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Maar toen ik omkeek zag ik niks meer, dus ging ik terug. Het duurde even, maar toen kwam Japie’s gezicht
weer naar boven door het eendenkroos. Dat was niet de bedoeling, dus pakte ik de stok waarmee hij plompen–
bladen had ondergeduwd en duwde hem weer onder. Na een tijdje kwam hij weer boven, en ik duwde hem
weer onder tot hij ophield met bubbelen. Toen kwam er weer een trein en ik moest even wachten. Daarna
deed hij helemaal niks meer, zijn gezicht was erg wit maar hij scheen het allemaal wel goed te vinden. Mij
best. Ik pakte mijn step, want we waren op de step, en reed naar huis. | Uit: Mijn eerste moord

Steengoede verhalen van
de meester van de rake zin
De verhalenbundel Mijn eerste moord bevat de schitterende novelle Een ware held en een reeks korte verhalen,
naast de prachtige vertaling van Theodor Storms Aquis
Submersus – een pijnlijk romantisch relaas met droevige
afloop. De kortere vertellingen van Driessen tonen in
gecomprimeerde vorm wat de lezer van hem gewend is:
zorgvuldige en krachtige plots in schitterende taal vervat.
Deze rijk geschakeerde bundel completeert het beeld
van Driessen als een veelzijdig modern schrijver met een
tijdloze thematiek en toon.

Martin Michael Driessen (1954) is opera- en toneelregisseur, vertaler en schrijver. Zijn werk is vertaald in het
Engels, Italiaans, Duits en vele andere talen. Hij debuteerde in 1999 met de roman Gars. Met Rivieren stond hij op
de shortlist van de Fintro Literatuurprijs en in 2016 ontving
hij er de ECI-Literatuurprijs voor. Met zijn roman De
pelikaan stond hij op de shortlist van de Libris Literatuur
Prijs 2018.

Over De pelikaan
——————–––––——

‘Met zijn roman De pelikaan voegt Martin Michael Driessen een
nieuw hoogtepunt aan zijn toch al uitzonderlijke oeuvre toe.’
VPRO-Gids

‘Hij mag zich inmiddels zonder grootspraak tot de
beste schrijvers van ons land rekenen. Ook zijn
nieuwe roman De pelikaan bewijst weer zijn
uitzonderlijke klasse.’ – **** Noordhollands Dagblad

‘In de strakke regie van Driessen komt het hele menselijke
drama van onrecht en misverstand sprekend tot leven.’ – Trouw

‘Driessens vakmanschap is een weldaad.’ – ****
NRC Handelsblad
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‘Hij zet de klassieke thema's met een nieuw, eigen
verhaal geweldig naar zijn hand.’ – **** NRC
Handelsblad

Foto Bob Bronshoff

‘Proza waarin ambacht, verbeelding én een bijna ouderwets
vertelplezier de dienst uitmaken, ingebed in een ingenieuze
plot. Martin Michael Driessen is er de gepatenteerde leverancier van.’ **** De Morgen

Een geschiedenis die leest
als een schelmenroman
15 oktober 1787. Weggedoken in een trekschuit ontvlucht
Jan Bernd Bicker Amsterdam. Overal in de Nederlandse
Republiek wordt gevochten en geplunderd. Bicker is er
niet meer veilig. De democratische revolutie waarvoor
hij zijn positie als stadsbestuurder, zijn voorname familie
en zijn thuis op het spel zette is mislukt.
Ruim zeven jaar lang trekt Bicker met zijn vrouw
en negen kinderen van avontuur naar avontuur door
een woelig Europa. Ook als hij ten slotte plaatsneemt
in het allereerste gekozen Nederlandse parlement blijkt
zijn strijd nog niet gestreden. Zijn belevenissen – grote
historische gebeurtenissen en alledaagse voorvallen –
beschrijft Bicker in talloze dagboeken, memoires, brieven
en officiële documenten.
De geschiedenis volgens Bicker vertelt het persoonlijke
verhaal van een van de grondleggers van de Nederlandse
democratie en is tegelijk een geschiedenis van Europa en
Amerika in de tijd van verlichting en revolutie.

promotie -poster op aanvraag  Leesexemplaren  Lezingen 
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Mariëlle Hageman is schrijver en (kunst)historicus.
Ze publiceert onder meer over de geschiedenis van
Amsterdam en schreef bijvoorbeeld het succesvolle
Het A’damboek, en recent Amsterdam in de wereld.

Vrouw ontvlucht haar leven
zonder te vertrekken
Een vrouw bestudeert haar mouches volantes, de bewegende, troebele sliertjes die je ziet als je je ogen dichtknijpt. De plek waar ze zich bevindt lijkt in niets op de
conferentie in Helsinki waar ze eigenlijk zou moeten
zijn. Niemand weet dat ze hier is. In het donker van haar
schuilplaats overdenkt ze wat er is gebeurd op de ochtend van vertrek en hoe het zover heeft kunnen komen.
Levend op de vierkante meter dringt ze door tot het
diepst van haar gedachten.
Onderdak toont een vrouw die toegeeft aan het universele verlangen om uit je leven te verdwijnen. Opgesloten in de kleine ruimte waarin ze zich verschanst, vecht
ze zich vrij van alles wat haar daarbuiten zo beheerst.
In zinderend waarnemersproza, zintuigelijk en eerlijk,
ontleedt Elisabeth van Nimwegen het leven van haar
hoofdpersoon tot op het bot. Het is zedenschets, zuivering, therapie en dikke middelvinger tegelijk.

