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‘We trouwden in een dorpskerk ongeveer acht kilometer ver van Stratford, te ver voor op schandaal beluste buren en kennissen. Er was meer
dan genoeg gekletst toen het bekend
werd dat de jonge Will van John
ging trouwen met Anne Hathaway!’

Eerherstel voor de vrouw van Shakespeare

In november 1582 trouwen Anne Hathaway en William
Shakespeare. Hij is acht jaar jonger dan zij, heeft hoop
op een vaste baan en wil aan het toneel. Zij komt van de
boerderij van haar familie nabij Stratford, en is zwanger
van William. Door met hem te trouwen beginnen ze allebei de regie over hun eigen toekomst te krijgen.
Aan het leven van Anne en William geeft Imme Dros
niet alleen gestalte, maar ze maakt het zich op weergaloze wijze eigen. En dat terwijl er heel weinig over bekend
is. Iets wat vaststaat is dat de stervende Shakespeare in
zijn testament krabbelde: ‘Item, I give unto my wife my
second best bed with the furniture.’ Maar wat bedoelde hij
daarmee? Is dit het ultieme bewijs dat Shakespeare zijn
vrouw verafschuwde? Of schenkt hij haar juist het bed
dat zij deelden en zijn vermogen? Is het een shakespeareaanse pun over huwelijk en erfenis?
Dros vond in deze vragen de aansporing tot nader onderzoek. Ze weigerde zich neer te leggen bij de heersende
ideeën over Anne Hathaway. Met talige rijkdom en vol
inventiviteit vertelt zij het verhaal van Anne en William.
Een verhaal waar zij jarenlang op terug is blijven komen,
resulterend in de schitterende roman Gisterland.
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Imme Dros (1936) is schrijfster van vele kinderboeken, vaak in samenwerking met haar man
Harrie Geelen. Ze maakte bewerkingen van
Griekse mythen en de verhalen van Duizend-eneen nacht. In 2015 verscheen haar vertaling van de
Ilias van Homeros bij Uitgeverij Van Oorschot, en
in 2016 ook die van de Odysseia.

Foto Hariie Geelen

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • Aandacht in de landelijke
media • A3-poster

Een eigentijdse expeditie op zoek naar God

Op 2 maart 2016 gaat Stephan Sanders voor het eerst
naar de kerk, na zo’n veertig jaar van afwezigheid. Het is
geen ‘moetje’ (trouwerij of begrafenis), hij moet alleen
van zichzelf. Ondergronds heeft zich bij hem jarenlang
een Godsbesef opgehoopt, dat erkend wil worden. Het
is geen coming out, want, schrijft Sanders, ‘ik vond het
eenvoudiger mijn homoseksualiteit openbaar te maken,
dan mijn wending tot het geloof ’.
Bij die eerste kerkgang staan meteen camera’s opgesteld, want de H. Mis in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam wordt die zondag live uitgezonden op tv. Later ziet
Sanders zichzelf terug als kerkganger: ‘Ik ben de man
helemaal achterin die niet in beeld wil komen, maar die
door een schampschot van de camera toch even wordt
aangeraakt.’
Er komt schaamte kijken bij zijn religieuze wending,
‘en wel een onbehoorlijke hoeveelheid’. De agnost wordt
een verkondiger; iemand die niet wil preken, maar het
ook niet kan laten zijn religieuze tournure publiekelijk
te delen, juist wanneer het schandaal van het kindermisbruik binnen de r.k. kerk naar buiten komt, juist wanneer
de kerk vanwege corona noodgedwongen haar deuren
sluit. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God, terwijl
de schaamte meekijkt over zijn schouders. Hoe komt het
dat een nieuwgelovige zichzelf zo minnetjes weerspiegeld
ziet in het publieke oog?
Wat heeft God van doen met schaamte?

Podcast

www.vanoorschot.nl
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Stephan Sanders (1961) is publicist en journalist, onder meer
als redacteur bij De Groene Amsterdammer. Van zijn hand
verschenen een filosofische verhandeling over de Rushdieaffaire, essay- en verhalenbundels, reisverhalen, een roman en
memoires ter herinnering aan vriend Anil Ramdas, met wie hij
in 1992–1993 een duoredacteurschap vervulde. Daarnaast
schrijft Sanders voor de Volkskrant, Vrij Nederland en Trouw.

