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‘Alles wat
Dieuwertje
Heuvelings
aanraakt,
verandert
in goud.’
–

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Dieuwertje Heuvelings heeft door haar baan bij Spotify de bizarre groei van
de Nederlandse hiphopscene van dichtbij meegemaakt en medevormgegeven. Stiekem heeft ze er altijd van gedroomd een roman te schrijven en
daar heeft ze nu haar baan in de muziek voor opgezegd. Het resultaat is

Auxiety: een sprankelend romandebuut vol vaart en muziek.

TIM HOFMAN

DIEUWERTJE HEUVELINGS

AUXIETY

High Fidelity van het streamingtijdperk

Zo hadden ze het op hun eerste werkdag afgesproken:

Auxiety is een hedendaagse pageturner vol ambitie, zelf-

binnen tien jaar z ouden zij die tent runnen en alle dino-

spot en liefde voor muziek, maar ook vol flagrant ma-

saurussen uitroeien.

terialisme, morele misstappen en doorgedraaide ego’s.

Hiphop zou de multiculturele meteoriet zijn op Hilversum,
of ze het nu wilden of niet.
Sky is the limit in de Nederlandse muziekindustrie. Dat

Aux•ie•ty (De; V) (au'z

ti)

brengt een snel veranderende wereld met zich mee –
inclusief geld, macht en grote belangen.

1. een gevoel van ongemakkelijkheid, nervositeit,

De hoofdpersonages in Auxiety begeven zich in deze

schaamte over je muzieksmaak en of -kennis:

wereld: Amir, een succesvolle independent rapper, Isaiah,

ze wist niet wat ze hierna op moest zetten, ze

een ambitieuze A&R van een toonaangevend platenlabel,

werd overspoeld door auxiety.

en Wytske, een invloedrijke playlist editor bij eengrote

2. een aandoening gekenmerkt door overmatige

streamingdienst. Alle drie lijken ze de winnaars in de Ne-

blootstelling aan de muziekindustrie: hij werkt

derlandse hiphopscene, maar dan dreigen ze zichzelf

al zeker tien jaar in de business, hij lijdt denk ik

te verliezen.

aan auxiety.

Dieuwertje Heuvelings

(1989)

is sinds

2007

werkzaam in

de muziekindustrie. Door haar baan bij het succesvolle
Spotify werd zij op jonge leeftijd een van de meest invloedrijke figuren in de hiphopscene. Eerder schreef ze
voor Hard//Hoofd en SSBA Salon.
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VIKTOR HACHMANG

JUNI

NON-FICTIE

‘Eindelijk iemand
die het het huidige,
misleidende
klimaatdebat
doorprikt en zich
niet op individuele
gedragsverandering
richt. Jaap Tielbeke
laat met dit
diepgaande en
alomvattende boek
zien hoe het anders
kan, en moet.’
–

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
De aarde lijkt te ontploffen en iedereen heeft er een mening over. Maar het
standpunt dat Jaap Tielbeke inneemt, hoor je maar zelden. Een standpunt
dat je wereldbeeld doet kantelen en ons laat inzien waar de werkelijke verandering moet plaatsvinden.

ROXANE
VAN IPEREN

JAAP TIELBEKE

EEN BETER
MILIEU BEGINT
NIET BIJ JEZELF
Een eyeopener voor iedereen die zich zorgen
maakt over het voortbestaan van de aarde

‘Doe het licht uit als je de deur uit gaat.’

Want alleen structurele verandering kan deze ecologi-

‘Scheid je afval.’

sche crisis bezweren. Een beter klimaat begint niet bij het

‘Douche kort.’

compenseren van je vliegreis, maar bij het aan banden
leggen van het internationale luchtverkeer. Niet bij een

Dat waren de ‘groene geboden’ waarmee journalist Jaap

bekering tot veganisme, maar bij het afschaffen van in-

Tielbeke opgroeide. Een beter milieu begint immers bij

tensieve veehouderij. Niet bij het subsidiëren van Tesla’s,

jezelf, zo leerde hij. Veel heeft het niet geholpen, want

maar door te investeren in het openbaar vervoer.

twintig jaar later blijven de temperaturen stijgen en diersoorten uitsterven.

