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Het langverwachte vervolg op

De hemel bestaat niet
De ouders van Jannetje Koelewijn zijn op sterven na
dood als ze hun intrek nemen in het Bartholomeus
Gasthuis, bij haar om de hoek. Maar daar bloeien ze weer
op en zes jaar lang ziet ze hen bijna dagelijks. Ze bezoekt
hun oude dominee, vergezelt hen naar de dokter, rijdt
met ze naar Friesland om een opvouwbare scootmobiel te kopen en boekt tickets voor de trein naar Parijs.
Ondertussen blijft ze naar hen kijken. Gaat er achter de
tragedie van hun mislukte huwelijk een liefdesgeschiedenis schuil? Waarom floreerde de een zo bij het gereformeerde geloof en werd de ander erdoor verpletterd?
In meesterlijk getroffen scènes weet Jannetje Koelewijn twee levens te vangen: van haar vader die als potentaat over zijn gezin regeerde en van haar moeder die was
vergeten dat ze was gescheiden. Fresia’s voor mevrouw
Brak is een ontroerend en beklemmend portret van een
generatie die in volle vaart de sociale ladder beklom,
en toont de worsteling die volgt wanneer uiteindelijk,
onherroepelijk, de afdaling wordt ingezet.

Jannetje Koelewijn (1959) is journalist en

g e g e v e n s Literaire non-fictie, 320 pagina’s • Verschijning: september 2020

schrijver. Ze werkt sinds 1997 als redacteur bij
NRC Handelsblad; haar interviews en columns
zijn veelgeprezen. In 2011 verscheen het succesvolle De hemel bestaat niet, over het leven van
haar ouders, waar meer dan 30.000 exemplaren
van werden verkocht. In 2014 verscheen Heilbrons hel, haar debuutroman.
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Eeuwen Europese geschiedenis

ingesloten in fossiele hars
Het is misschien wel het grootste vermiste kunstwerk
uit de geschiedenis: de barnsteenkamer. Een kamer
van kostbaar barnsteen die de kunstminnende vorst
Frederik I van Pruisen in de achttiende eeuw liet
bouwen. Hij liet de kamer na aan zijn zoon, die het
kunstwerk weggaf aan de Russische tsaar Peter de Grote,
waarna het meer dan twee eeuwen bezoekers van het
tsarenrijk bleef verbazen. Na 1945 verdween de kamer
spoorloos. Niemand weet wat ermee is gebeurd. Hoe kon
dit kunstwerk zomaar in rook opgaan?
Jerker Spits brengt het antwoord op die vraag dichterbij. Hij vertelt over de hoop en illusies van schatjagers,
hun liefde voor kunst en de wreedheid van de geschiedenis. Jacht op de barnsteenkamer gaat over een zoektocht
die zich afspeelt tegen het decor van bepalende gebeurtenissen in de Europese geschiedenis van de twintigste
eeuw: de Russische Revolutie, de opkomst van het Derde
Rijk, het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Val
van de Muur. En passant behandelt Jerker Spits alles wat
er over barnsteen te vertellen valt.

www.vanoorschot.nl
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Jerker Spits (1977) is germanist. Hij studeerde
Duitse taal- en letterkunde. Bij Uitgeverij Van
Oorschot publiceerde hij een boek over Duitse
cultuur: Staalhelmen en curryworst (2016). Hij
schreef en schrijft over Duitse literatuur, politiek en cultuur voor Trouw, Duitslandweb en
De Groene Amsterdammer.

Foto Tessa Posthuma de Boer
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Kristalhelder portret van
een Italiaanse wijnbouwer
Na de dood van zijn vader in 1905 moest Salvatore De
Matteis op twaalfjarige leeftijd wijnbouwer worden om
voor het gezin de kost te verdienen. Samen met ervaren familieleden leerde hij de wijngaard in San Severo
(Zuid-Italië) die hem was nagelaten te bewerken. In zijn
spaarzame vrije tijd begon hij te lezen: Manzoni, Tolstoj,
grote socialistische denkers als Marx, Engels, Kautsky en
Luxemburg, die een blijvende indruk op hem maakten.
Hij bleef wijnboer, trouwde en kreeg in 1930 een zoon:
Artenio, door zijn moeder Ennio genoemd. Ennio blijkt
een intelligente jongen die zo briljant eindexamen deed
dat het hem een studiebeurs en een gratis plaats in een
Milanees studentenhuis opleverde. In de mensa van dat
studentenhuis ontmoette Ennio in 1954 Frida Vogels.
In de jaren die volgen ontstaat er een speciale band
tussen Frida en Ennio’s vader Salvatore. Hij zei zonder
omhaal van woorden wat hij dacht en Frida deed hetzelfde, en zo kreeg ze verhalen te horen die zelfs zijn vrouw
nog nooit had gehoord.
Met De vader van Artenio schetst Frida Vogels een ontroerend beeld van haar schoonvader Salvatore De Matteis (1893–1969), die de lezers van haar dagboeken zullen
herkennen als een interessante figuur onder haar familie
en vrienden.