Feestelijke boekpresentatie
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Elisabeth van Nimwegen (1976) studeerde in 2001 af aan de acteursopleiding
van de Toneelacademie Maastricht. Ze richtte met een jaargenoot een eigen
gezelschap op waarmee ze locatievoorstellingen maakte en speelde freelance bij
verschillende toneelgezelschappen. In 2007 maakte ze de overstap naar televisie
en werkte een aantal jaren als verslaggever bij de VARA. Sinds 2015 is ze werkzaam als presentatrice van het NTR-programma De Kennis van Nu / Focus. In 2013
debuteerde ze bij Van Oorschot met De smaak van ijzer.

Foto Wim Kluvers

promotie Leesexemplaren  -poster op aanvraag  Voorpublicatie 

Een krachtig verhaal
over egoïsme en spijt
Het meisje dat ik achterliet (1963) van de veelgeprezen Japanse schrijver Shūsaku Endō is een aangrijpende roman
over de keuzes van jonge volwassenen die leren wie ze
zijn en wat ze willen in het leven.
Het verhaal gaat over een weinig gemotiveerde student, Tsutomu Yoshioka, die gebukt gaat onder een
gebrek aan geld en een behoefte aan seks. Hij heeft een
kortstondige affaire met Mitsu, een naïef plattelandsmeisje. Ze delen het bed, hoewel zij daar nog niet aan toe
is. Daarna laat hij haar vallen en zij blijft achter, hopend
dat hij bij haar terug zal komen.
Yoshioka vindt uiteindelijk een goede baan en legt het
aan met het nichtje van de directeur van het bedrijf waar
hij werkt, zich ervan bewust dat hem dat zal helpen in
zijn verdere carrière. Na verloop van tijd raakt Yoshioka
overmand door een gevoel van eenzaamheid en spijt om
het meisje dat hij achterliet.

promotie Leesexemplaren  Voorpublicatie
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Shūsaku Endō (1923–1996) staat bekend als een
van de belangrijkste naoorlogse Japanse auteurs.
Een aantal van zijn (historische) romans handelen
over het katholicisme in Japan. Zijn magnum opus
Stilte werd in 2016 verfilmd door Martin Scorsese
als Silence.

Maria Smolders studeerde Japans aan de International Christian University in Tokio en werkte
bijna dertig jaar op de culturele afdeling van de
Nederlandse ambassade in Tokio.

Weergaloos mooie nieuwe
vertaling van Hans Boland
Bij de verschijning van Misdaad en straf (1864) gold
Dostojevski in eigen land al twintig jaar als een van de
vooraanstaandste levende schrijvers, maar pas met deze
eerste vuistdikke roman veroverde hij de wereld. Het
is het verhaal van een ‘verdoolde moordenaar’ en een
‘heilige hoer’: Rodion Raskolnikov is een nobele, arme
student die wordt verblind door het proto-nazistische
denkbeeld van de übermensch en daarin de rechtvaardiging vindt voor een roofmoord op een rijk maar akelig
oud mens. Zijn ziel wordt gered – althans, dat hoopt de
lezer – door Sonja, een Petersburgse kindhoer.
Misdaad en straf is in feite een van de spannendste
detectives ooit. Dostojevski weet als geen ander de psychische constellatie van zijn personages millimeter voor
millimeter bloot te leggen, op een manier die de lezer
van begin tot einde onverbiddelijk meesleept.
Dostojevski’s vertelstructuur, de vervlechting van thema’s en motieven, en zijn volstrekt unieke taalbenadering
hebben een enorme – zij het nog altijd onderbelichte –
stimulans gegeven aan de geboorte van de experimentele
en modernistische literatuur van de twintigste eeuw.

promotie Leesexemplaren (vanaf 10 ex.)  Media-aandacht in landelijke
dagbladen
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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, De idioot en De broers
Karamazov. Aanvankelijk beschouwde men
Dostojevski als staatsgevaarlijk, maar zijn
begrafenis werd een nationale gebeurtenis.

Hans Boland (1951) vertaalde onder andere het Verzameld
werk van Aleksandr Poesjkin, waaruit hij een omvangrijke bloemlezing samenstelde voor de Russische Bibliotheek (verschijning september 2018). Zijn vertalingen van
Dostojevski (Duivels) en Tolstoj (Anna Karenina) werden
alom geprezen. Hij ontving er de Filter Vertaalprijs en de
Martinus Nijhoffprijs voor.
‘De nieuwe vertaling van Anna Karenina leest als een trein’
***** NRC Handelsblad

Een krachtig tweeluik
over gedaanteveranderingen
In Het verhaal van Benito Benin sluit de eenzame Lieke
vriendschap met Benito de slak, die met haar meereist
vanaf de camping in Frankrijk. Benito, jongen en meisje
ineen, is niet gelukkig met zichzelf en droomt ervan
als een vogel te kunnen wegvliegen. Net zomin lukt het
Lieke – gepest om haar jongensachtigheid – haar draai in
het leven vinden. Pas wanneer ze afscheid nemen voltrekt
zich de metamorfose waar zij naar op zoek was.
Fanny, in En dat van Fanny, verandert van iemand
die het leven ternauwernood heeft leren beheersen in
iemand die haar grip volledig verliest. Met hulp van haar
zus blijft ze op de been, al gaat ze kliniek in en kliniek
uit. In haar eenzaamheid heeft ze een obsessie ontwikkeld voor de beroemde Alma Hendriks, die zij minutieus
in de gaten houdt. Wanneer ze Alma eindelijk in het echt
ziet, blijkt Fanny zo veranderd dat contact onmogelijk is.
Het werk van Yolanda Entius is bijzonder en ontroerend. Net als in haar roman Abdoel en Akil vindt zij in
dit tweeluik inspiratie bij moderne thematiek, die ze op
laconieke en toegankelijke toon tot persoonlijke verhalen
weet te smeden.