Foto Ivo van der Bent

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • A3-poster op aanvraag •

In liefdesbrieven naar de onafhankelijkheid

De dekolonisatie van Indonesië (1945–1949) is een pijnlijke epiloog bij een lange voorgeschiedenis. Daarin was
een belangrijke rol weggelegd voor de kritische jongeling
Soetan Sjahrir (1909–1966), die op de middelbare school
in Bandoeng evolueerde tot Indonesisch nationalist. In
1929 ging hij studeren in Amsterdam, waar hij de Hollandse Maria Duchâteau ontmoette. Zij was getrouwd
en moeder van twee kinderen, maar dat nam niet weg
dat zij voor elkaar vielen. Maria werd Sjahrirs geliefde en
strijdkameraad voor een vrij Indonesië. In 1932 volgde zij
hem naar Indië, waar hij een politieke partij zou opzetten, maar ze werd teruggestuurd door het koloniale gouvernement. Hieraan danken we de vele brieven van Sjahrir aan haar; zeer afwisselende brieven, met een scherpe
visie op de geopolitieke situatie en koloniale werkelijkheid, brieven ook vol verlangen en heimwee. Ondanks
hun in 1936 gesloten huwelijk ‘met de handschoen’, zagen
zij elkaar pas terug in 1947, anderhalf jaar nadat Sjahrir
was uitgeroepen tot premier van de Republik Indonesia.
Deze keuze uit de brieven van een van de grootste en
intelligentste figuren uit de Indonesische geschiedenis wordt voorafgegaan door een biografische schets,
geschreven door Kees Snoek, oud-hoogleraar aan de
Sorbonne te Parijs.

Soetan Sjahrir (Padang Panjang, Indonesië 1909 – Zürich, Zwitserland 1966)

promotie Leesexemplaren • Podcast

was een invloedrijk en bevlogen Indonesisch nationalist. Hij speelde een
belangrijke rol in de onafhankelijkheidsstrijd en was de eerste premier van
het land.

www.vanoorschot.nl
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Kees Snoek (1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Vervolgens was hij werkzaam als hoogleraar in ver-

'Het is haast niet te geloven dat een nog maar
25-jarige jongeman die herhaaldelijk leed aan
hevige malaria-aanvallen tijdens een uitzichtloze ballingschap met beperkte communicatiemogelijkheden in staat was om de woelige tijd
waarin hij leefde zo scherpzinnig te ontleden en
tegelijk zijn moreel kompas intact te houden.'

schillende landen, laatstelijk aan de Sorbonne in Parijs. Snoek woonde en
doceerde van 1982 tot 1990 in Jakarta, Indonesië. Hij publiceerde vertalingen
van onder anderen de Indonesische schrijvers Sitor Situmorang en Rendra.

David Van Reybrouck over Sjahrir in Revolusi

De vlucht uit de zwerm
In Nieuwer Zandpol, een omheinde vinexwijk in het
veen, wordt de wereld bekwaam buiten de hekken
gehouden. De kinderen worden, zodra de puberteit de
kop opsteekt, uitbesteed aan prestigieuze internaten om
te worden klaargestoomd voor eenzelfde bestaan als hun
succesvolle ouders.
De vijftienjarige Akke voelt zich als een vinvis die is
vastgelopen op een nieuwbouw-zandbank. En dat ligt
niet alleen aan Alma, haar moeder, die er alles aan doet
om er in het dorp bij te horen. Alleen Franka woont in
een stad. Zij verruilt de allesoverheersende herrie van
een zwerm vogels in de boom achter haar huis voor de
ogenschijnlijke rust in Nieuwer Zandpol. Een nieuwe
zwerm ontstaat terwijl de buurtbewoners meedogenloos
deinen op de golven van hun saamhorigheid. Is ontsnapping uit Nieuwer Zandpol mogelijk?
In haar wervelende en ambitieuze roman stelt Spoelstra
vragen die urgenter zijn dan ooit. Kun je je individualiteit behouden binnen een groep? Waar is de storing
in het systeem? Zwerm is een lyrisch, meerstemmig en
caleidoscopisch werk over ouders en kinderen, outsiders
en conformisten, en het zoeken naar vrijheid.

Citaat
———————————
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Berthe Spoelstra (1969)
studeerde theaterwetenschap
in Amsterdam en Parijs en is
dramaturg in het theater, waar
ze verschillende essays over
schreef. In 2019 verscheen
haar debuut Schemerland.

