krakers in Oud-West op de woningnood van
de jaren tachtig?
Van nul tot nu, van oost naar west en van noord naar
zuid: Hannah Bakx en Roos Hamelink gidsen je in hun
sprankelende boek door heel Amsterdam. Door in de
straten om je heen te kijken, ontdek je het verhaal van
bekende bouwmeesters, ijverige stadsplanners en de
bewoners van de stad. De wandelingen zijn elk ongeveer
7 kilometer, en zijn moeiteloos na te lopen door middel van kaarten en heldere aanwijzingen. Zo wordt het
wel heel makkelijk om 10.000 stappen per dag te halen,
terwijl je en passant de rijke geschiedenis van de stad
leert kennen.

tatie • Podcast OORschot

Hannah Bakx en Roos Hamelink studeerden beiden Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Samen richtten ze het zeer succesvolle
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bureau Goeie Ouwe Koeien op, waarbij ze instellingen helpen hun historische verhaal te presenteren
aan een jong publiek. Amsterdam in 10.000 stappen is hun eerste publieksboek.

Foto Annaleen Louwes

promotie a3-poster op aanvraag • Voorpublicatie • Wandel boekpresen-

‘Een betoverend, tragisch en ontroerend boek.’
– Vladimir Nabokov
School voor zotten is in de eerste plaats het verhaal van
een ongewone held, een jonge bewoner van de ‘school
voor zotten’, een inrichting voor geestelijk gehandicapten.
De jongeman probeert in het reine te komen met de dood
van zijn dierbare mentor (aardrijkskundeleraar Norvegov) en met zijn onbeantwoorde liefde voor zijn lerares
Weta Arkadjevna. De roman staat bol van gepassioneerde
en diepzinnige streams of consciousness. Herinneringen
aan jeugdzomers vallen samen met het heden, de doden
zijn nog in leven en de geliefde is alom aanwezig.
Je kunt het boek eveneens lezen als een metafoor voor
het leven in de Sovjet-Unie, waar outsiders en dissidenten
vaak in psychiatrische inrichtingen werden opgesloten.
Maar het is ook een verhandeling over de aard van tijd en
geheugen, of een poging met het illusoire wezen van de
werkelijkheid om te gaan. Het boek heeft een complexiteit en schoonheid van stijl die zich kan meten met de
werken van Faulkner en Nabokov.
Afwisselend lyrisch en filosofisch, geestig en verbijsterend doet School voor zotten alle verwachtingen die men
normaal aan een roman verbindt teniet.

promotie a3-poster op aanvraag • Leesexemplaren
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Sasja Sokolov (1943) werd geboren in Canada, als zoon van een
hooggeplaatste Sovjetdiplomaat, maar groeide op in de SovjetUnie. Hij deed pogingen om het land te ontvluchten, zat korte tijd
in de gevangenis, maar na internationale protesten en een hongerstaking samen met zijn Oostenrijkse geliefde kreeg hij in 1975
toestemming voor emigratie. Datzelfde jaar werd het manuscript
van School voor zotten de Sovjet-Unie uit gesmokkeld en onder
veel bijval in het Westen gepubliceerd.

Barnas’ Poolse verleden
Waar ben ik thuis? is een vraag die ten grondslag ligt
aan Diamant zonder r. Hoor je thuis in het land waarvan
je de taal het beste spreekt? Hoor je thuis in het land
waarvan je de taal zou willen leren? Is ergens thuishoren
moeilijker dan ergens thuis zijn? Is ‘thuis’ een woord
zoals ‘verlangen’, dat iets doet afbrokkelen elke keer dat je
het uitspreekt?
Barnas begon met het leren van Pools om – voorbij de
dood – haar oma directer te kunnen benaderen.
In Diamant zonder r ontstaat een verbinding met
het verleden langs de lijn van de moeders en krijgen de
moeders van de moeders een stem. De bundel is een ode
aan een vrouw die met niets naar Nederland kwam, een
gezin stichtte en een volkomen eigenzinnige blik op de
wereld ontwikkelde, waarin de grenzen tussen waarheid
en fictie er niet toe deden – een belangrijke inspiratiebron voor de dichteres die Barnas is geworden.
Het opeisen van een stem, als het moet in een nieuwe
taal, geeft deze bundel haar kracht.