promotie A3-poster op aanvraag • Leesexemplaren • Voorpublicatie •
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Fragment
———————————

Frida Vogels (1930) is schrijver en vertaler. In
1994 werd haar de Libris Literatuur Prijs toegekend voor Met zijn drieën, het tweede deel van De
harde kern. Het dagboek dat zij sinds lang bijhoudt
verscheen in elf delen en omspant haar leven tot
begin jaren zeventig. Zij vertaalde werk van onder
anderen Primo Levi en Cesare Pavese.

Ik was echter niet de enige die me ongemakkelijk voelde in dat
huis. Ennio’s moeder en zijn ooms en tantes van moederskant
hoorden er, hun vader had het gebouwd en het was hun eigendom. Ennio’s vader daarentegen, die maar een arme boer was,
hoorde er niet en werd door zijn aangetrouwde familie behandeld
met een verachting die mij razend maakte, maar hem zo te zien
koud liet. Ik zag hem trouwens weinig. Door de week ging hij ’s
morgens vroeg de deur uit om in zijn wijngaard te werken en
kwam ’s avonds bij zonsondergang weer terug, moe en hongerig;
hij waste zich dan een beetje en at vervolgens meteen, uit een
diepe schaal twee keer zo groot als een gewoon bord en met een
verbazende snelheid. Daarna ging hij soms de straat op en soms
meteen naar bed, en dan hoorden we hem na enige tijd snurken.

‘Een van de schitterendste boeken
die ik de afgelopen tien jaar gelezen heb’
Herman Jacobs in De Standaard
In 1999 verscheen Gars, het debuut van Martin Michael
Driessen, geschreven na de dood van zijn zoontje, een
furieuze en uitbundige roman over de avonturen van
de zeer onhistorische ridder Gars de Gars. Die is dom,
wordt koning van Frankrijk en paus, en sterft zonder
ook maar iets van het leven begrepen te hebben. Ook de
ananas speelt een belangrijke rol.
Opzienbarend, vond de literaire kritiek deze debuutroman, die prompt op de longlist van de Ako-literatuurprijs kwam. Alle thema’s die zo kenmerkend zijn voor
Driessens werk zijn hier al aanwezig: de verhouding van
vaders tot hun kinderen, de intense liefde voor het leven,
de angst voor ouderdom, dood en verlies, en het onvermogen van de mens om van zijn fouten te leren. Het is
zijn oerboek. Jarenlang was het niet meer leverbaar. Nu
weer wel, in een even opzienbarende herbewerking door
de auteur zelf.

www.vanoorschot.nl
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Martin Michael Driessen (1954) is regisseur, vertaler en
schrijver. Zijn werk is vertaald in het Engels, Italiaans, Duits en
vele andere talen. Hij debuteerde met de roman Gars. In 2016
ontving hij de ECI Literatuurprijs voor zijn boek Rivieren. Met De
pelikaan stond hij op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs
2018. Zijn verhalen werden gebundeld in Mijn eerste moord
(2018), en De heilige (2019) is zijn laatstverschenen roman.

Foto Bob Bronshoff

promotie Leesexemplaren

Voor de lezers van het

Boek der rusteloosheid

Kroniek van een leven dat voorbijgaat bevat Pessoa’s
intiemste teksten, waarin hij reflecteert op zijn eigen
psyche, de grote gebeurtenissen van zijn tijd en zijn
merkwaardige neiging zich op te splitsen in tientallen
persoonlijkheden. Pessoa was de gevangene van een
allesoverheersende verbeelding, die hem zowel in het
leven opstuwde als van het leven afdreef. In zijn dagboeknotities is de fictie daarom nooit ver weg: ook hier
doet hij zich geregeld voor als andere personen, zet hij
onder meer zijn zelfmoord en een bomaanslag in scène
en verdedigt hij de meest uiteenlopende en tegenstrijdige
opvattingen.
Maar vooral bevatten zijn notities wederom messcherp geformuleerde bespiegelingen over het leven.
De kroniek vertelt het verhaal van een man die voortdurend op de vlucht was voor zijn eigen naam, zijn eigen
bestaan, zichzelf, om uiteindelijk, steeds opnieuw, te
worden teruggeworpen op zijn eigen, rusteloze zelf.
Kroniek van een leven dat voorbijgaat is een wereldprimeur: deze autobiografische teksten van Pessoa
verschenen in Portugal tot nu toe slechts verspreid over
tientallen verschillende uitgaven en tijdschriften en
werden nooit eerder vertaald.