Over Abdoel en Akil
—————–––––––––––——
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‘Entius formuleert verbijsterend confronterend en soms met een onthutsende lichtheid, in een stijl die ik onderkoeld elegant wil noemen. (...) Abdoel
en Akil [is] een zeer belangrijk boek te noemen.’ – **** NRC Handelsblad
‘Entius drijft je met een sluwe niets-aan-de-handverteltrant ongemerkt een
moeras van vooroordelen in. Daarin laat ze je een flink eindje wegzakken: het
avontuur van de lezer.’ – de Volkskrant
‘Entius’ grootste verdienste is dat ze laat zien hoe complex en verschillend de
uitwerking [van de vakantie] bij de twee is: schuld en onschuld kennen vele
schakeringen. De lezer blijft met een onbestemd gevoel achter.’ – **** Parool

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Feestelijke boekpresentatie  Voorpublicatie  Leesexemplaren
 Aandacht in de media  -poster op aanvraag

Yolanda Entius (1961) studeerde geschiedenis, ging naar de
toneelschool en werkte jarenlang als actrice en regisseur.
Ze schreef verschillende romans,
waaronder Rakelings (Selexyz
Debuutprijs), Het kabinet van
de familie Staal (longlist AKO
Literatuurprijs) en Abdoel en
Akil (longlist ECI en Libris
Literatuur Prijs).

De geliefdste mythen van Ovidius

uitbundig geïllustreerd
Vrijwel alle beroemde mythen uit de oudheid zijn te
vinden in de Metamorfosen van Ovidius, het grote werk
waarin hij begint bij Chaos en de schepping van de
wereld, om te eindigen in zijn eigen tijd, het Rome onder
keizer Augustus.
Vanuit het idee dat alles voortdurend in beweging is,
schreef hij deze lange betoverende reeks gedaanteverwisselingen. Het gehele boek werd in 1993 prachtig vertaald
door Marietje d’Hane-Scheltema, waarna er vele tienduizenden van werden verkocht. Na haar succesvolle samenwerking met tekenaar Floris Tilanus bij haar vertaling
van de Fabels van La Fontaine, ontstond de vurige wens
om ook een dergelijke uitgave te maken van het beste uit
de Metamorfosen.
In deze eenmalige, fraaie uitgave staan alle bekende
mythen bij elkaar, over Narcissus en Echo, Jason en Medea, Daedalus en Icarus, Apollo en Daphne, Pyramus en
Thisbe, Venus en Mars. En dat alles opnieuw schitterend
geïllustreerd door Floris Tilanus.

Over Metamorfosen en Fabels
——————————————––——
promotie -poster met illustratie uit het boek  Ansichtkaarten
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Marietje d’Hane-Scheltema (1932) vertaalde
vele grote klassieke schrijvers, en recentelijk de
Fabels van La Fontaine. In 1986 kreeg zij de
Martinus Nijhoffprijs voor haar vertaalwerk.
Floris Tilanus (1966) maakte eerder onder veel
meer het boekje Zoals het is, en illustreerde de
Fabels van La Fontaine.

‘M. d’Hane-Scheltema heeft het werk volbracht. Op
schitterende wijze.’ Kees Fens in de Volkskrant.
‘Ik moest af en toe denken aan de vlotlopende stijl van
Leo Vroman – een dichter die trouwens ook graag fabels
schreef. En aan Annie M.G. Schmidt, om dezelfde frisse,
montere en lichte toon.’ Guus Middag in NRC Handelsblad
*****

Een gevoelige

beschrijving van de beproeving
die tinnitus heet
In De vorm van geluid onderzoekt debutant Gregor Verwijmeren niet alleen het effect van tinnitus op de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van zijn hoofdpersoon,
maar ook op die van zijn omgeving. De niet-aflatende,
intens storende voortdurende piep is voor niemand goed
te hebben, maar voor wie zijn dagen en denken vult met
muziek is het een elementair dieptepunt, vormgegeven in
één hoge toon.
In nauwgezet en fijngevoelig proza, dat soms aan het
experiment raakt, voert Verwijmeren ons in de wereld
van geluiden, muziek en die van de tinnitusbehandeling
in. Wat is het? Hoe komt het? Hoe geraakt men er in vredesnaam van af? Wie hadden het allemaal? Essayistisch,
cerebraal, maar ook diepgevoelig volgt de schrijver de
queeste van zijn hoofdpersoon die, op zoek naar inzicht
en verlossing, steeds maar weer op de opmerking stuit
‘dat je ermee moet leren leven’.
Verwijmeren heeft meer geschreven dan de geschiedenis van een fnuikend fenomeen: een toonschets van onze
tijd, een ode aan de muziek, en een gevoelige beschrijving van zijn afkomst en eigen gezin. Maar de veelstemmigheid ervan máákt deze roman, die ook de lezer
anders naar de wereld doet luisteren.
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Gregor Verwijmeren studeerde in Utrecht
Algemene Letteren en aan het conservatorium.
Hij publiceerde in De Gids en Flash. Hij is werkzaam als muziekcatalogiseerder in de bibliotheek
van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Foto Bob Bronshoff