Structurele verandering komt niet van de ‘groene consument’, maar van burgers die zich gezamenlijk inspannen

In Een beter milieu begint niet bij jezelf doorprikt Tielbeke

voor een duurzame en rechtvaardige wereld.

de mythes die het klimaatdebat in de greep houden en
laat hij zien waar een beter milieu dan wél begint. Zolang
we ons blind blijven staren op individuele gedragsverandering blijven de ware schuldigen buiten schot en komen
oplossingen niet dichterbij.

Als kind van zeven was Jaap Tielbeke (1989) een voorbeel-

© bob bronhoff

dig milieuactivist. Hij zamelde met klasgenootjes geld in
om de sneeuwlynx of de zeeschildpad voor uitsterven te
behoeden. Inmiddels is hij journalist en redacteur bij De

Groene Amsterdammer en doet hij onder andere verslag
van klimaatverandering.
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LYANNE TONK

AUGUSTUS

FICTIE

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
In 2017 debuteerde Aya Sabi met de verhalenbundel Verkruimeld land. Deze
opvallende bundel maakte grote indruk op ons door de oorspronkelijke stijl
en eigenzinnige gedachtewereld. Ook recensenten pikten het op: zo werd
het in NRC Handelsblad vergeleken met werk van Zadie Smith: ‘In vijf aaneengeschakelde vertellingen schept Aya Sabi een tijdloos, mythisch universum,
dat barst van de levenslust.’

AYA SABI

HALF LEVEN

Grote debuutroman van een piepjong schrijftalent dat met haar
eerste verhalenbundel de literaire wereld deed opschudden

Half leven vertelt het verhaal van een vrouw. Ze dementeert

Half leven is de debuutroman van Aya Sabi. Laag voor laag

en klaagt dat haar leven te lang duurt. Ze verliest een lief,

pelt ze een leven af, om tot de kern te komen van een

een pluk haar, haar moedertaal en houdt zich vast aan de

bewogen en onwaarschijnlijk bestaan dat slechts zelden

flarden taal die haar resten, aan de verhalen die nog verteld

zichtbaar is.

moeten worden – omdat ze altijd in landen heeft geleefd
waar ze de taal niet sprak.

FRAGMENT

Haar geheugen maakt bokkensprongen door de tijd, naar

‘Natuurlijk is het haar familie opgevallen dat ze uit de

verschillende huwelijken, woonplekken en culturen. Naar

stad is teruggekomen met een drang om alles te poet-

hoe ze de man van haar leven volgt van Casablanca naar

sen. Ze wast zich drie keer op een dag. Ze controleert

Limburg om er daar achter te komen dat hij hun liefde

de bekers waaruit ze drinkt. Ze klemt haar lippen op

verraden heeft. Ze weet niet hoe ze de scheidingspapieren

elkaar als iemand al pratend te dichtbij komt, vrezend

kan aanvragen en ze vindt het goed zo, want ze wil hem

voor speekselklonters, hoe minuscuul of onzichtbaar,

nodig hebben. Naar onverwerkte herinneringen uit haar

speeksel blijft speeksel. Ze denken dat ze de nette

Marokkaanse jeugd, waar ze dementerend eindelijk van

vrouw is geworden waarin haar moeder haar met harde

verlost lijkt te worden.

hand heeft geboetseerd. Ze weten niet dat ze zich
altijd vies voelt. Er is bloed en er zijn ingewanden die
zich legen, er is de dood en er zijn herinneringen
waarboven de fruitvliegen altijd cirkelen.'

Aya Sabi

(1995)

is schrijver en columnist. Haar verha-

© noortje palmers

lenbundel Verkruimeld land werd genomineerd voor de
LangZullenWeLezen-trofee en de Opzij Literatuurprijs.
In

2020

werd ze door NRC uitverkozen tot een van de

literaire talenten van het jaar. Half leven is haar eerste
boek bij Das Mag.
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LYANNE TONK

OKTOBER
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Voor iedereen
die notoir
op zich laat
wachten of juist
altijd aan het
wachten is

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Vera Spaans schreef voor Het Parool een stuk over te vroeg en te laat komen.
Dat ging viral; het onderwerp raakte een snaar bij velen - mensen willen hier
dolgraag over lezen, aangezien het inzichten geeft in henzelf én anderen.