promotie A3-poster op aanvraag • Leesexemplaren • Boekpresentatie •
Lezingen
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Fragment
———————————

‘Er zit voor mij een schat aan betekenis in iets belachelijks als
een deurslot, een spijker in de muur, de snorharen van een
poes. Er schuilt voor mij een overvloed aan spirituele suggestie in een kip die parmantig met haar kuikens de straat oversteekt. Er zit voor mij een betekenis dieper dan welke menselijke angst ook in de geur van sandelhout, afgedankte blikjes
op een vuilnishoop, een luciferdoosje in de goot, in twee vuile stukjes papier die op een winderige dag opwaaiend ronddansen en elkaar achternajagen door de straat. Want poëzie
is verbazing, verwondering, het uit de lucht vallen en zich volledig bewust zijn van de val, verbluft door alles wat men ziet.’

Fernando Pessoa (1888‒1935) is een van
de bekendste schrijvers van Portugal. Veel
van zijn werk verscheen in Nederlandse
vertaling, waaronder de poëzie geschreven
onder de heteroniemen Alberto Caeiro, Álvaro de Campos en Ricardo Reis en het Boek
der rusteloosheid.

Michaël Stoker (1979) promoveerde op
Pessoa’s werk, publiceerde eerder de biografische studie De fictie vergezelt mij als mijn
schaduw en vertaalde Pessoa’s aforismen.
Hij is directeur van het Literatuurhuis te
Utrecht.

Anders kijken dan de rest van de mensheid in

de stad der steden
Werkelijk overal in Rome duiken de Romeinse dichter
Ovidius en zijn verhalen op. Als je ze tenminste ziet.
Op de Piazza del Popolo en de Piazza della Repubblica,
in de Villa en het Palazzo Farnese, op de drukke Corso,
in het Circo Massimo, op het Tibereiland… En natuurlijk in alle grote en kleine, bekende en minder bekende
Romeinse musea. Het wemelt er van personages uit de
Metamorfosen, menselijk gedrag uit De kunst van de
liefde en de Liefdesgedichten, en verhalen uit De Romeinse
kalender. De allergrootsten hebben zich door Ovidius en
zijn verhalen laten inspireren, onder wie Bernini, Rafaël
en Caravaggio.
In Het Rome van Ovidius. Een verhalengids ontdek je
Rome aan de hand van de invloedrijke stadsdichter Ovidius. Patrick De Rynck, die in Rome al jaren op zoek gaat
naar Ovidius, is je gids. Hij laat je plekken ontdekken
waar je nagenoeg alleen zult zijn. En hij maakte sprankelende nieuwe vertalingen van Ovidius’ teksten, waardoor
het boek ook meteen de best mogelijke inleiding is op
het werk van de grote dichter.
Het Rome van Ovidius is uitvoerig geïllustreerd met
zowel de besproken kunstwerken als foto’s van de te
bezoeken Ovidiusplekken.

Aandacht in landelijke media • Lezingen
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Patrick De Rynck (1963) is classicus, vertaler,
bloemlezer, recensent voor Standaard der
Letteren en auteur. Hij schreef en vertaalde
onder meer boeken over schilderkunst, mythen
en humor in de oudheid. Dit najaar cureert hij
de tentoonstelling ‘Oog in oog met de
Romeinen’ in het Gallo-Romeins Museum in
Tongeren. Jaarlijks brengt hij tijd in Rome door.