promotie Leesexemplaren  Lezingen  Feestelijke boekpresentatie

Het wezenlijkste
van een uitbundig oeuvre
Na Carmiggelt, Schmidt, Minco, Campert en Thijssen is
de volgende ster aan het dundruk-firmament Kees van
Kooten. Uitgeverij Van Oorschot is verheugd en trots
om een compacte selectie uit zijn werk te brengen in het
bekende, handzame binnenzak-en-damestasformaat. Hij
heeft zijn plaats in deze, om met hem te spreken, ‘tijdloos
ouderwetse’ reeks meer dan verdiend.
In Sterk verdund is Van Kooten teruggebracht tot
zijn essentie. Hij is puntig op de korte baan, met een
waanzinnig plezier in taal, ontroerend en gedoseerd
ongemakkelijk, maar boven alles onweerstaanbaar grappig. Puttend uit meer dan vijftig jaar van Van Kootens
pennenvruchten beslaat dit deel een keur uit onder (veel)
meer de Treitertrends, Koot graaft zich autobio, Levensnevel, Tijdelijk nieuw en, niet te vergeten, de Modermismen
(alle bij De Bezige Bij verschenen). Kortom: meer, meest,
mooist van Kees, het staat er allemaal in.

Publiekspresentatie
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Kees van Kooten (1941) is natuurlijk bekend als
helft van het duo Koot en Bie, maar even zolang
actief en succesvol als schrijver. Een groot overzicht van zijn niet eerder gepubliceerde werk
verscheen onder de titel Karrevrachten pennevruchten (De Harmonie, 2017).

Foto Marius van Leeuwen

promotie Landelijke media-aandacht  -poster  pos-materiaal 

Prachtig debuut,
waarin humor en droefheid bijna hetzelfde lijken

Lucy is dertig en had succesvol kunnen worden, maar
is dat niet. Ze woont in een straat vol toeristen, bezoekt
elke week met tegenzin haar opa en heeft een baan die ze
niet leuk vindt. Als haar ouders naar Zweden verhuizen,
vertrekt zij ook. Naar Madrid, waar de mensen niet zo
opgefokt zijn en waar een vriend van haar woont die precies doet waar hij zin in heeft. Ze hoopt dat het haar daar
lukt om anders te leven, maar dat nieuwe leven komt niet
echt op gang. Pas na een ingrijpende gebeurtenis snapt
ze dat ze op zoek is naar iets anders.
Vos kijkt op een prachtige manier net naast de dingen
en schetst in korte scènes gebeurtenissen waarin humor
en droefheid bijna hetzelfde lijken. Als ik een bad had is
een roman over verwachtingen, perfectionisme en pogingen om onafhankelijk te zijn.
‘Als mensen een documentaire over je willen maken,
moet je je even op je achterhoofd krabben,’ zei een documentairemaakster eens tegen mij. ‘Of je hebt iets bereikt
en mensen willen snappen hoe dat kan. De voorwaarden
voor succes begrijpen. De illusie hebben dat ze zelf zoiets
kunnen. Of je bereikt niks, maar bent toch gelukkig op je
eigen vreemde manier. Of je bereikt niks en je bent ongelukkig, maar voor dat soort documentaires willen fondsen
meestal niet betalen.’

www.vanoorschot.nl

9 22 789028

282254

g e g e v e n s Roman, 192 pagina’s  Verschijning: januari 2019  Eerste druk,
paperback met flappen, € 18,99  Formaat: 13 x 21 cm  isb n 97 8 9 02 82 822 5 4
 n ur 301  Omslagontwerp: Gonzalo Sainz  e-boek € 9,99

Evelien Vos (1987) publiceerde eerder
Zeer korte liefdes bij AfdH Uitgevers. Ze
werd tweede bij de A.L. Snijdersprijs
met het verhaal ‘Staal’ en publiceerde
in Tirade.

Foto Maurice Lammerts van Bueren

promotie Feestelijke boekpresentatie  Leesexemplaren  Voorpublicatie
 -posters op aanvraag

Voorbeeldige editie

met schitterende
kleurenillustraties
Van maart tot september 1922 maakte Louis Couperus
een rondreis door Japan. Over zijn belevenissen publiceerde hij reisbrieven in de Haagsche Post. De literaire
verwerking van de reis volgde in de winter van 1922/23,
toen hij onder de titel Het snoer der ontferming een reeks
schetsen en verhalen schreef. Ze vormen een eenheid
door drie samenhangende motieven: schoonheid, noodlot (Karma) en ontferming. Bovendien hebben ze alle de
boeddhistische levensvisie van aanvaarding en berusting
als achtergrond.
De inspiratie voor Het snoer vond Couperus in Japanse mythen, legenden en prenten van beroemde schilders
als Utamaro, Hiroshige, Harunobu en Hokusai. Daarnaast gebruikte hij reisgidsen, kunstboeken, historische
werken en boeken van Japankenners als Basil Chamberlain en Lafcadio Hearn. In deze geïllustreerde uitgave zijn
voor het eerst Couperus’ teksten opgenomen samen met
de door hem gebruikte bronnen. Zij geven een uniek en
fascinerend beeld van Couperus’ werkwijze en laten zien
hoe de schrijver met behulp van zeer uiteenlopend materiaal een schitterend literair werk wist te scheppen.

promotie -poster op aanvraag  Leesexemplaren (vanaf 10 ex.)
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g e g e v e n s Bezorgd door H.T.M. van Vliet  Verhalen, geïllustreerd in kleur,
400 pagina’s  Verschijning: december 2018  Eerste druk, gebonden, € 44,99 
Formaat: 17 x 24,5 cm  isb n 97 8 9 02 82 82 2 6 1  n u r 3 01  Omslagontwerp:
Christoph Noordzij

Louis Couperus (1863-1923) geldt als een van de
bekendste Nederlandse schrijvers. Hij beoefende
uiteenlopende genres, maar leeft in de eerste
plaats voort vanwege zijn romans, zoals Eline Vere,
Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan en De
stille kracht.