‘De wolk vogels tolt keer op keer om de eigen as. Het
is geen kwetteren, eerder krijten. Hoe moet je dit
geluid noemen? Het zijn oeroude, langgerekte kreten,
te hoog voor een mensenkeel en toch herkenbaar. Zo
schreeuwen mensen in gedachten. Het is een oorverdovend roepen, een ruisen van duizenden vleugels,
suizen langs een rode avondlucht.’

Foto Bas de Brouwer

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • A3-poster op aanvraag

De succesvolle nieuwe vertaling

nu als paperback!
Ten oosten van Eden is een ‘Great American Novel’ over
goed en kwaad, die zich uitstrekt van Californië tot Connecticut, handelt over lotgevallen van generaties én een
moderne hervertelling is van Genesis.
Samen met de Hamiltons bewonen de Trasks de Salinasvallei. Delen van deze Hof van Eden zijn vruchtbaar,
maar de landerijen van de Hamiltons zijn dor en kaal.
Tegelijk is de weelde van de Trask-ranch bedrieglijk: hun
land verwildert en het huis brokkelt af. De broers Adam
en Charles Trask voeren een onderlinge strijd zoals die
van Kaïn en Abel, om de liefde van hun vader. Later zetten Adams tweelingzoons dezelfde strijd in verhevigde
vorm voort.

Het beste boek voor in bed
Oblomov staat te boek als het schoolvoorbeeld van de
vadsige Rus die altijd op de divan ligt, een symbool voor
de onbeweeglijke Russische maatschappij. Maar eigenlijk
heeft Oblomov een druk leven. Hij voelt alleen weerzin
als van hem wordt verwacht dat hij zich druk maakt over
dingen waar iedereen zich druk over maakt. Hij vindt
zijn hospita, het eten dat zij kookt en haar – deels door
hem verwekte – kinderen veel interessanter dan buitenlandse politiek.
Oblomov is het toonbeeld van veelzijdig meesterschap:
alleen Gontsjarov kan beschrijven hoe het steeds moeilijker wordt een ongeopende, op de schoorsteenmantel
gezette brief open te maken.

‘Deze roman moet steeds herlezen worden,
steeds opnieuw worden overdacht en heroverwogen’
***** NRC Handelsblad

www.vanoorschot.nl
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Inspirerende zoektocht in
kunst, literatuur en geschiedenis

In een open vlechtwerk van roman, essay en column
verhaalt de Duitse, in Berlijn wonende schrijver J.H.
over zijn kennismaking met de Nederlandse kunstenaar
S.K, en gebruikt daarvoor hun correspondentie en zijn
eigen fragmenten, een schrijfmethode die zijns inziens in
overeenstemming is met de steeds veranderende werkelijkheid. De schrijver en de kunstenaar blijken meer met
elkaar gemeen te hebben dan hun eerste ontmoeting suggereerde. Zij zoeken hun eigen taal- en beeldvormen om
de veranderlijke wereld te verkennen en illustreren hun
kijken en denken met verrassende beelden en figuren uit
de kunst, de natuur en de wereld om zich heen.
De taal wisselt in dit boek van feitelijk naar dichterlijk,
van zakelijk naar opiniërend. Levensvormen is een rijk
boek dat zich niet bij voorbaat in een hokje laat stoppen.
Het is een samenspel van verwante teksten waarin resonerende verhaal- en denklijnen door elkaar heen lopen
en elkaar spiegelen.

Citaat
———————————
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Lex ter Braak (1950), kunstenaar, schrijver, is voormalig
directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Daarvoor
was hij directeur van onder andere het Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam en de
Vleeshal in Middelburg. Hij exposeerde afgelopen voorjaar
met zijn tentoonstelling The Alfphabet of Lost Order in Nieuw
Dakota – een zeer bijzondere reeks waarin Ter Braak onderzoekt ‘hoe niets in rust is en niets hetzelfde blijft’. Ter Braak
schrijft regelmatig over literatuur en beeldende kunst.

‘Wolken en wandelen, is mijn steevaste antwoord als ik de
W draai. Heel soepel gaat het niet, de rolodex is versleten en eerder op stilstand dan beweging ingesteld. De
oude molentjes zijn te lang uit de wind gehouden. (…) Af
en toe draai ik aan de brede knop waardoor het rad van
kaartjes zich in beweging zet. Als tombolanummers
tuimelen ze over elkaar heen, de uitstekende indexkaartjes met elk een letter van het alfabet bevestigen het idee
van een vaste orde waarachter de namen schuilen.’