Foto Laïs De Rynck

promotie A3-poster op aanvraag • Leesexemplaren • Voorpublicatie •

Nederlands oudste

natuurdagboeken,
prachtig geïllustreerd

De natuurkenner Jac. P. Thijsse (1865‒1945) geldt als een
fenomeen. Behalve als voorvechter van de natuurbescherming in Nederland werd hij beroemd dankzij de
Verkade-albums, die bedoeld waren om het grote publiek de liefde voor de natuur bij te brengen. Dat Thijsse
ook een dagboek bijhield is echter nauwelijks bekend.
Nu ga ik er eens op uit bevat de twee oudste en boeiendste dagboekdelen, die de jaren 1884‒1887 en 1894‒1898
beslaan. Thijsse is dan als jonge onderwijzer werkzaam
in Amsterdam en vult zijn vrije tijd met lange wandelingen, nabij en in de stad, de Kennemerduinen, maar ook
tussen Amsterdam en het Gooi.
De dagboeken van Thijsse zijn echte natuurdagboeken. Anders dan een ‘gewoon’ dagboek gaan ze niet over
de dagelijkse beslommeringen, maar over allerlei planten
en het doen en laten van de dieren die Thijsse observeerde tijdens zijn wandelingen. Zijn observaties vulde
hij aan met prachtige schetsen en opmerkingen over het
weer en het omringende landschap.
Met Nu ga ik er eens op uit verschijnen de oudste natuurdagboeken van Nederland voor het eerst. Deze uitgave is
zeer rijk geïllustreerd met Thijsses eigen tekeningen, en
met facsimile’s van schitterend kleurenmateriaal uit later
werk, gedetailleerde kaarten van de Kennemerduinen,
het Vondelpark en andere geliefde plekken.

promotie A3-poster • Boekpresentatie • Aandacht in landelijke media
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Jac. P. Thijsse (1865‒1945) was onderwijzer, schrijver en natuurkenner. Hij stond aan de wieg van de
Vereniging Natuurmonumenten en zette zich op alle
mogelijke manieren in voor de Nederlandse flora en
fauna. Met zijn teksten voor de Verkade-albums en
zijn vele andere boeken over voornamelijk planten en
vogels wist hij een zeer breed publiek te enthousiasmeren voor zijn passie: de natuur.

Marga Coesèl is biologe en als gastonderzoeker
verbonden aan de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef veelvuldig over
de geschiedenis van de natuurstudie en -bescherming in Nederland en publiceerde onder meer
brieven van Thijsse. Zij bezorgde de dagboeken
en vulde ze aan met waarnemingen uit Thijsses
andere werk.

Verzameld werk mét
onbekend en prachtig proza
Bij het 75-jarig jubileum van Uitgeverij Van Oorschot
kan één naam niet ontbreken: M. Vasalis. Sinds in 1954
de bundel Vergezichten en gezichten bij onze uitgeverij
verscheen, is het werk van Vasalis nooit meer uit druk
geweest. Deze uitgave van het verzameld werk is voor de
gelegenheid extra bijzonder. Niet alleen alle verzamelde
gedichten zijn erin opgenomen, maar ook nog een ferme
keuze uit het onverzameld proza – en ‘Fragmenten uit
een journaal’, ‘Kinderen’ en meer. Aansprekend, kwalitatief hoogstaand materiaal van een van de grootste
Nederlandse dichters van de twintigste eeuw.
Vasalis schreef klassieke gedichten als ‘De idioot in het
bad’, ‘Het ezeltje’, ‘Drank, de onberekenbare’, ‘Afsluitdijk’
en ‘Sub finem’, en het prachtige verhaal ‘De Amanuensis’.
Haar poëzie wordt sinds jaar en dag veel gebloemleesd
en regelmatig aangewend bij levensmomenten, en is voor
velen een grote troost in moeilijke tijden.
Met deze verzameling van al haar dichtwerk aangevuld
met prachtig proza krijgt Vasalis de plek die zij verdient:
in een schitterend vormgegeven en hoogwaardig gedrukte editie, zoals men van Van Oorschot gewend is.

www.vanoorschot.nl
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M. Vasalis (1909–1998) is een van de meest gelezen
en geliefde dichters van Nederland. Zij debuteerde in
1940 met de novelle Onweer en publiceerde bij leven
drie dichtbundels. Haar oeuvre werd bekroond met de
Constantijn Huygensprijs en de P. C. Hooftprijs. De
bundel De oude kustlijn verscheen postuum en werd
ook opgenomen in de Verzamelde gedichten (2006).
In 2011 publiceerde Maaike Meijer haar biografie.