Dr. H.T.M. van Vliet (1950) was verantwoordelijk
voor de uitgave van de Volledige Werken van Louis
Couperus in 50 delen. Daarnaast bezorgde hij een
uitgave van de correspondentie van Couperus en
publiceerde hij talrijke boeken en artikelen over
diens leven en werk.

Portret van een man
die de lat hoger wilde leggen
Wie in de eerste helft van de twintigste eeuw een manuscript in zijn bureaula had liggen, wendde zich tot Jan
Greshoff (1888–1971). Meer nog dan als schrijver, stond
Greshoff bekend om zijn talent als literaire promotor.
Niemand kon zo spontaan aansporen en gul bewonderen
als hij. Het leverde hem de trouwe vriendschap op van
literaire grootheden als E. du Perron en Menno ter Braak
en maakte hem tot idool van talloze jongeren. Het was
Greshoff aan wie Elsschot Kaas opdroeg, aan wie een
jonge Annie M.G. Schmidt in de bange meidagen van
1940 een prangende, bewonderende brief schreef en die
het debuut van Hans Lodeizen de wereld in hielp.
Greshoffs biografie vormt een pakkende mentaliteitsgeschiedenis van de turbulente metamorfose die Nederland in de twintigste eeuw onderging, waarbij alle waarden binnenstebuiten werden gekeerd. Het levensverhaal
van deze literaire spilfiguur voert de lezer langs morele
dilemma’s die tot op de dag van vandaag herkenbaar zijn.
Waarheen leidt de moderne vooruitgangsgedachte ons?
Is de democratie wel de ideale staatsvorm? En de hamvraag: wat doe je als je je eigen lat hoog legt, terwijl je de
indruk hebt dat steeds minder mensen om je heen dat
nog doen?

Over Greshoff
—————––——
Feestelijke boekpresentatie
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g e g e v e n s Biografie, 850 pagina’s  Verschijning: oktober 2018  Eerste druk,
gebonden, € 44,99  Formaat: 15 x 23,5 cm  isb n 97 8 9 02 82 82 3 15  n u r 32 1
 Omslagontwerp: Christoph Noordzij  e-boek € 19,99

Annemiek Recourt (1981)
is als cultuurhistoricus
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en
werkt daarnaast als freelance redacteur. Zij woont in
en werkt vanuit Zuid-Afrika.

‘Een stuk Noord- en Zuid-Nederlandse literatuurgeschiedenis is zonder Greshoff ondenkbaar: hij heeft ze mee helpen
maken.’ Kees Fens
‘De man die onze plechtig indommelende literatoren wakker
schudde, hen niet alleen hun heiligenkroontje ontnam maar
hen ook “letterkundig” onthoofde.’ Louis Paul Boon

Foto Tessa Posthuma de Boer

promotie Lezingen  Leesexemplaren  -poster op aanvraag 

Nieuw in de Russische Bibliotheek

Daniil Charms
Het Russische absurdisme laat zich gemakkelijk terugbrengen tot één man: Daniil Charms. ‘Charms is kunst,’
schreef een vriend over hem. Met zijn opvallende verschijning, zijn excentriciteit, zijn creatieve tegendraadsheid was hij een fenomeen en groeide hij na zijn dood
uit tot een wereldwijd bekende cultschrijver. ‘Mij interesseert alleen “onzin”,’ schreef hij ooit, ‘alleen dat wat geen
enkele praktische zin heeft.’
Charms blinkt uit in het tonen van de onsamenhangendheid van het bestaan en de onvoorspelbaarheid van
het lot. Hij zoekt naar een ongeﬁlterde verbeelding van
de chaos die wij voortbrengen, los van zingeving en in de
hoop op nieuwe ervaringen en aha-erlebnissen. In zijn
werk laat hij willekeur vergezeld gaan van een stevige
dosis, vaak zwartgallige, humor.
Voor het eerst verschijnt een grote uitgave van
Charms’ werk in de Russische Bibliotheek, samengesteld
uit proza, toneelteksten, gedichten, autobiograﬁsch proza
en kinderverhalen, en rijkelijk aangevuld met avantgardistische illustraties.

promotie -posters  Leesexemplaren (vanaf 10 ex.)
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g e g e v e n s Vertaald door Yolanda Bloemen  Poëzie en proza, geïllustreerd,
736 pagina’s  Verschijning: januari 2019  Eerste druk, gebonden met stofomslag,
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Omslagontwerp: Christoph Noordzij  e-boek € 19,99

Daniil Charms (1905–1942) moest rondkomen
van zijn kinderverhalen en -verzen terwijl zijn
avant-gardistische en absurde teksten niet werden
gedrukt. De stalinistische terreur maakte hem
monddood en hij werd 1941 gearresteerd. Wereldwijde roem volgde pas lang na zijn eenzame dood
in de Petersburgse gevangenis.

Yolanda Bloemen (1955) is vertaler. Samen met
Marja Wiebes vertaalde zij onder meer de toneelstukken van Tsjechov en verschillende novellen
van Tolstoj, alsmede Oorlog en vrede. Haar eerdere
vertalingen van Charms verschenen in de bloemlezing Ik zat op het dak (2004).

Kwakzalver,
zn. Een moordenaar zonder vergunning.