Foto Menno Hartman

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie • Poster op aanvraag

Voor de liefhebbers van

Roth, Zweig en Rilke
Op een receptie in Wenen ergens in de jaren dertig van
de twintigste eeuw ontstaat een geschil tussen baron Bagge en een jongeman die hem beschuldigt van betrokkenheid bij de zelfmoord van zijn zus. Het conflict wordt in
der minne geschikt, maar Bagge voelt zich genoodzaakt
opheldering te verschaffen en begint een geschiedenis te
verhalen die de luisteraars en de lezers in spanning en
zeer geboeid houdt.
In een magische en onnavolgbaar elegant en vloeiend
geschreven novelle voert Lernet-Holenia de lezer mee
naar de dagen van het Oostenrijks-Hongaarse rijk, naar
een onverklaarbaar voorval dat veler levens schampt…
Baron Bagge (1936) geldt als een meesterwerk dat de
vergelijking met werk van Rilke, Roth en Zweig glansrijk
doorstaat; een mening die onder meer door Jorge Luis
Borges en Marcel Reich-Ranicki werd gedeeld.
De novelle Mona Lisa behandelt een steeds terugkerend
thema in Lernet-Holenia’s oeuvre: de liefde voor een ideale vrouw, de gedroomde levensgezellin, des te begeerlijker omdat ze helaas dood en dus onbereikbaar is.

www.vanoorschot.nl
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Alexander Lernet–Holenia (1882–1957)
bezweert, net als Zweig en Roth, de vergane
glorie van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk,
met alle nostalgie van dien. Hij was een aristocraat die in beide wereldoorlogen aan het front
vocht. Een grandseigneur der letteren, die nu
internationaal als een van de belangrijkste auteurs van Oostenrijk wordt beschouwd.

Martin Michael Driessen (1954) is opera- en toneelregisseur, vertaler en schrijver. Hij brak door met de verhalenbundel Rivieren. Met zijn roman De pelikaan stond
hij op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2018 en de
Dublin Literary Award 2021. Zijn werk is vertaald in het
Engels, Italiaans, Duits, Hongaars en vele andere talen. Hij
vertaalde eerder onder meer Adelbert von Chamisso’s
De wonderbaarlijke geschiedenis van Peter Schlemihl.

© Gody

promotie Leesexemplaren • A3-poster op aanvraag

Een veelbekroonde Zweedse schrijfster
over het leven in haar zomerhuisje

Het zomerhuisje dat Nina Burton erft van haar moeder is
in slechte staat. Als ze begint met de renovatie, merkt ze
dat ze niet de enige bewoner is: de dakisolatie vormt een
warm nest voor een familie eekhoorntjes, aan de deur
hangt een bijennest, en het gehamer aan het huis krijgt al
snel een echo in het driftige getimmer van een specht.
De dieren in haar nabijheid vormen de aanleiding tot
aanstekelijke anekdotes. Wist je bijvoorbeeld dat er in
totaal meer mieren zijn dan het aantal seconden dat is
verstreken sinds de oerknal? Of dat eekhoornvrouwtjes
na elke voeding de buikjes van hun zuigelingen likken
en masseren, om zo de spijsvertering op gang te houden?
Of dat de zucht naar het zuiden van trekvogels zo sterk
is dat niets hen tegenhoudt: zo is er het verhaal van de
vleugellamme ooievaar die 150 kilometer op zijn ranke
poten aflegde. Deze en vele andere verrassende anekdotes over de dieren waarmee Burton haar huis deelt,
verweeft de bekroonde en bejubelde Zweedse schrijfster
met wetenschappelijke en filosofische beschouwingen.

Quotes
———————————

• Leesexemplaren
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‘Met de ontzagwekkende literaire prijzen die Nina Burton
heeft gewonnen in het achterhoofd, is het duidelijk dat ik
niet de enige ben die dankbaar is voor haar oeuvre. Met
haar werk combineert ze literaire zeggingskracht met een
encyclopedische kennis op het vlak van uiteenlopende
onderwerpen. Wij, de lezers, krijgen het allemaal cadeau.
Smaakvol en met stijl. We kunnen gewoon achteroverleunen en ervan genieten.’ Dagens Nyheter
‘Ik was volledig betoverd binnen tien pagina’s.’ Expressen
19

Foto Sarah Mac Key

promotie Aandacht in landelijke dagbladen • A3-poster • Voorpublicatie

Nina Burton (1946) is dichter en essayist. Ze wordt
geprezen om haar unieke talent een lyrische stijl te
combineren met haar kennis van de natuurwetenschappen. Haar werk werd bekroond met de belangrijkste Zweedse non-fictieprijzen: de August Priset en
Stora Fackbokspriset. Burton is lid van de Koninklijke
Zweedse Academie voor de Natuurwetenschappen.
Haar recentste boek, Levensmuren, werd op veel lof
onthaald en genomineerd voor diverse prijzen. Het
boek verschijnt in maar liefst vijftien landen.