VERA SPAANS

TE LAAT
Waarom de een altijd haast
heeft en de ander tijd over

Een heerlijk en herkenbaar boek over de
psychologie over het te vroeg en te laat komen

Heb jij de krant al drie keer uit en je mail bijgewerkt voor

om niet bezweet ergens aan te komen? Klopt het dat

je afspraak arriveert? Of ben jij juist degene die anderen

mensen die vroeg komen vaak aardiger worden gevonden

altijd laat wachten omdat je weer eens te laat van huis

en dat laatkomers sneller worden vergeven naarmate ze

bent gegaan? Wat zegt het eigenlijk over jou als je te laat

aantrekkelijker zijn? En waarom komen mensen eigenlijk

of juist te vroeg bent?

te laat? Voelen ze zich dan verheven boven de persoon
met wie ze een afspraak hebben, of kunnen ze gewoon

Vera Spaans schreef hier voor Het Parool een artikel over,

niet anders? En waarom missen notoire laatkomers toch

maar kwam er algauw achter: het volledige verhaal over te

maar zelden een vliegtuig?

vroeg of te laat komen gaat nooit in één stuk passen. Want
het zegt niet alleen iets over de psychologie van mensen,

Naast de psychologie kijkt Spaans ook naar de culturele

maar ook over onze cultuur. Hoe dit allemaal precies in

aspecten. Hoe werkt het bij zakendeals en in het diplo-

elkaar steekt, onderzoekt Vera Spaans in dit boek.

matieke verkeer: waarom komen wereldleiders graag te
laat? Hoe vaak mag je te laat komen voordat je ontslagen

Zijn mensen die op tijd komen totale neuroten of control

wordt? En hoe Duits is het woord pünktlich eigenlijk?

freaks, of gewoon mensen die er gelukkig van worden

Vera Spaans (1977) studeerde Nederlands, klassieke ta© linda stulic

len en journalistiek. Ze werkte jaren voor Het Parool als
verslaggever en chef eindredactie. Sinds eind 2019 is ze
eigen baas. Voor ze aan dit boek begon, kwam ze altijd
te laat. Nu gaat het telkens iets beter.
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AL VERSCHENEN IN MEI

NON-FICTIE

Verschijnt
voor de
beurs uit!

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Je bent Joods en niet-Joods, wel en niet oorlogsslachtoffer, Maurits’ persoonlijke verhaal is zo complex, zo uniek en tegelijkertijd zo toegankelijk,
herkenbaar, inzichtelijk en adembenemend opgeschreven dat we absoluut
vinden dat het een prominente plek verdient in de golf aan WOII-boeken
die dit jaar verschijnt.

MAURITS DE BRUIJN

OOK MIJN
HOLOCAUST
Een reisverslag van 6 dagen en 35 jaar

Wat is mijn erfenis van de Holocaust?

Aan het strand van Tel Aviv viel mijn vader in slaap. Ik kon

Dit voorval vormt de aanleiding voor een zoektocht naar

niet slapen, had nooit kunnen slapen omdat angst me

Maurits’ eigen identiteit, en hoe die is beïnvloed door het

wakker hield, misschien waren het dezelfde angsten die

trauma dat zijn Joodse moeder aan de Tweede Wereld-

ervoor hadden gezorgd dat mijn moeder niet met ons was

oorlog heeft overgehouden. Zij overleefde als enige van

afgereisd en zolang ik leefde nooit de kerk was binnen-

haar gezin de oorlog – nadat zij als baby aan de buren

gestapt; het was vrijwel zeker dezelfde angst, maar dat

werd toevertrouwd.

wist ik toen nog niet. Ik wist toen nog niet wat een mens
allemaal kan erven.

Het verhaal van de Holocaust is al talloze keren verteld,

© hrafnhildur helgadóttir

maar dit verhaal laat als geen ander zien hoe lang de
Wanneer Maurits de Bruijn in het huis van een vriend

schaduw van de oorlog is. Aan de hand van een zesdaag-

logeert vindt hij een mok met een hakenkruis. ‘Ironisch

se reis naar Israël die Maurits als twaalfjarige met zijn vader

bedoeld,’ antwoordt de vriend wanneer Maurits hem er-

maakte, ontrafelt hij haarfijn wie hij toen was, wie hij nu is

naar vraagt, ‘ik had niet gedacht dat het je iets zou doen.’

geworden en welke rol de angsten van zijn moeder, zijn

Maurits: ‘Ik had ook niet gedacht dat het me iets zou doen,

gereformeerde omgeving, zijn seksuele geaardheid, zijn

maar dat doet het dus wel.’

verdwenen broer en zijn genen hierin gespeeld hebben.