Citaat
————————––––––––––––––––———

Foto Robin de Puy

Een vrouw in de verte klein
levensgroot wanneer de bus haar rakelings
meesleurt in een gespiegelde bocht
achter haar om zodat de bus
die haar nu volledig draagt
een cirkel maakt en zij voortdurend
in bochten toeneemt en wegkwijnt
een boog die onder de horizon uitmondt
in een cirkel. Niets staat vast
zo lang zij licht brekend kleuren regent

Maria Barnas (1973) is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar.
Ze debuteerde in 1997 met de roman Engelen van ijs, waarop
meerdere romans en poëziebundels volgden. Haar poëziedebuut Twee zonnen werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs en
Er staat een stad op met de J.C. Bloemprijs. Haar laatste dichtbundel, Nachtboot, die een juichende ontvangst kende, werd
genomineerd voor de Grote Poëzieprijs.
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Wilminks mooiste liedjes,
gedichten, verhalen
en beschouwingen in dundruk!
‘Zeg Wilbrink, wanneer schrijf je weer eens een mooi
vers voor Tirade?’ Legendarische woorden van uitgever
Geert van Oorschot, die eindelijk, vele jaren na hun
beider overlijden, Willem Wilmink mag begroeten in het
nieuwste deel van de fraaie Gedundrukt-reeks.
In ’t Kon minder heeft Wilminks leerling en uitgever
Vic van de Reijt een thematische selectie gemaakt uit
zijn immense oeuvre – van zijn gedichten voor kinderen
en jeugdherinneringen (Het verkeerde pannetje) via zijn
liefdespoëzie tot aan de melancholieke huwelijks- en
afscheidsgedichten uit zijn laatste jaren. Of Wilmink nu
schreef voor kinderen of volwassenen, zijn toon is altijd
dezelfde: melancholiek en toegankelijk. Literatuur voor
alle leeftijden.
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Willem Wilmink (1936–2003) was een zeer geliefd schrijver van liedteksten, onder
andere voor de Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis, voor Jenny Arean, Wieteke
van Dort en Herman van Veen (‘Signalen’, ‘Hilversum 3 bestond nog niet’), veelal in
samenwerking met zijn Enschedese kameraad en componist Harry Bannink. Daarnaast
schreef hij een poëtisch oeuvre voor kinderen en volwassenen, dat met de jaren steeds
populairder wordt. Zijn gedicht op de tragische goochelaar Ben Ali Libi heeft inmiddels,
dankzij de gloedvolle voordracht van Joost Prinsen, een klassieke status bereikt.
25

Zeer nauwkeurig
van binnenuit
beschreven levens
Het dorp is verstild, het vervallen café is al jaren gesloten,
maar op de veranda zit nog altijd de waard. De passerende
dorpelingen omspint hij met zijn grillige fantasieën, totdat
zij zich tegen hem keren, en hem wijzen op al zijn feilen.
Ooit zal hij zich rekenschap moeten geven van zijn eigen
doen en laten.
In een subtiel geformuleerde binnenwereld toont Heesen door middel van de waard en de dorpsbewoners een
verleden waarin een geheim worstelt om naar buiten te
komen. Wat is er gebeurd in dat dorpscafé? Wie zijn toch
de ouders van het blonde meisje?
In Martha Heesens universum is het kleine verval opgeladen met een grote spanning. In een onnavolgbare stijl
maakt ze ons deelgenoot van een fascinerend verleden.
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Martha Heesen (1948) is schrijver en vertaler. Ze verkreeg
grote bekendheid met haar kinderboeken, waarmee ze
vele prijzen won: de Gouden Uil voor Jeugdliteratuur, de
Gouden Lijst, drie jaar op rij een Zilveren Griffel en voor
haar gehele oeuvre de Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur. Haar romans voor volwassenen, Zeiseman
en De lus, ontvingen lovende kritieken.