Foto Chris van Houts
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Het Amsterdam van

Thomas Rosenboom
thomas rosenboom

DE GROTE RONDE
een wandeling

van oorschot terloops

Al jarenlang maakt Thomas Rosenboom elke dag een
wandeling door Amsterdam. Hij stapt de deur uit, wandelt naar het IJ, waar hij zich verwondert over de weidsheid van het water, en loopt dan, via de Prinsengracht, in
een brede boog weer terug naar huis.
Onderweg komt hij de vreemdste vogels tegen, zoals
de naaktlezer, die geen mogelijkheid onbenut laat de
argeloze voorbijganger zijn pindakaaskleurige huid te
tonen, of de bellenvrouw, die met zalvende, zegenende
gebaren haar zeepbellen oplaat in de drukte van de Dam.
Maar hij ziet ook allerlei echte vogels, van boomklevers tot
tragische meerkoeten en zwanen, terwijl de mooiste vogels
van de stad zich voor hem verborgen houden – maar die
denkt hij dan toch uit de vogelgids te kennen.
De schrijver begon ooit met wandelen omdat hij niet
binnen kon zitten zonder eerst buiten te zijn geweest. In
zijn adembenemend zorgvuldige stijl vertelt Rosenboom
hoe wandelen met Amsterdam als decor hem heeft gevormd, als mens en als schrijver.

promotie A3-poster op aanvraag • Boekpresentatie • Ansichtkaarten
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Thomas Rosenboom (1956) debuteerde in 1982 met
de novelle Bedenkingen. Zijn doorbraak bij het grote
publiek volgde met Gewassen vlees (1994) en later
met Publieke werken (1999), beide werden bekroond
met de Libris Literatuur Prijs. Publieke werken werd
ook succesvol verfilmd. Zijn meest recente roman,
De rode loper, verscheen in 2012.
21

Volg

Gerbrand Bakker
op de 1

Eerst vindt Gerbrand Bakker de wandeling te ver, dan te
koud, een derde keer verdwaalt hij, en ten slotte komt hij
erachter dat wandelroute 1, die langs zijn huis in de Eifel
loopt, verdomd moeilijk te volgen is. Markeringen zijn
verdwenen, bomen omgevallen, pijlen spreken elkaar
tegen. Dit kan zo niet langer: Bakker besluit de route
opnieuw te gaan markeren.
Wat volgt is een onweerstaanbaar geestig verslag van
een fervent wandelaar die gewapend met een lijmpistool
en tientallen markeringsschildjes tekens aanbrengt die
de toekomstige wandelaar de juiste route moeten wijzen.
Onderweg vreest hij voor een moorddadige hond met
de naam Happy, en maakt hij weinig meters doordat
hij voortdurend stoppen moet om een oude geliefde te
zoenen (die daarmee tot nieuwe geliefde wordt gekust).
Hij verwondert zich om vraatzuchtige bomen en wordt
begeleid door een hondje met gevoelige voetkussens.
Door Bakkers montere en laconieke stijl verandert de
lezer maar al te graag in de wandelaar die de schrijver op
de 1 wil volgen.

www.vanoorschot.nl
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Gerbrand Bakker (1962) is een van de best verkopende en
meest vertaalde Nederlandse auteurs. Hij debuteerde in
2006 met Boven is het stil, dat alom geprezen werd, in meer
dan dertig landen verscheen en in 2013 werd verfilmd. Zijn
meest recente roman De omweg (2010) stond op de shortlist
van de Libris Literatuur Prijs. In Privé-domein verschenen zijn
herinneringen, Jasper en zijn knecht.

Foto Bart Koetsier

promotie A3-poster op aanvraag • Boekpresentatie • Ansichtkaarten
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Goede leraren maken de toekomst
Meesters en juffen moeten reuzen als de legendarische
Christoffel zijn, wanneer ze niet een kind maar een hele
klas op de nek nemen om die naar een overkant te helpen. Een schooljaar is een complexe reis. Er moeten heel
wat afstanden worden overbrugd: tussen de leerlingen en
de meester, tussen de kinderen onderling, tussen meer en
genoeg, tussen het universum van de klas en het universum daarbuiten, tussen wie de meester is en wie hij
als meester zou willen zijn. Het lijkt onbegonnen werk,
tenzij hij als Theo Thijssens meester Staal diep nadenkt
over zijn werk en schrijft, waarbij hij beseft op wie hij
zich allemaal verlaat.
Jack de Boer geeft alle leraren in Nederland een stem: dit
is wat zij doen en hoe zij erover kunnen nadenken. Niets
is moeilijker dan kinderen naar de andere kant van het
jaar begeleiden, en tegelijkertijd is er weinig mooier dan
dat, toont De Boer in De gelukkigste klas.