De klassieker Des duivels woordenboek van Ambrose
Bierce is een verzameling van 1.851 cynische, satirische,
aforistische en duivelse lemma’s, die vanaf 1875 in diverse
periodieken in Amerika verschenen.
Het is meer dan alleen een woordenboek: de definities
zetten je eerst op het verkeerde en dan op het juiste been
en hebben in al die jaren nog niets aan kracht en scherpte
ingeboet. Volgens Bierce zijn de lemma’s bedoeld voor
‘verlichte geesten die droge wijn boven zoete prefereren,
verstand boven sentiment, en intelligentie boven humor’.
Het is het meest vermakelijke van alle woordenboeken, en
staat bomvol geestige wijsheden, en vol poëzie. Deze bijbel
voor de cynicus, deze geruststelling voor de sarcast, kon
eigenlijk uitsluitend vertaald worden door Bindervoet &
Henkes.
Beleefdheid, zn. De meest aanvaardbare hypocrisie.
Bezit, zn. Het verschil tussen een whiskey drinkende
zwerver en een champagne zuipende miljonair.
Krankzinnig, bn. De overtuiging toegedaan dat anderen
krankzinnig zijn.
Openbaring, zn. Er op latere leeftijd achter komen dat je
een idioot bent.
Vagevuur, zn. Oncomfortabel soort bajes, waar zielen
opgesloten zitten tot een paar familieleden hun borg
betalen.
Wraak, zn. De liefdesbrieven van je meisje naar je rivaal
sturen als hij met haar getrouwd is.

promotie Leesexemplaren  -poster op aanvraag  Voorpublicatie 
Ansichtkaarten
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g e g e v e n s Vertaald en van aantekeningen voorzien door Erik Bindervoet en
Robbert-Jan Henkes  Aforismen, 400 pagina’s  Verschijning: december 2018
 Eerste druk, paperback met flappen, € 24,99  Formaat: 13,5 x 21 cm 
i sb n 97 8902 82 82 2 85  n u r 3 02  Omslagontwerp: Christoph Noordzij

Ambrose Bierce (1842–1913?) was veteraan uit
de Amerikaanse Burgeroorlog, vrijbuiter, vrijdenker, publicist, columnist, feuilletonist, auteur van
griezelverhalen en zeer menselijke oorlogsverhalen, vriend van Mark Twain en satiricus.

Bindervoet & Henkes (1962) bestaat uit respectievelijk Erik en Robbert-Jan. Getweeën verzorgden
zij vertalingen van onder meer James Joyce, de
liederen van The Beatles en Bob Dylan. In 2015
publiceerden zij het scheldwoordenboek Dat boek
met die kuttitel.

Wervelende podiumdichter
eindelijk op papier
In dit debuut van Roberta Petzoldt gaat het onderbewustzijn een race aan met het bovenbewustzijn. Vruchtwatervuurlinie gaat over het verlangen om meer te zijn
en jezelf dieper te kennen. De bundel is een oorlog
tussen donsveertjes. Petzoldt bouwt met haar beeldende
brein landschappen, tranen, schaduw, gestamp, knoeien,
grommen en broeien. Zinnen die zich in rupsende bochten wringen, en herinneringen die aan komen sloffen.
Vruchtwaterlinie is een nieuw poëziedebuut bij Van Oorschot dat zowel aansluiting vindt bij andere Nederlandse
dichters als een volstrekt nieuw pad weet te volgen.

Roberta Petzoldt is afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld
Academie op de afdeling Beeld en Taal. Sindsdien is ze
werkzaam als dichter, actrice, beeldend kunstenares. Ze
maakt haar eigen performances waarin ze muziek, poëzie
en lichtprojectie tot een geheel weeft.

Vluchtstrook
in de sluierbewolking loop ik met een springsoldaat
naar zijn laatste avondmaal
ze hebben niet op ons gewacht
boven het gebroken brood vliegt een bloedrode heidelibel
de soldaat maakt een tekening voor zijn moeder op het tafelkleed
piepjonge populieren worden met ziekenhuisgroene buizen ondersteund
ik zie koorddansers op de treinkabels
hij ziet kraaien, boven het bos
mijn jas heeft dezelfde kleur als de geluidswand
auto’s schieten als kogels over het asfalt
in zijn glazen bol ziet de wetenschapper willekeur, grabbelt in wolkjes koolstof, voor 25 cent
Goorkeel en Schroomhoop dampend in hun deeltjesversnellende vlies
ijzeren konijnen zoeken naar klaver
ze vinden roestrode zuring, ze vinden het koud

www.vanoorschot.nl

g e g e v e n s Poëzie, 48 pagina’s  Verschijning: januari 2019  Eerste druk,
paperback, € 18,50  Formaat: 14 x 22 cm  isb n 97 8 9 02 82 82 469  n u r 30 6
 Omslagontwerp: Christoph Noordzij

als ik jou was, kon ik kiezen, zei de soldaat
dus ik koos dat hij mij was
en verliet het front met de loper in mijn nek
en zijn herinneringen in een condoom
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Foto Tessa Posthuma de Boer

 Aandacht in poëziebladen  Leesexemplaren

woorden kruipen door het gras en spugen in elkaars sporen
sloten maken sneeën in het land

promotie Feestelijke boekpresentatie  -poster met gedicht op aanvraag

Overrompelend en beklemmend
Het mooiste uit Lenteloos voorjaar en
De wereld waar ik buiten sta