Foto Tessa Posthuma de Boer
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Rondje Texel
Wil Stine Jensen in beweging komen, dan moet er een
beloning volgen. Haar favoriete wandeling op Texel is in
die geest: als er een appeltaart met een kruimelige bodem
van amandelspijs op haar wacht houdt geen weer of wind
haar tegen.
Al jarenlang reist Stine samen met haar zus af naar
Texel. Om die appeltaart te eten, natuurlijk, maar ook om
de overdonderende schoonheid van het eiland: het duinlandschap, de zee, de bossen. De beloning beschrijft een
wandeling in vier seizoenen: in stuifsneeuw, hoosbui, volle
zon en licht briesje. Tijdens haar geliefde rondje komt
ze non-binaire zeepaardjes tegen op het strand en roodbruin blaaswier. Ze loopt in het gezelschap van denkers,
biologen en schrijvers – van Søren Kierkegaard en Jac.P.
Thijsse tot Tove Ditlevsen. In hun voetsporen filosofeert
ze op aanstekelijke wijze over lichtheid en zwaarte, zwakke en sterke narratieven en welke regenjas het allerbeste is
(geen poncho’s!).

Leesexemplaren
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Stine Jensen (1972) studeerde filosofie en literatuurwetenschap in Groningen en is
columnist voor nrc Handelsblad. Van haar hand verschenen onder meer Waarom
vrouwen van apen houden, Het broekpak van Olivia Newton-John, Echte vrienden,
Go East en het kinderboek Lieve Stine, weet jij het?, dat bekroond werd met de Zilveren
Griffel. Samen met Rob Wijnberg schreef ze de bestseller Dus ik ben. Voor het tv-programma Licht op het Noorden reisde ze door Denemarken, Noorwegen, Zweden en
Finland. Ze maakte ook de succesvolle podcast ‘Scheiden met Stine’.

Foto Maarten Delobel
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Een cadeau

voor wandelende moeders
Als kind liep Joyce Roodnat dag in dag uit met haar
moeder door Amsterdam-Oost. Ze gingen samen naar de
bibliotheek in Betondorp, keken naar de koeien die graasden naast het gloednieuwe winkelcentrum, wandelden
naar school ‘aan de andere kant’ van de Middenweg.
Roodnat, inmiddels zelf moeder van een volwassen dochter, loopt de routes na die ze zo vaak met haar
moeder heeft gewandeld. Ze verweeft haar observaties
over toen en nu met bespiegelingen over het moederschap
en met aanstekelijke lijstjes. En ze realiseert zich dat haar
warme, eigengereide moeder het zwaar gehad moet hebben als gescheiden vrouw in een buurt waar een moeder
moeder was en een huwelijk een onwrikbaar gegeven.
Met moeder mee is een stervormige wandeling door
Amsterdam-Oost, die laat zien wat generaties elkaar doorgeven en hoe de stad veranderd is.
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Joyce Roodnat (1955) is schrijver en journalist. Ze schreef jarenlang over wandelen in nrc en
publiceerde verschillende wandelboeken. Inmiddels schrijft ze in nrc een wekelijkse column
met haar hartstocht voor de kunsten als onderwerp. In 2001 debuteerde ze met de roman ’t
Is zo weer nacht die ze bekroond werd met zowel de Geertjan Lubberhuizenprijs als de Debutantenprijs. In 2007 verscheen het succesvolle Een kwestie van lef. Stijlgids voor vrouwen
tussen de 40 en de 60+ dat in 2009 een vervolg kreeg met Een kwestie van nog meer lef. In
2010 verscheen de essaybundel Vrouwen zijn leuker. Vijftien sterke aanwijzingen.