Familieverhaal
vol vaart, vertelplezier en nostalgie

Zij worden de ‘geëmancipeerde meisjes Hinlópen’ genoemd, telgen uit een oud patriciërsgeslacht. Kinderen
zijn het nog wanneer de familie in 1880 terugkeert naar
Den Haag, waar hun ontplooiing en talenten leiden tot
verwikkelingen zoals elke familie die wel kent. Centraal
staat Caroline, een pianokind, dat zich fel afzet tegen de
normen van haar milieu en vooral van de tijd die een
vrouw in onmondigheid gevangenzet. Toch wordt de
koers van haar leven telkens op fatale wijze door mannen
bepaald.
Het is ook weer een man die zich verdiept in dit verhaal van zijn voorouders, met als leidraad een pianosonate van Mozart. Hij ziet zijn familie als een weefsel van
draden. Maar is de muziek wel betrouwbaar als gids in
het web van het verleden? Onttrekken sommige draden
zich niet aan de logica van voor en na? En waar komen
de emoties vandaan die de muziek van Mozart bij hem
oproept?
In De voorslag vertelt Maarten Pieterson vol vaart een
waargebeurde familiegeschiedenis die zich uitstrekt over
meer dan een eeuw. Een bewogen geschiedenis, waarin
soms op één bladzijde wordt getrouwd, geboren en
gestorven, maar waarbij de verteller nergens haast maakt
en toch de gaten van jaren weet te overbruggen.

www.vanoorschot.nl
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Maarten Pieterson (1945) studeerde wiskunde en
filosofie. Hij doceerde cultuurgeschiedenis van de
techniek, richtte een post-hbo-opleiding Nieuwe
Media op en was bij de tu Eindhoven directeur van
het Studium Generale. Tijdens een voettocht naar
Rome ontdekte hij in het schrijven van columns dat er
nog een heel andere weg openligt.

Foto Annaleen Louwes

promotie Leesexemplaren • Voorpublicatie
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Met Otten de Sloterplas om

Foto Mark Kohn

Al een pandemie lang loopt Willem Jan Otten langs de
Sloterplas in Amsterdam. Het is een manier om een vol
hoofd te ordenen – een hoofd dat continu wordt belegerd door nuttige gedachten, oordelen, planeetpaniek en
verloren dierbaren.
Hoewel Otten zijn rondje alleen maakt, is hij altijd
in gezelschap. Er zijn passanten, zoals de Rastarenner,
wiens vervilte haardos met elke pas opveert; een soevereine Airedale-terriër, die even met de schrijver oploopt,
en tal van paarlopers. Er zijn ook metgezellen: kunstenaars en schrijvers wier stemmen als knikkers door een
flipperkast in hem opduiken: Tarkovski, Borges, Gerhardt, Vestdijk, en die ene acteur van wie Otten zeker
weet dat hij niet Schwarzenegger heet. Maar er is ook
stilte, op een bank tegenover de Stadsdeelraadfontein.
Waar ben je als je denkt? En waar komt toch die
urgentie vandaan om de werkelijkheid te verdubbelen,
op papier, op doek of op een rotswand? In zijn weergaloos aanstekelijke De Om toont Otten zich wederom een
briljant essayist.

thomas rosenboom

DE GROTE RONDE
een wandeling

van oorschot terloops

isbn 9789028220027
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isbn 9789028210325

isbn 9789028220058
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Willem Jan Otten (1951) heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam
staan: hij schrijft poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken en essays. Hij
debuteerde als dichter in 1973. Jarenlang was hij als criticus verbonden
aan Vrij Nederland. Zijn werk werd meerdere malen bekroond; ook
werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend voor zijn oeuvre, en
de P. C. Hooftprijs voor zijn beschouwend proza. Zijn romans werden in
2018 gebundeld onder de titel Vier bekentenissen.