Aandacht in landelijke media

www.vanoorschot.nl

g e g e v e n s Non-fictie, 288 pagina’s • Verschijning: augustus 2020 • Eerste

Jack de Boer (1966) is leerkracht in het speciaal
basisonderwijs. Zijn meer dan vijfentwintig jaar
aan onderwijservaring heeft hij opgedaan in
Amsterdam en Franeker. Deze vormt een belangrijke bron van zijn schrijverschap.

Foto Annaleen Louwes
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Maarten Biesheuvel
en Joost Swarte loeien
het EK Voetbal in

J.M.A. Biesheuvel
Joop en Kornelis
Een voetbalverhaal met tekeningen van Joost Swarte

‘Er stonden twee koeien in de wei. De eerste, die vreemd
genoeg Joop heette, was verschrikkelijk wild en verzon
iedere dag nieuwe spelletjes.’
Zo begint ‘Joop en Kornelis’, een van de wonderlijkste
korte verhalen van J.M.A. Biesheuvel, dat in zijn geheel
over voetbal gaat, maar vanuit een perspectief dat alleen
in het Biesheuveliaans universum kan zijn bedacht. Joost
Swarte gaf het verhaal aan de vooravond van het EK
Voetbal vorm in een schitterende leporello van twaalf
bladzijden. Het geheel is uitgevoerd in zware kleurendruk met prachtige illustraties in Swartes zo kenmerkende heldere stijl.
Voor de verzamelaar wordt een bijzondere editie vervaardigd in een beperkte oplage van ca. 100 exemplaren.
Deze zijn gesigneerd door de auteur en de tekenaar, en
bevatten een gesigneerd origineel van een tekening van
Joost Swarte. Prijs ca. € 65. Ze worden uitsluitend rechtstreeks uitgeleverd met een vaste boekhandelskorting
van 20%. Neem voor bestellingen en verdere informatie
contact op met verkoop@vanoorschot.nl.

www.vanoorschot.nl
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J.M.A. Biesheuvel (1939) schreef talloze korte
verhalen en novellen, gebundeld in onder meer In de
bovenkooi en Reis door mijn kamer. Hij ontving de P.C.
Hooftprijs voor zijn oeuvre en zijn verzameld werk
werd uitgegeven door Uitgeverij Van Oorschot. In
2015 werd de naar hem vernoemde J.M.A. Biesheuvelprijs voor verhalenbundels ingesteld.

Joost Swarte (1947) is tekenaar en vormgever.
Hij tekent voor bladen, maakt strips, platenhoezen en uiteenlopende ontwerpen, van glas-inloodramen tot gebouwen. Met regelmaat
publiceert hij illustraties in The New Yorker. In
2012 ontving hij de Marten Toonderprijs.

Foto Bert Nienhuis

promotie Aandacht in de landelijke dagbladen • A3-poster op aanvraag
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in twee e diti e s l e ve rbaar

Het ideale cadeauboek voor geliefden

Voor de liefste
Russische liefdesverhalen
isbn 9789028220119
€ 13,50

9

789028

220119

Voor de liefste
Russische liefdesverhalen
isbn 9789028220126
€ 13,50

9

789028

220126

Even ontelbaar als de koosnaampjes die
het Russisch rijk is zijn de liefdesverhalen van de klassieke Russische schrijvers.
Geen van hen kon de liefde naast zich
neerleggen als een platgetreden onderwerp, en gelukkig maar, want dat leverde
schitterende romantische literatuur op.
Vele gedaantes van de taal die wij allen
verstaan zijn in Voor de liefste verenigd:
de extatische, uitzinnige verliefdheid,
kalverliefdes, de liefde van je leven,
in voor- en in tegenspoed. Maar zoals
het de Russische inborst betaamt is de
melancholie nooit ver weg en heeft soms
zelfs het gelukkigste stel wel een dramatische kant.
Net als in voorgaande bloemlezingen
uit de Russische Bibliotheek bevat ook
deze een mooie melange met werk van
onder anderen Toergenjev, Achmatova,
Boenin, Tsjechov, Pasternak, Tsvetajeva en Paustovski. Kortom, een goed
geschikt boeket voor iedereen, verliefd
of niet, om iets goed te maken, of om te
zeggen: deze is speciaal voor jou.