Toen de dichteres Hanny Michaelis op 11 juni 2007 overleed, werd in haar nalatenschap een groot aantal schriften aangetroffen waarin ze gedurende enkele periodes
van haar leven een dagboek had bijgehouden. In 2016
en 2017 verschenen de dagboeken Lenteloos voorjaar en
De wereld waar ik buiten sta, beide bejubeld in de pers.
Dit najaar verschijnt de langverwachte selectie; Lieneke
Frerichs en Nop Maas kozen in 400 pagina’s het beste uit
Lenteloos voorjaar en De wereld waar ik buiten sta.
In haar dagboeken doet Michaelis verslag van haar
ervaringen als gymnasiast, als dienstmeisje en als onderduikster. Vanaf de eerste dag dat ze haar dagboek
bijhield was er de dreiging van de aanstaande oorlog en
vanaf augustus 1942 zat Hanny Michaelis ondergedoken
bij verschillende orthodox-protestantse gezinnen, onder
een valse naam en steeds in de ondergeschikte positie
van dienstmeisje: een cultuurschok van jewelste. In 1943
worden haar ouders gedeporteerd. Over hun lot blijft ze
jarenlang in het ongewisse, hoewel ze het ergste vreest.
Zij ziet haar jonge jaren voorbijgaan in angst, ongerustheid en emotionele stilstand. Haar belangrijkste troost
vindt ze in het schrijven; in de gedichten die ze maakt,
maar vooral in haar dagboek.

Over Lenteloos voorjaar en
De wereld waar ik buiten sta
——————–––––––––––––––––––––––––——
promotie -poster op aanvraag
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g e g e v e n s Bezorgd en gekozen door Lieneke Frerichs en Nop Maas  Dagboek,
400 pagina’s  Verschijning: november 2018  Eerste druk, paperback met flappen,
€ 24,99  Formaat: 12,5 x 20 cm  isb n 97 8 9 02 82 82 32 2  n u r 32 1 
Omslagontwerp: Christoph Noordzij

Hanny Michaelis (1922–2007) werd geboren in Amsterdam. In
1941 moesten zij en haar ouders onderduiken. Ze deden dat op
verschillende adressen en zagen elkaar niet meer terug; haar
ouders werden omgebracht in Sobibor. Kort na de bevrijding
keerde Michaelis terug naar Amsterdam. Ze trouwde met Gerard
Reve en ze bleven tien jaar bij elkaar. In 1949 debuteerde ze met
Klein voorspel. Deze gedichten werden samen met die uit haar
latere bundels opgenomen in haar Verzamelde gedichten.

‘Overrompelend.’ – **** NRC Handelsblad
‘Zelden kwam de beklemming van de oorlogsjaren zo
dichtbij.’ – ***** de Volkskrant
‘De grote kracht van Michaelis’ dagboek is de afwisseling van huiselijke belevenissen en bespiegelingen.’ –
Vrij Nederland

Hamelen in zijn ultieme versie
De twee laatste delen gebundeld in
de verslavende Hamelenreeks
Er is goed. Er is kwaad. En er is erger. Dat weet iedere prins.
In Voorgoed weg, het tweede en derde deel van de trilogie
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, gaat
prins Tor van Sombrië op zoek naar zijn bruid. Steeds
opnieuw. Hij moet bouwen op mensen; en iedere kabouter
weet dat mensen niet bestaan.
Er zijn vrouwen, er zijn slechte vrouwen en er is de
grootmoeder van het Kwaad. Er is geen heks die dat niet
weet.
Zo raken mensen steeds verder van huis.
Maar iedere veerman kan het u vertellen: waar een heen
is, is een weer.
Ook deel twee en deel drie van Kunt u mij de weg naar
Hamelen vertellen, meneer? gaan over niets; hooguit per
ongeluk over alles.

Over De weg naar Voorgoed
——————–––––––––––––––––––––––––—
promotie Voorpublicatie  -poster  Leesexemplaren
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g e g e v e n s Roman, 928 pagina’s  Verschijning: januari 2019  Eerste druk,
paperback met flappen, € 29,99  Formaat: 14,5 x 23 cm  isb n 97 8 9 02 8282292
 n ur 33 4  Omslagontwerp: Rob Westendorp  e-boek € 14,99

‘Meesterlijk boek.’ – **** de Volkskrant
‘Kleurrijke schepping.’ – **** NRC Handelsblad
Foto Roel Siebrand

www.vanoorschot.nl

Harrie Geelen (1939) is tekenaar, dichter en
componist. Terwijl hij werkzaam was bij de
Toonder Studio’s schreef hij de Nederlandse
tv-klassieker Kunt u mij de weg naar Hamelen
vertellen, mijnheer? Zijn oeuvre omvat meer
dan vijftig jaar teksten, liedjes, tekeningen, tv
en theater, en is vele malen onderscheiden.

Nu samen:

de meesterwerken van Homeros
vertaald door Imme Dros
Het eerste boek van de westerse literatuur, de Ilias uit de
achtste eeuw voor Christus, is misschien ook het beste
wat ooit geschreven is. De Griekse held Achilleus heeft
zich na een ruzie met legerleider Agamemnon teruggetrokken uit de Trojaanse Oorlog. Pas als zijn geliefde
Patroklos is gesneuveld, werpt Achilleus zich weer in de
strijd, om hem te wreken. Het grote epos over de gruwelen van de oorlog, eerzucht en wraak, maar ook over
liefde en vriendschap, is tot in onze tijd ongelooflijk
invloedrijk gebleven.
De Odysseia, het epos over de terugtocht van Odysseus
na de val van Troje is een van de meest gelezen, hoogst
gewaardeerde verhalen ooit. Na de Trojaanse oorlog
vervolgt Odysseus zijn weg met een tien jaar durende
zwerftocht naar zijn vaderland Ithaka. Zijn vrouw Penelopeia probeert daar de grijpgrage vrijers van zich af te
houden, terwijl Odysseus de indrukwekkendste avonturen beleeft. Imme Dros’ vertaling van dit epos over trouw
en eer, angst en verlangen groeide uit tot een succes van
formaat.
De Ilias en Odysseia, vertaald door Imme Dros, verschijnen voor het eerst samen als één, zeer aantrekkelijke en
voordelig geprijsde uitgave.