isbn 9789028211124

isbn 9789028211117

Een moderne Brabantse pelgrimage

In Gods wegen loopt Marijke Schermer stukken van
het Brabantse Kloosterpad, bezoekt zij kloosters, en
spreekt zij met nonnen, pelgrims en anderen. Zo loopt
ze bijvoorbeeld een stukje met haar moeder, die in 1948
naar de nonnenkostschool in Aarle-Rixtel ging en daar
gek werd van heimwee. Ze loopt een eindje mee met een
jonge non en vraagt zich af wat haar bezielt, en wat zij
met elkaar gemeen hebben, ze ontmoet een stelletje pelgrims en ze spreekt de priorin van een klooster die ook
de ceo is van een wijnonderneming. Tijdens de wandelingen veranderen echte mensen, plekken en ontmoetingen in personages, arena’s en scènes. Intussen onderzoekt
Schermer hoe dat werkt. Gods wegen is een essay over
wandelen, toewijding, scheppen en de werkelijkheid.
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Marijke Schermer (1975) is toneel- en romanschrijver. In 2009
ontving ze de Charlotte Köhlerprijs voor haar toneelwerk. Mensen
in de zon was haar lovend besproken romandebuut. Haar tweede
roman Noodweer (2016) stond op de shortlist van de eci Literatuurprij en werd reeds vertaald in het Deens, Duits en Spaans. Haar
recentste roman Liefde, als dat het is (2019) stond op de shortlist
van de Libris Literatuur Prijs 2020.

Foto Annaleen Louwes
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De prijswinnende bestseller

nu als midprice!

‘Zelden was ik zo verliefd op een Everyman als op
Sander Kollaards lieve, goeie, middelbare Henk.’
– Sylvia Witteman
‘Kollaard schreef een bijzonder boek over een onopmerkelijke man. Hij bezorgt zijn lezers schokken
van herkenning, een dosis levenslust, lessen in levenskunst en en passant veel leesplezier.’
– Juryrapport Libris Literatuur Prijs 2020
winnaar de inktaap 2021: ‘Het boek is prachtig geschreven en is ook humoristisch. Juist iets wat wij in deze
tijd allemaal nodig hebben, is de levenskunst, het gevoel
dat de dag mooi is en dat het leven in het moment zit.’
– Scholierenjury De Inktaap 2021

Midprice
¤ 12,50

‘Alles in de roman van Kollaard ademt “normaliteit”, wat
zowel tot uiting komt in de rondheid van zijn taalgebruik,
als in het verhaal dat hij vertelt, de alledaagsheid van
zijn personage, het licht sukkelige. Tegelijkertijd stijgt hij
in het kleine tot de hoogste hoogte, en gaat het in zijn
roman over niets minder dan sterfelijkheid, levenslust en
-aarzeling, liefde.’ – Marja Pruis

‘Kollaard laat met dit boek zien wat literatuur vermag.’ - NRC Handelsblad *****
‘Er is geen andere Nederlandse schrijver die het leven zo kan laten zinderen,
schitteren en tintelen als Sander Kollaard.’ – De Groene Amsterdammer
‘Schitterende roman over doodgewoon geluk, over de lichtheid die het leven
draaglijk maakt.’ – Standaard der Letteren
‘Kollaard beschrijft de mens op z’n mooist, aarzelend, steeds weer tenondergaand, maar ook vol goede moed en levensdrift.’ – Trouw
‘In Uit het leven van een hond is het de toon die de muziek maakt met Kollaard als
meesterdirigent. Hij brengt Henks “Henkerig gemijmer” in zulke prachtzinnen tot
leven dat het niet uitmaakt wat hij doet. Een klein maar groots boek.’ – vpro Gids
‘Meesterlijke vermenging van feit, fictie en reflectie (…) Een onbetwist cadeau.’ –
Literair Nederland
Foto Annaleen Louwes

‘Een verhaal van jongensachtige levensvreugde in de derde levenshelft, terwijl
het verlies tastbaar is. Warm, kloppend en doorbloed.’ – De Revisor
www.vanoorschot.nl
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‘De euforie die je kan overvallen als je aan het lezen bent, een gevoel als beginnende verliefdheid: dit is góéd, hier ga ik plezier aan beleven, dit wordt een
nieuwe favoriet.’ – Bo van Houwelingen in de Volkskrant
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Romans van de grootmeester onder
de Russische schrijvers,