www.vanoorschot.nl

De broers Karamazov is een allesomvattend en overrompelend boek dat voor een leven lang stof tot nadenken
geeft. De broers geven gestalte aan een groots familieverhaal dat zich afspeelt in een klein plattelandsstadje.
De een is achterdochtig, hebzuchtig en met zijn vader in
strijd verwikkeld om een vrouw. De volgende heeft het
geloof afgezworen maar raakt in zijn atheïstische denkbeelden steeds melancholischer. De laatste is ingetreden
in het Russisch-orthodoxe klooster en trekt er vervolgens
op uit, de wereld in – om bij de complexe en pijnlijke
geschiedenis van de Karamazovs betrokken te raken.
Dostojevski plaatst in De broers Karamazov op een
virtuoze wijze uiteenlopende overtuigingen en figuren
naast en tegenover elkaar. Met zijn pen en psychologisch
inzicht schiep hij een meeslepend verhaal over de verhoudingen tussen geloof en verstand en misdaad, waarbij
alle registers worden opengetrokken. Het resultaat is een
spannende whodunit en rijkgeschakeerde ideeënroman
ineen.
Voor zijn vertaling werd Arthur Langeveld in 2007 onderscheiden met de Martinus Nijhoffprijs.

promotie A3-poster op aanvraag

promotie A3-poster op aanvraag

g e g e v e n s Verhalen, 144 pagina’s • Verschijning: augustus 2020 • Eerste

g e g e v e n s Vertaald door Arthur Langeveld • Roman, 968 pagina’s • Ver-
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Christoph Noordzij • e-book € 7,50

28

‘Wie Dostojevski geen groot schrijver
vindt, heeft niet veel van het leven begrepen’
Bas Heijne

www.vanoorschot.nl

schijning: september 2020 • Tiende druk, hardcover met halflinnen band, € 35 •
Formaat: 13 ~ 21 cm • isbn 9789028220096 • nur 302 • Omslagontwerp:
Christoph Noordzij • e-book € 14,99
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bo e k van d e m a and

april

juli

Hanny Michaelis
Oorlogsdagboek
van € 24,99 voor € 17,50

Homeros
Ilias & Odysseia
van € 34,99 voor € 25

mei

augustus

J.M.A. Biesheuvel
Verzameld werk
van € 99,95 voor € 65

Alexander Poesjkin
De canon (Russische Bibliotheek)
van € 50 voor € 35

Schoon formaat: 135 x 216 x 23 + (2 x 90) mm.

Intussen kabbelt de blauwe zee rustig door. Met een scherpe
blik op beider geestesgesteldheid en met empathie voor zijn
personages ontvouwt Martin Michael Driessen een parabel
van onontkoombare, wederzijdse gebondenheid.
Tegelijkertijd ontwikkelt zich de dreiging van de naderende
Balkanoorlog, die hun stadje uiteindelijk zal verwoesten. Tegen
een achtergrond van toenemende etnische haat en de teloorgang
van communistische idealen in het Joegoslavië na de dood van
Tito toont deze roman Driessens ongeëvenaarde vermogen
alledaags leven te verheffen tot opwindende literatuur.

Anthony Burgess
Machten der duisternis (hardcover)
van € 39 voor € 27,50
Foto: Bob Bronshoff

‘Driessen schrijft beter dan goed.’ nrc Handelsblad

isbn: 9789028280489
Omslagontwerp: Christoph Noordzij
Uitgeverij Van Oorschot
www.vanoorschot.nl
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De heilige

‘Dit is een groot en definitief, maar ook onderzoekend verhaal over liefde.
Schermer is (...) hard op
weg een van de interessantste schrijvers van
Nederland te worden.’
NRC Handelsblad *****

‘Een rijk boek, vol fantastische
zinnen, metaforen en observaties; tegelijkertijd is het allemaal
onnadrukkelijk, gewoontjes, kalm
en klein. Daar gaat het Kollaard
nu juist om: de grootsheid van het
kleine te tonen. Kollaard laat met
dit boek zien wat literatuur vermag.’ NRC Handelsblad *****

Reeds zevende druk

Reeds zesde druk

Een schelmenroman
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David Markson

Stefan Zweig

Martin Michael Driessen
De heilige
van € 22,50 voor € 15

‘Met Erik Bindervoet en
Robbert-Jan Henkes krijgt
het boek de vertalers
die het verdient. Lieke
Marsman (…) schreef er
een briljant nawoord bij.’
Persis Bekkering in de
Volkskrant