Foto Erik van Zuylen
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De geheime geschiedenis
van kunstwerken
Hoe schilderde Vermeer zijn iconische Meisje met de
parel? Welke gedaanteverwisselingen onderging Suzanna
en de ouderlingen van Rembrandt? Heeft de restauratie
van de Sixtijnse Kapel ons dichter bij Michelangelo gebracht? En is het duurste schilderij ooit geveild nou wel
of niet van Da Vinci? In Sluier van de tijd vertelt Benjamin Rous welke geheimen er schuilgaan onder het oppervlak van bekende en minder bekende kunstwerken.
De tijd versluiert wat we weten over kunstwerken.
Hoe kunnen we die sluier oplichten? Een kunstwerk
geeft zijn geheimen niet prijs als je alleen naar de buitenkant kijkt. Dit boek neemt de lezer mee op een fascinerende ontdekkingsreis door kunstwerken. Het laat zien
hoe kunstenaars hun ideeën vormen, verwezenlijken,
veranderen, uitwissen en bedekken aan de hand van de
modernste onderzoekstechnieken. De lezer krijgt een
inkijkje in de vele manieren die er zijn om de levensloop
van kunstwerken te reconstrueren en om vervlogen
tijden te doen herleven.
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Benjamin Rous (1979) studeerde Mediterrane Archeologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Momenteel coördineert hij bij het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ onderzoeksprogramma’s
die wetenschappers van verschillende disciplines bij elkaar brengen.
Toonaangevende erfgoedexperts werken er aan innovatieve manieren
om kunst te bestuderen, te presenteren en te behouden. In 2019 verscheen Opera. Een geschiedenis in 27 sleutelwerken.

Foto Annaleen Louwes
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Idyllische
Romeinse gedichten

Tibullus (ca. 54–19 v. Chr.) stierf jong, met achterlating
van een klein oeuvre liefdespoëzie, gericht aan jongens
en vrouwen. In de burgeroorlog die losbarstte na de
moord op Julius Caesar verloor zijn familie haar landerijen. Deze ervaring maakte van Tibullus een Romeinse
variant van een poète maudit, een man die hunkert naar
de grote liefde, veiligheid en stabiliteit. Tegelijk is hij
bitter, tegendraads en spotziek.
Soepel zwenkt Tibullus in zijn poëzie van intense
liefdeslyriek naar een even intense afkeer van de jacht
op status en geld. Volgens Tibullus is de rijkdom van de
één gestolen van de ander of het gevolg van roofbouw op
de natuur. Zijn alternatief is een leven van ‘net genoeg’
op het platteland, dat staat voor echte rijkdom: liefde,
vrijheid en scheppend vermogen. Het boerenland is bij
Tibullus een wereld van liefde en rituelen. Het heeft de
tijdloosheid van het mythische verleden, toen de goden
nog op aarde leefden. Op het ritme van de seizoenen
vindt Eros er zijn weg, ’s zomers in afgelegen valleien,
’s winters voor een laaiend haardvuur.
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Mieke de Vos (1961) is historicus en vertaler. In
2012 promoveerde ze op Gender en de receptie
van vrouwelijke dichters in de Grieks-Romeinse
literatuur. Ze vertaalde Sappho en de overige
vrouwelijke dichters uit de oudheid, Propertius en
pastorale poëzie van onder meer Theocritus. Ze
publiceert essays in Hollands Maandblad en de
Nederlandse Boekengids.

Foto | Tibulus Lamenting Outside
the Door of his Beloved, Statens
Museum for Kunst, Kopenhagen
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De romans van Paustovski

eindelijk bijeengebracht
Lichtend water is een verzameling van drie romans van
Konstantin Paustovski die aan Ruslands kusten spelen.
In De Zwarte Zee combineert Paustovski romantische
lyriek met journalistiek onderzoek. Deze roman is een
levensecht en tegelijkertijd poëtisch sfeerbeeld van de
natuur en cultuur van de Zwarte Zee, geschreven zoals
alleen een journalist met een schrijvershart dat kan.
Ook in De baai van Kara-Bogaz klinkt Paustovski’s
journalistieke weetgierigheid door. In deze roman staat
de relatie – de strijd – tussen mens en natuur centraal.
Paustovski rijgt verhalen van wetenschappers en technici, zeelui, expeditieleiders en andere pioniers subtiel
aaneen tot een grote, meeslepende geschiedenis van de
beruchte baai van Kara-Bogaz.
In De romantici reist een groep studievrienden langs
de kust van de Zwarte Zee. De vrienden zetten zich af
tegen de burgerlijkheid en de beklemmende bureaucratie van tsaristisch Rusland. Ze praten met kunstenaars,
vissers en bannelingen die ze onderweg ontmoeten, en
dromen van verdere reizen.
De zee doemt in elk van deze romans uit een andere
hoek op, maar constant is Paustovski’s meesterlijke
vertelwijze met zijn rake karakterschetsen, zijn prachtige
natuurbeschrijvingen en zijn in alles doorklinkende,
ontembare levenslust.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Konstantin Paustovski (1892–
1968) als ziekenbroeder op een hospitaaltrein aan het Pruisische front.
Na de afschuwelijke terugtocht van het Russische leger in 1916 door
Polen en Wit-Rusland maakte hij in 1917 in Moskou de mislukte Februarirevolutie mee. Na de Oktoberrevolutie vluchtte hij naar Odessa, waar hij
als journalist werkte. Vanaf 1930 kwam hij als verslaggever voor diverse
kranten en tijdschriften aan de kost. Daarnaast wijdde hij zich steeds
meer aan zijn literaire oeuvre.