in nieuwe vertaling
In de jaren 1860, na zijn tewerkstelling in Siberië, was
Dostojevski zeer productief. Hij schreef onder meer de
in dit nieuwe Russische Bibliotheekdeel samengebrachte
‘kleine’ meesterwerken.
In De speler laat Dostojevski een jongeman ten prooi
aan zijn ongecontroleerde gretigheid, in de liefde zowel
als in het spel. Deze Aleksej kan niet meer stoppen zijn
geld in de waagschaal te stellen. Eerst zet hij zijn zinnen
op zijn beminde Polina, die hem vervolgens uitdaagt aan
de roulettetafel te gaan spelen, waaraan hij gehoor geeft
en waardoor hij uiteindelijk een ultieme poging moet
doen om al zijn verliezen terug te winnen. Maar hoeveel
geluk hij met zijn laatste geld ook heeft, Polina laat zich
niet imponeren – en hij blijft achter, rijk misschien, maar
zonderling.
Dostojevski’s voorstelling van de zelfkant van de
maatschappij, van eenzelvige figuren, vervreemding en
monomanie is immer onmiskenbaar, of het nu is in De
speler of in een van zijn andere meesterwerken zoals
Ondergrondse notities. Dit deel bevat verder: De krokodil,
De eeuwige echtgenoot, Een bedenkelijke toestand en Winterse opmerkingen over zomerse indrukken, alle in nieuwe
vertaling.
Maarten ’t Hart over Arme mensen: ‘Het is zonde om
deze prachtige vertaling te laten liggen. Kopen, allemaal
kopen!’

promotie A3-poster op aanvraag • Leesexemplaren (per 10 exx.) •
Aandacht in de landelijke media
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Fjodor Michailovitsj Dostojevski (1821–1881) schreef tijdens zijn onstuimige leven – veroordeeld tot dwangarbeid in Siberië; op de vlucht voor
schuldeisers – klassiek geworden romans als Misdaad en straf en De broers
Karamazov. Aanvankelijk beschouwde men hem als staatsgevaarlijk, maar
zijn begrafenis werd een nationale gebeurtenis.
Arthur Langeveld (1947) is slavist en literair vertaler. Hij vertaalde De
broers Karamazov en De idioot. In 2007 ontving hij de Martinus Nijhoffprijs.

Madeleine Mes (1961) is vertaler Russisch.
In 2015 ontving zij de Aleida Schotprijs voor
haar vertaling van Alexander Solzjenitsyn.
Gerard Cruys (1944) is vertaler Russisch en
Deens en ontving de Aleida Schotprijs voor
zijn vertalingen van Vladimir Vojnovitsj en
Sasja Sokolov.

Roerend en vitaal testament uit de Holocaust

In juni 1946 werd in een massagraf bij Abda in Hongarije het lichaam gevonden van de Hongaarse dichter
Miklós Radnóti. Hij werkte als Joodse dwangarbeider
in de kopermijnen en was in november 1944 tijdens een
dodenmars neergeschoten, vijfendertig jaar oud. In zijn
jaszak werd een schriftje aangetroffen waarin hij in de
laatste weken van zijn leven deze gedichten had genoteerd, als ooggetuige, commentator en slachtoffer van de
verschrikkingen.
Radnóti had toen al een grote reputatie als dichter,
ook internationaal, maar Het schriftje uit Bor ging een
eigen leven leiden, als neerslag en getuigenis van wat de
oorlog in Hongarije heeft aangericht. Het is niet alleen
een bundel indrukwekkende gedichten, maar ook een
schrijnend document, een oorlogsmonument dat voor
steeds nieuwe lezers een bron van historisch besef is.
Dit is de eerste integrale Nederlandse vertaling van Het
schriftje uit Bor. De vertalers werken momenteel aan
Schuimbekkende lucht, de laatste, postuum verschenen
bundel van Radnóti’s omvangrijke oeuvre.
Vertaald door Arjaan van Nimwegen en Orsolya Réthelyi, met een nawoord door Arnon Grunberg.
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De Hongaarse dichter Miklós Radnóti (1909–1944) werd geboren
in Boedapest. Zijn eerste dichtbundel, Heidense groet verscheen al
op zijn eenentwintigste. In 1931 verbleef Radnóti twee maanden in
Parijs, waar hij de Exposition Coloniale bezocht; daarna begon hij
Afrikaanse gedichten en verhalen te vertalen. Met zijn bundel Voort,
terdoodveroordeelde! won hij in 1937 de toonaangevende Baumgarten Prize. Tijdens de Tweede Wereldoorlog publiceerde hij
vertalingen van Vergilius, Rimbaud, Mallarmé, Éluard, Apollinaire en
Blaise Cendrars In de voetsporen van Orpheus.