Maurits de Bruijn (1984) is schrijver. Ook mijn Holocaust
is zijn non-fictiedebuut. Hij schrijft opiniestukken voor de

Volkskrant en is naar eigen zeggen ‘queer as christmas
en Joods als een bagel met bacon’.

PRIJS

BLZ

NUR

CA. €20,99

CA. 200 PAGINA’S

320

OMSLAG

VERSCHIJNING

SJOERD VAN LEEUWEN
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‘Als een van
de weinige
reisschrijvers
begrijpt Bas
van Oort dat
reizen gaat over
tegenslagen,
mislukkingen
en zelfspot.’
–

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Bas van Oort ziet af op het ijs, maar amuseert zich zeer met zijn reisgezelschap; sterke verhalen over illegale elfstedentochten en echt koude winters,
over kameraadschap tijdens tegenwind en dan weer over de stilte bij een
schaatstocht waardoor je het gevoel hebt dat je vliegt. IJsvogels is een
heerlijk boek voor bij een knapperend haardvuur of bij warme chocolademelk. En daarna wil je meteen je ijzers onderbinden en gaan.

JELLE
BRANDT
CORSTIUS

BAS VAN OORT

IJSVOGELS
Nederlandse schaatsgekte
over de grens

De Nederlandse schaatscultuur in den vreemde:
absurditeit en hilariteit inbegrepen

Wanneer journalist Bas van Oort uitgenodigd wordt om

als het ijs niet meer naar Nederland komt, dan zoekt de

mee te gaan op een schaatsmarathon in Siberië, zegt hij

Nederlander het ijs zelf wel op.

direct ja. Er is echter één probleem: hij kan niet schaatsen.
FRAGMENT
Na een spoedcursus op de Amsterdamse Jaap Eden
IJsbaan vertrekt hij naar Siberië, samen met een bont

Ben: ‘Dat is de grote angst met dit soort reizen na-

reisgezelschap vol doorgewinterde schaatsers met s terke

tuurlijk. Dat je in Zweden bent, of Mongolië, of nu

verhalen. Van Oort krijgt gaandeweg een unieke inkijk in

in Siberië, en dat er dan ineens een Elfstedentocht

de Nederlandse schaatscultuur. Niet die van een vol T
 hialf

komt. Hoe kom je dan thuis? Als het de afgelopen

met dweilorkest, maar schaatsen zoals het voor bijna ieder-

weken thuis ineens heel koud zou zijn geworden, en

een ooit begon: buiten, op een slootje of ondergelopen

ik had gewoon om de hoek kunnen schaatsen? Dan

weiland.

was ik waarschijnlijk niet eens meegegaan. Aanbe-

© bas van oort

taling of niet.’

IJsvogels is niet alleen een verslag van een ongebruike-

Liane: ‘Ik neem überhaupt vrij als er natuurijs ligt

lijke en onvergetelijke reis, maar schetst vooral een beeld

in Nederland. Dat heb ik vroeger ook weleens bij

van de onvoorwaardelijke liefde die Nederlanders hebben

een sollicitatiegesprek gezegd. Keken ze me heel

voor natuurijs. Een liefde die steeds meer op de proef

raar aan. Maar het is toch echt zo. Als ik thuis kan

wordt gesteld, maar niet zomaar wordt opgegeven. Want

schaatsen, dan moet alles wijken.’

Bas van Oort (1987) is schrijver en reisjournalist. Hij werkt
voor onder meer De Standaard en National Geographic

Traveler. IJsvogels is zijn tweede boek.
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GINO BUD HOITING

JULI

POËZIE

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Marjolijn van Heemstra is een literair manusje-van-alles van wie we maar al
te graag alles uitgeven. Haar roman En we noemen hem belandde op de
shortlist van de Libris Literatuur Prijs en ging over een onderwerp dat dicht
bij haarzelf lag: ouderschap. Nu gaat ze op zoek naar grotere thema's: tijd
en ruimte. Marjolijn kan als geen ander dit soort grote complexe thema's
vatten in toegankelijke gedichten.

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

REISTIJD,
BEDTIJD,
IJSTIJD
Nieuwe, tot de verbeelding sprekende gedichten
van Libris-genomineerde Marjolijn van Heemstra

In Reistijd, bedtijd, ijstijd bekijkt Marjolijn van Heemstra

OVER EERDER DICHTWERK

de alledaagse dingen in het licht van die vreemde on-

VAN MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

grijpbare tijd waarin ons leven zich voltrekt. Het zijn gedichten over de eeuwigheid van een slapeloze nacht, de
nanoseconde waarin een baby een kind wordt en het

‘Zintuiglijk, persoonlijk, geestig en met zin voor
avontuur!’