Zinderende milieuroman
De verteller in Winterthur ontmoet Isodor, die in een hut
in het bos een vrij zwerversbestaan leidt. Hij jaagt en verzamelt in het bos en haalt af en toe iets uit de prullenbak
bij de supermarkt. De verteller is in Winterthur om de
geschiedenis van de Club van Rome, die in 1972 veel van
de problemen van de huidige eeuw voorzag, te onderzoeken en raakt steeds meer door Isodor gefascineerd. Als
Isodor begint te spreken over hoe hij ooit de beroemde
Duitse wetenschapper Alexander von Humboldt achterna reisde naar Latijns-Amerika en daar allerlei wonderlijke ontmoetingen heeft gehad, blijkt dat het onderzoek
naar de Club van Rome en de biografie van Isodor meer
met elkaar gemeen hebben dan op het eerste gezicht leek.
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Alexander Nieuwenhuis (1984) is theatermaker, journalist, essayist en wildernisgids. Hij studeerde in 2009 af
aan de opleiding Woordkunst aan het Herman Teirlinck
instituut en hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. In 2014 begon hij de Intuïtieve
Encyclopedie en hij publiceerde in de Nederlandse
Boekengids over Menno ter Braak en de Club van
Rome.

Foto Anneleen Louwes
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Een eerste liefde die laat kwam
Margaretha H. Schenkeveld (1928), de eerste vrouwelijke
hoogleraar Nederlandse letterkunde, werd als meisje
van twaalf verliefd op Arie Hoekstra (1912). Hij was haar
leraar Grieks op het gymnasium in Alkmaar. Ze wachtte
bijna vijfendertig jaar op hem, tot hij haar ook zijn liefde
bekende.
Nu ze in de negentig is en al heel lang weduwe, vertelt
ze aan Jannetje Koelewijn hoe haar verlangen naar hem
vervuld werd. Ze leest haar voor uit zijn liefdesbrieven
en bergt ze snel weer op, want ach, ze wordt er toch verdrietig van. Ze vertelt over haar liefde voor de literatuur
en haar onderzoek naar de dagboeken van de Amsterdamse dichter en graanhandelaar Willem de Clercq
(1795–1844). Met die man zou ze in de hemel graag een
praatje maken. Of liever nog met zijn vrouw. Wat hadden
zij voor huwelijk? En dan de romans van Betje Wolff en
Aagje Deken, van Truitje Bosboom-Toussaint, van Betsy
Hasebroek.
Een jaar lang ging Jannetje Koelewijn elke vrijdagmiddag bij Margaretha Schenkeveld op bezoek en bleef haar
vragen stellen. Ze ging met haar naar haar geboortehuis
en kocht nieuwe kleren met haar. In haar schets van een
vrouwenleven van bijna een eeuw toont ze zich wederom
een van de scherpzinnigste interviewers van Nederland.
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Jannetje Koelewijn (1959) is sinds 1997
redacteur bij nrc. Haar interviews en
columns zijn veelgeprezen. In 2011
verscheen het succesvolle De hemel
bestaat niet, over het leven van haar
ouders, dat in 2020 een vervolg kreeg
met Fresia’s voor mevrouw Brak.