Over de Ilias en de Odysseia
——————––––––––––––––––––––––––––
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g e g e v e n s Vertaald en van aantekeningen voorzien door Imme Dros  Epen,
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Imme Dros (1936) schreef vele kinderboeken en maakte bewerkingen van
Griekse mythen. In 2015 verscheen haar
vertaling van de Ilias, een jaar later de
herziene versie van de Odysseia.

‘Ik ben er van begin tot eind enthousiast over. Dit
is een vlotte en frisse vertaling.’ – Guus Middag
over de Ilias in NRC Handelsblad (*****)

Foto Merlijn Doomernik

promotie Leesexemplaren

‘Prachtig. Imme Dros zou het zusje van Homeros
kunnen zijn.’ – de Volkskrant over de Odysseia
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Twee nieuwe delen
in de klassiekerreeks

20.000 exemplaren verkocht!
Nu in fraaie hardcover-uitgave

verschijning: oktober 2018

Zoals rivieren door een landschap slingeren, zo meanderen rivieren door de levens van de hoofdpersonen van de
drie beeldschone novellen die in dit boek zijn verzameld.
Men stapt nooit twee keer in dezelfde rivier: men leest
nooit tweemaal een gelijke Driessen. Rivieren werd in
2016 bekroond met de eci-Literatuurprijs én de eciLezersprijs.

Over Rivieren
———–————
‘Driessen schrijft beter dan goed.’
**** NRC Handelsblad
‘Als er rechtvaardigheid bestaat, zou Rivieren
Driessen de roem moeten brengen die hij verdient.’
***** Noordhollands Dagblad

‘Sober, laconiek, ingehouden en onopgesmukt. De onmiskenbare gevoeligheid
van Friedmans proza zit in de nuance.’
de Volkskrant

‘Een overweldigende soaproman. Heel
Dostojevski’s schrijverschap zit in de boek
vervat. Zijn extreme besef van de tragiek
van het menselijk leven is uniek in de Russische literatuur.’ – NRC Handelsblad

gegevens
Paperback, € 12,50
Formaat: 12,5 x 20 cm
i sbn 97 8902 82 82 3 46  n ur 301
Omslag: Anneke Germers
Illustratie: Piet Paris
e-boek € 7,99

gegevens
Vertaald door Arthur Langeveld
Paperback, € 17,50
Formaat: 12,5 x 20 cm
i s b n 97 8 9 02 82 82 3 84  n u r 3 02
Omslag: Anneke Germers
Illustratie: Piet Paris
e-boek € 7,99
g e g e v e n s Novellen, 144 pagina’s  Verschijning: november 2018  Twaalfde
druk, hardcover, € 19,99  Formaat: 13,5 x 21,6 cm  i s bn 97 8 9 02 82 8237 7 
n u r 301  Omslagontwerp: Christoph Noordzij  e-boek reeds beschikbaar
€ 9,99, i s bn 97 8 9 02 826 1 4 1 9
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‘Deze bundel is oorspronkelijk en van grote klasse.
Driessens beeldende vertelkracht bewerkstelligt
waar spektakel.’ – **** de Volkskrant
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juli
Gogol | 97 8902 82 40483
Dostojevski | 97 8902 82 61 808

Al 65 jaar de mooiste
Russische literatuur

In de media

‘Een welluidend pleidooi
voor tevredenheid.’
***** NRC Handelsblad

en dat vieren we!

augu stu s
Paustovski | 97 8902 82 61 501
Tolstoj | 97 8902 82 60702

Marjoleine de Vos

Voor iedereen die de reeks nog niet kent, zijn eigen verzameling compleet wil maken of een perfect boek cadeau wil
doen prijzen we tot het einde van het jaar per maand twee
van de mooiste klassiekers uit de Russische Bibliotheek af
van € 45,- naar € 29,99.

van
€ 45,–
voor

€ 29,99

Nicolien Mizee

s e p tem ber

n ove m b e r

Thomas Wolfe

Dostojevski | 97 8902 82 40001
Tsvetajeva | 97 8 902 82 094 97

Tolstoj | 97 8 9 02 82 6 113 6
Pasternak | 97 8 9 02 82 6 0740

‘Kijk, zo hoort het. Prachtig gebonden met
stofomslag, vlekkeloos geredigeerd, briljant
vertaald, uitputtend van noten voorzien en
verhelderend uitgeleid. Als je dan toch als
uitgeverij besluit een boek na negentig jaar
alsnog te vertalen, zo moet men bij uitgeverij
Van Oorschot hebben gedacht, doe het dan zo.’

‘Een van de meest eigenzinnige en authentieke,
diepzinnige en lucide én
geestige oeuvres uit de
Nederlandse literatuur.’
**** NRC Handelsblad

***** NRC Handelsblad

oktober

december

Pasternak | 97 8 902 82 701 52
Dostojevski | 97 8902 82 04096

Tsjechov | 97 8 9 02 82 4 2 69 2
Paustovski | 97 8 9 02 82 6 182 2
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Casper van der Veen

Ester Naomi Perquin

‘Een aanrader voor
iedereen die meer wil
weten over Noord-Korea.’
NRC Handelsblad

Winnaar Herman
de Coninckprijs 2018,
vijfde druk
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Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
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Druk Zalsman, Zwolle
Alle prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud
Schilderij voorzijde Repin, The Arrest of the Propagandist.
Credit Tretyakov Gallery, Moscow, Russia, Sputnik/Bridgeman Images