– nrc

kind een volwassene, de jaren die zich in lijnen vertalen
op het gezicht van een geliefde, de toekomst die altijd

‘Aangenaam concreet en ruimhartig.’ – trouw

maar in het verschiet ligt en het heden dat plots de adem
inhoudt als iets of iemand onverwacht verdwijnt.

‘Het aardse en het buitenaardse, het dierlijke en
het menselijke, het kleinste en het grootste, alles

Reistijd, bedtijd, ijstijd is een poging de flarden waarin

krijgt onder Van Heemstra's pen een raadselach-

we leven en herinneren te naderen en te vangen. Een

tige samenhang.’ – de groene amsterdammer

poging ze uit te rekken en om te draaien.
In deze razendsnelle, paniekerige tijd zoomt Van

‘Van Heemstra's werk valt ook op door haar origi-

Heemstra uit op zoek naar nieuwe perspectieven, naar

nele manier van kijken naar “de dingen”, gecombi-

traagheid en troost.

neerd met haar eigen fantasie.’ – awater

lees op de achterkant van deze folder het
gedicht 'wat als' uit reistijd, bedtijd, ijstijd

Marjolijn van Heemstra

(1981)

is theatermaker, dichter

en schrijver. Eerder verschenen van haar de bundels

© bowie verschuuren

Als Mozes had doorgevraagd, waarmee ze de Jo Peters
Poëzieprijs won, en Meer hoef dan voet. Haar laatste
roman, En we noemen hem, stond op de shortlist van de
Libris Literatuur Prijs en won de BNG Bank Literatuurprijs.
Voor De Correspondent is ze momenteel correspondent
'Ruimtevaart'. Inderdaad, een flinke kluif.
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SEPTEMBER

OOSPRONKELIJKE TITEL

VERTALER

UNGDOM (1967)

LAMMIE POST-OOSTENBRINK

FICTIE
PROMOTIE IN
SAMENWERKING
MET:

‘Ik overdrijf niet als ik zeg: het beste wat ik in tijden las. De stem van Ditlevsen
is zo eigen, krachtig, wild, breekbaar en precies. Je wilt er eindeloos en ademloos naar luisteren.’ – NIÑA WEIJERS

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Intussen hebben we de Nederlandse vertaling binnen van het eerste deel
(verschijnt in mei). Die is zo ontzettend mooi, dat we besloten: of het eerste
deel nu wel of niet goed verkoopt – het tweede moet er gewoon komen.

TOVE DITLEVSEN

JEUGD

Deel twee van De Kopenhagen Trilogie van Tove Ditlevsen –
de beste Deense schrijver van wie je nog nooit hebt gehoord

Tove is vijftien. Omdat ze niet genoeg geld heeft om haar

FRAGMENT UIT KINDERTIJD

school af te maken, slijt ze het ene slechtbetaalde baantje
na het andere. Maar wat ze wil is iets anders: poëzie en

‘Op de repen bloemetjesbehang achter haar, die

verhalen schrijven, de liefde ervaren, onafhankelijk zijn.

mijn vader met bruin plakband aan elkaar had ge-

Leven. Terwijl Europa langzamerhand de Tweede We-

plakt, hing een portret van een vrouw die uit een

reldoorlog in rolt, wordt Toves leven bepaald door haar

raam staarde. Op de vloer achter haar stond een

ingewikkelde ouders, hardvochtige bazen en een hospita

wieg met een kindje erin. Onder het portret stond:

met nazistische sympathieën.

Vrouw wacht op de terugkeer van haar man van
zee. Soms viel mijn moeders oog opeens op mij

PERS OVER DE KOPENHAGEN TRILOGIE

en volgde ze mijn blik naar het portret, dat ik zo
zachtaardig en treurig vond. Maar mijn moeder

‘De beste Deense schrijver van wie je nog nooit

barstte in lachen uit en het klonk alsof een he-

hebt gehoord.’ – the spectator

leboel met lucht gevulde papieren zakken in een
keer kapotklapten.’