Foto Frank Ruiter
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Een samenleving met
onbekende codes en raadselachtige
tegenstrijdigheden
Jannie Regnerus verbleef een jaar in Japan en raakte
gefascineerd door dit land en zijn bewoners, die de
modernste technologieën als vanzelfsprekend omarmen,
maar wier dagelijkse bestaan tegelijkertijd doordrenkt
is van goden, geesten en rituelen. Haar Japanse vriendin
Etsuko laat haar kennismaken met deze kant van het
Japanse leven, die is gebaseerd op het geloof dat alles een
ziel heeft, van bomen en rivieren tot brillen en fotocamera’s.
Samen bezoeken ze een ceremonie waar afgedankte
fototoestellen ritueel worden verbrand opdat de zielen
vredig vrijkomen. Tijdens het jaarlijkse maanfeest wordt
hun een kom maanwater geserveerd, een drankje om
het geweten te zuiveren. In zentuinen leert Etsuko haar
te luisteren naar het geluid van vallende sneeuw. Ze gaat
naar een zomers vuurvliegjesfestival en maakt de nationale opwinding mee over het ontluiken van de kersenbloesem. Terwijl ze probeert zich staande te houden in
een provinciale miljoenenstad, ontmoet ze een galeriehouder die haar een verblijf in een geïsoleerd bergpension opdringt om eenzaamheid te ervaren.

Tiende druk als midprice
Prachtige historische roman van de auteur van Willem
die Madoc maakte. In Oorlogsparadijs wekt Nico Dros
een onderbelichte episode uit de Tweede Wereldoorlog
op meesterlijke wijze tot leven. Rampspoed en geluk zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden in dit meeslepende
verhaal over de Georgische opstand op Texel. Nu beschikbaar in midprice!

‘Het is briljant, bloedspannend, fenomenaal geschreven.
Het is vakwerk. Een 10 met een griffel voor Oorlogsparadijs van Nico Dros.’ dwdd

Het geluid van vallende sneeuw werd bekroond met de
Bob den Uyl-prijs 2007.
‘Afwisselend verheven en onbedaarlijk komisch.’
Jury VPRO Bob den Uyl prijs
‘Een grote verrassing. Haar proza is van een meditatieve,
zuiver Japanse weemoed.’ de Volkskrant
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Nu ook deel 3

en 4 als midprice!

Levende schrijvers, dode schrijvers, ouders, lesbisch
dansen, tweepits fornuizen, de ‘Duitse tante Beate’, leven
en dood, gesprekken met vrienden – alles deelt Nicolien
Mizee met haar Allesverpletterende Ger. Het derde deel
van de sprankelende faxen is nu verkrijgbaar als paperback.

Ook in het vierde faxboek wordt Ger Beukenkamp – en
met hem de lezer – weer gezegend met faxen vol overpeinzingen en boude uitspraken, anekdotes, familiedrama, dagelijkse beslommeringen en levensgrote vragen. In
dit deel van de verslavende faxen is alles zoals het bij een
verslaving gaat: heerlijk hetzelfde en onmisbaar geweldig.
Nu verkrijgbaar als paperback!

‘Haarscherp, eerlijk en licht; het fundament van haar
oeuvre.’ Trouw

‘Het blijft steeds boeien en kraken en schuren.’ De
Groene Amsterdammer

‘De faxen van Mizee doen denken aan brieven van Reve.’
de Volkskrant

‘Onverbeterlijk grappig en invoelbaar.’ Trouw
‘Slim, geestig en onverbiddelijk eerlijk.’ nrc Handelsblad
(•••••)
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Boekenweek 2022
Er is nauwelijks een verhaal dat beter laat navoelen wat
het betekent om voor het eerst te vallen voor iemand die
onbereikbaar blijkt te zijn.
Toergenjevs charmante, lyrische toon sluit naadloos
aan bij de storm van gevoelens die zijn hoofdpersoon
ondergaat. De jongen is gegrepen door de jonge vrouw
die naast hem komt wonen en er een groepje aanbidders
op nahoudt. Op den duur valt hij ten prooi aan jaloezie,
hoewel hij niet weet op wie hij die zou moeten richten.
Ten slotte raakt hij door toedoen van de vrouw verwikkeld in een kat-en-muisspel, dat onder de pen van Toergenjev tot een onvergankelijk en pijnlijk meesterstukje is
geworden.
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