‘Mijn boek van het jaar.’ Frits
Abrahams in NRC Handelsblad
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Op zondag 13 september is er voor boekhandelaren en een selecte groep
lezers een open dag op de uitgeverij. U kunt zich op de beurs of via de mail
voor een van de dagdelen inschrijven. Wij hopen u dan te mogen ontvangen.

in
d
s
r

Sander Kollaard

september

‘De foto’s gingen vergezeld van een brief
waarin drieduizend dinar werd geëist,
met instructies. De brief was een woeste
collage van geplakte woorden en letters
die, zoals Josip direct zag, hoofdzakelijk
uit Paris Match, de Bunte, en de lokale krant
waren geknipt.
Zijn eerste reactie was: drieduizend
dinar is niet zo heel veel geld. Dat bedrag
kon hij opbrengen. Maar vervolgens
dacht hij: waarom doe ik alsof het om een
stroomrekening gaat of om de maandelijkse huur? Het gaat om Jana, het gaat om
mijn grote liefde, niemand heeft het recht
zich daarmee te bemoeien. Dit is grove,
criminele chantage. En bovendien keek hij
vaak genoeg naar de televisie om te weten
dat je nooit op de eisen van een afperser
mocht ingaan omdat het einde dan zoek
was. “Of je Frau komt alles te weten,”
luidde de laatste zin, samengesteld uit
krankzinnig onregelmatige blokjes van
verspringend formaat en lettertype.’

Martin Michael
Driessen

f

Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische
kust in communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk
voor de kabeltrein naar het heldenmonument boven op de
heuvel. Hij is ongelukkig getrouwd en houdt er een minnares
op na. Andrej weet een amoureuze ontmoeting op beeld vast
te leggen en begint hem ermee te chanteren. Voor Josip wordt
het na verloop van tijd steeds moeilijker aan de eisen van zijn
chanteur te voldoen; maar dan dient zich een onverwachte en
verrassende oplossing voor zijn probleem aan.

Martin Michael Driessen (1954) is operaen toneelregisseur, vertaler en schrijver.
Hij debuteerde met de roman Gars, die
werd gevolgd door Vader van God, de novelle Een ware held en de roman Lizzie.
Hij ontving de eci-Literatuurpijs voor
zijn boek Rivieren, dat ook op de shortlist
van de Fintro Literatuurprijs stond. Zijn
werk wordt alom door de pers bejubeld,
voor literaire prijzen genomineerd en is
vertaald in het Engels, Italiaans, Duits en
Hongaars.

Marijke Schermer

Geel Magenta Cyaan Zwart

Martin Michael Driessen De heilige

juni

open dag

Libris Literatuur Prijs Shortlist
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In samenwerking met de Roode Bioscoop in Amsterdam organiseren wij een
reeks Schrijversdiners. Op het programma voor de komende maanden staan:

14 april Dieren en planten, met Tijs Goldschmidt, Sander Kollaard en Miek Zwamborn, over
John Muir, Niko Tinbergen en D. Hillenius
12 mei Japan, met Jannie Regnerus e.a. over Junpei Gomikawa, Shusaku Endo en Yoshida Kenkō
16 juni Poëzie van nu, met Maria Barnas, Joost Baars e.a.
25 augustus Prozaschrijvers, met Marijke Schermer, Elisabeth van Nimwegen en Sander Kollaard
22 september Het Casanova-diner, met Maarten Asscher, Margot Dijkgraaf e.a.
De diners vangen aan om 19.00 uur. Zie voor meer informatie: www.roodebioscoop.nl

Winnaar van de Henriette Roland Holst-prijs 2020
Nicolien Mizee

Stephan Enter

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

‘Onweerstaanbaar raak
en geestig.’ Trouw

Reeds zesde druk

‘Nu schreef Enter een voltreffer dankzij zijn grip én zijn
compassie. En over deze
personages wil ik nog wel
een boek lezen.’
NRC Handelsblad ****
www.vanoorschot.nl
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Uitgeverij Van Oorschot
Herengracht 613
1017 ce Amsterdam
t 020 623 1484
www.vanoorschot.nl
promotie
Emmelie Muijsers
t 020 757 9666
emmelie@vanoorschot.nl

NU IN DE BOEKHANDEL

DE ZEVEN

RUSSEN
(EN EEN OEKRAÏNER)

verkoop
Anna Krans, binnendienst
t 020 757 9665
anna@vanoorschot.nl
Ivan Borghstijn, vertegenwoordiger
t 06 14199569
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

De Zeven Russen poster is te bestellen via
verkoop@vanoorschot.nl