‘Een meesterwerk.’ –

the guardian

‘Tove Ditlevsens Kopenhagen Trilogie laat de
kracht zien van goede literatuur.’ –

new statesman

Tove Ditlevsen

(1917-1976)

is een van de belangrijkste

stemmen van de moderne Deense literatuur. Ze groeide
op in een arbeiderswijk in Kopenhagen, maar ondanks
de armoede in haar gezin lukte het haar op jonge leeftijd
als dichter te debuteren. Ze had een turbulent leven met
verschillende gestrande huwelijken, verslavingen en psychische problemen, maar schreef een omvangrijk oeuvre
van zo’n dertig romans, poëziebundels. Haar memoires

Kindertijd, Jeugd en Afhankelijkheid worden gezien als
haar beste werk.

PRIJS

BLZ

NUR

CA. €24,99

CA. 136 PAGINA’S

280

OMSLAG

VERSCHIJNING

LYANNE TONK

SEPTEMBER

JEUGD

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Wij geven doorgaans geen kinderboeken uit, behalve die van Brian Elstak.
Waarom? Omdat die anders zijn dan alle andere: de tekeningen zijn spectaculair, de verhalen zijn tegendraads en de hoofdpersonages zijn een keer

niet wit. Maar bovenal zijn het kinderboeken die wij zelf als kind graag hadden
gelezen – en dat nu alsnog het liefst doen.

BRIAN ELSTAK EN ESTHER DUYSKER

OGRI / LOBI

Het slotstuk van de voor een Zilveren Penseel
bekroonde kinderboekenreeks van Brian Elstak

Daar zijn ze weer, je favoriete helden Cel, Bones & Zi. En

OVER TORI EN TROBI

Croc natuurlijk. En de vliegende panter en tante Baby
giraffe en nog veel, veel meer oude bekenden en nieuwe

‘Spannend!’ – arjen lubach

vrienden. Ook krijgen de drie mensenkinderen er op een
wel heel aparte manier een nieuw broertje bij: Clones.

‘Een heel leuk cadeau!’ – arie boomsma

Hoe dat is gegaan, moet je maar lezen.
In Ogri strijden de kinderen opnieuw tegen het kwaad

‘Mooi en spannend.’ – de volkskrant

dat het eiland teistert. Bovendien wordt Zi uitgekozen
door een heel bijzondere groep, geleid door de ge-

‘Geen woorden voor hoe dope ik dit vind.’ – mr. probz

heimzinnige zussen, Vrouw Tilly & Vrouw Linda, om een
gevaarlijke opdracht uit te voeren.

Ogri is het langverwachte derde deel na Tori en Trobi.

‘Prachtig geschreven en geïllustreerd.’ – het parool
‘Een episch avontuur.’ – de correspondent

Ook dit deel is weer superspannend, grappig en ontroerend. Dit najaar zullen de kinderverhalen van Brian

‘In kinderboeken is het zoeken naar zwarte hoofd-

Elstak ook op de planken staan, in een toneeluitvoering

personen, Brian Elstak brengt daar verandering in.’

van Het Nationale Theater.

– trouw
‘Elstak is niet de man van terughoudendheid en
gestileerdheid maar laat zijn penselen en potloden het werk doen, alsof hij tegen ze zegt: “Ga je
gang.” Het levert een krachtig en bijzonder boek
op.’ – juryrapport zilveren penseel

Beeldend kunstenaar Brian Elstak (1980) is een verhalen
verteller pur sang. Eerder werk van hem was te zien in
het Stedelijk Museum, op albumcovers en in videoclips.
Esther Duysker (1985) is scenarist en toneelschrijfster.

Wat als
Wat als alles andersom blijkt te zijn.
Alles en vooral de tijd:
de mythen science fiction,
wij op weg naar het verleden.
Als al het nieuws ons dieper brengt
in een schacht gestut door eeuwen
en onze ruimteschepen zeilen
naar de allereerste kou.
Als kennis mij verwijdert
van wat ik zonder woorden wist,
als elke cirkel om de zon mij verwijdert
van dat licht, als ik dag na dag
mijn voorland uit reis,
elk ding begint met wat het wordt
en groeit naar wat het was.
Is overal niet het bewijs? Niets
vernieuwt zich met de jaren.
Het krast en slijt, ook ik
droog langzaam uit mijn vorm
tot de toekomst niet meer past.
Terug naar wat? Een stoffige implosie,
de vroegste hap naar adem.
Het kleinst mogelijke afscheid.
– Marjolijn van Heemstra
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