Arjaan van Nimwegen (Apeldoorn, 1947) is auteur en literair vertaler. Tot zijn poëzievertalingen
behoort Paul Verlaines Galante feesten (1996).
Orsolya Réthelyi (Boedapest, 1970) is literatuurhistorica en hoofd van de Vakgroep Nederlands aan
de Eötvös Loránd Universiteit (elte), Boedapest.

9789028 207523
Aleksander Poesjkin,
De kapiteinsdochter

9789028210 750
Isaak Babel,
De Rode ruiterij

9789028207516
Leo Tolstoj,
De dood van Ivan Iljitsj

grote actie met
de kleine russische
bibliotheek
978902 8207530
Ivan Toergenjev,
Eerste liefde

Vorig jaar verscheen ter gelegenheid van 75 jaar Van
Oorschot de Kleine Russische Bibliotheek. Dat bleek
een schot in de roos. Veel lezers hebben op deze
manier kennis kunnen maken met hoogtepunten uit
de Russische literatuur. Gezien de gretige aftrek en
de vele positieve reacties hebben we dan ook
besloten om door te gaan met deze mooie reeks.

978902 8227507
Fjodor Dostojevski,
Ondergrondse notities

9789028227514
Nikolaj Gogol,
Petersburgse verhalen

Van 1 juni tot en met 31 augustus hebben we een
uniek aanbod voor alle liefhebbers: koop twee titels
naar keuze en krijg het nog niet eerder verschenen
Vijf jagersverhalen van Toergenjev (in een gloednieuwe vertaling van Froukje Slofstra) cadeau!

9789028207547
Anton Tsjechov,
De dame met het hondje
en andere verhalen

Aan deze actie koppelen we ook een etalagewedstrijd. Stuur ons een foto van uw etalage en
maak kans op een rugzak vol Russen!

9789028 212237
Ivan Toergenjev | Vijf jagersverhalen

Gratis bij aanschaf van
twee exemplaren uit de kleine
Russische Bibliotheek
978902 8210875
Konstantin Paustovski,
Wilde rozen en
andere verhalen
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978902 8223134
Ivan Toergenjev,
Vaders en zonen

978902 8223127
Fjodor Dostojevski,
De dubbelganger

Bestel een compleet pakket van de Kleine Russische
Bibliotheek (97 8 9 0 2 8 21 2 237, drie exemplaren
per titel), inclusief 15 gratis exemplaren van de
Vijf jagersverhalen. Op = op!
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her aanb iedi ng
Maarten Biesheuvel en Joost Swarte
loeien het EK Voetbal in

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

www.vanoorschot.nl

‘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.
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H. Marsman

Jerker Spits

‘Een machtig eerbetoon
dat een nieuw licht werpt
op een van Nederlands
belangrijkste dichters.’
***** de Volkskrant

‘Een spannend en onderhoudend
boek over dit kunstwerk dat sinds
1945 spoorloos is.’ Trouw

Konstantin Paustovski

Gerrit Komrij

‘Van schetsen vol dromerige details tot strak gecomponeerde novellen:
De muziek van de herfst
toont de veelzijdigheid
van […] Paustovski.’ ****
de Volkskrant

‘Gerrit Komrij is gedundrukt,
en hoe! De ultieme vergaarbak is het scherpste en
geestigste boekje van het
jaar, een klassiek abc van de
nobele kunst van het beledigen.’ de Volkskrant

Asis Ayan

Maxim Osipov

‘Zijn essay getuigt van
moed en eigenzinnigheid.’
**** NRC Handelsblad

‘In het Rusland van Vladimir Poetin
is iedereen bezig met overleven
en niet met leven. En toch lees je
in dit boek een liefdesverklaring
aan een onmogelijk land.’
***** NRC Handelsblad

Eerste druk, leporello, € 28,50 per set van drie exemplaren • Formaat: 14 ~ 21 cm
• isbn 9789028220218 • nur 360 • Ontwerp: Joost Swarte
9 34 789028
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Quotes
———————————
‘Een verpletterend boek.’
***** NRC Handelsblad
‘Verslavend meesterwerk.’ Trouw
‘Alsof je haarscherp naar de werkelijkheid kijkt met
afwisselend een verrekijker en een microscoop.’
**** de Volkskrant
‘Uwe Johnsons mammoetproject […] biedt een
ongekende leeservaring.’
De Groene Amsterdammer
‘Monument van de Duitse literatuur eindelijk
vertaald.’ ***** De Standaard
‘Een avondklok komt als geroepen voor wie dit
boek wil lezen.’ Tzum

