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Iets in ons boog diep
roman

Yuji Kohara, een moleculair bioloog, stapt per ver-
gissing een halte te vroeg uit de metro. Zijn ver-
strooidheid zet hem op het spoor van een oude 
vlam. Er volgen een lange nacht, een rusteloze 
week en de vreemde rest van het jaar. Vroeg of laat 
moet de verwarde wetenschapper zijn zintuigen 
reinigen en een beslissing nemen, voor zichzelf en 
voor zijn dochter, om via de toekomst het verleden 
te kunnen loslaten.
Met Iets in ons boog diep schrijft Jan Lauwereyns een 
komedie in c klein. Geen kolder, maar een heroïsch 
gevecht met de kleine nachtmerries van het gewone 
leven. Alles mag aan bod komen in deze roman, 
die is opgebouwd als een reeks lyrisch-essayistische 
canto’s over (onder andere) de liefde, het vader-
schap, het glioblastoom, La Commedia, het seksle-
ven van rondwormen, vivisectie op Amerikaanse 
krijgsgevangenen, de behoefte aan een onverbreke-
lijke band, en de leegte, die aan het begin van elke 
beweging zit.

Dichter en neurowetenschapper 
Jan Lauwereyns (1969) legt zich 
toe op de wisselwerking tussen 
vakgebieden en schrijfvormen. 
Zijn dichtbundel Hemelsblauw 
werd in 2012 bekroond met de 
vsb Poëzieprijs. Zijn roman Mon-
key business verscheen in 2003.

Paperback, 224 blz., € 18,50, 9789492313133 – september 2016

Lauwereyns’ eerste roman, Monkey business, is in 2015 in Duitsland verschenen.

Caleidoscopische en ontroerende roman van een van onze interessantste auteurs.

Over Theorie van de rondworm:

‘Theorie van de rondworm is een bijzonder mooi boekje. [...] Hij maakt een theater van 
bewegingen en vlecht die aaneen tot een intrigerende dans.’ Erik Lindner, Revisor

‘Lauwereyns brengt de wetenschap en de liefde als vanzelf bijeen in zijn poëzie.’ 
Trouw

Over Monkey business:

‘Monkey business is verfrissend en inventief geschreven. [...] Laten we 
hopen dat Monkey business maar de kiem is van een grotere, universe-
lere roman over het individu dat zich schikt naar de omstandigheden 
waarin het zich bevindt.’ Cutting Edge



Een oude man kijkt in de bange ogen van een inbreker 
die hem moet bewaken terwijl zijn broer mishandeld 
wordt; de bestuurder van een auto die verongelukte, 
waarbij een jong meisje omkwam, krijgt een band 
met de moeder van het meisje; een jongeman begint 
’s ochtends aan zijn hardlooprondje, nadenkend over 
de puinhoop van zijn relatie, maar niet alles is zoals 
het lijkt.
Donal Ryans verhalen leggen de menselijke tragedie 
van eenzaamheid, isolatie en onthechting bloot. Soms 
vinden ze plaats in het alledaagse leven; soms worden 
ze opgeroepen door een noodlottige ontmoeting of een 
tragische beslissing. De verhalen beschrijven hoe men-
sen tot elkaar worden aangetrokken en zich vastklam-
pen aan liefde, vaak in wanhopige omstandigheden.
In indringend en vaak ijzingwekkend proza beschrijft 
Donal Ryan de wrede schoonheid van het menselijke 
hart met al zijn verwachtingen en tekortkomingen.
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Donal Ryan | Een stand van de zon | verhalen

‘Donal Ryan, een van onze opmerkelijkste schrijvers, 
heeft een boek geschreven met verhalen die zo’n emo-
tionele kracht hebben dat ze je rechtstreeks in je maag 
raken.’ Irish Mail on Sunday

‘Uitstekende verhalen... Ryan is al zo’n meester van 
het korte verhaal dat je zelfs als je de afloop vreest 
toch door blijft lezen.’ Irish Independent

‘Briljant en duister.’ The Guardian

‘Prachtige verhalen.’ Irish Times

Donal Ryan is geboren in een dorp 
in het noorden van Tipperary, vlak 
bij de kust van Lough Derg. Hij 
schreef eerder de veelgeprezen 
romans The Spinning Heart en The 
Thing about December. Hij woont 
net buiten Limerick City met zijn 
vrouw en kinderen.

Paperback met flappen, 224 blz., € 18,50, 9789492313140 – oktober 2016

Donal Ryan won in 2013 de Guardian First Book Award en in 2015 
de European Union Prize for Literature. Het titelverhaal van Een stand van de zon 

werd verkozen tot ‘Short Story of the Year’ door de Irish Book Awards.
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Peter Handke| Gedicht aan de duur | poëzie

Paperback, 48 blz., € 15,00, 9789492313188 – september 2016

Peter Handke (1942), die vele 
romans, toneelstukken, essay- 
en dichtbundels schreef, is een 
van de belangrijkste en origi-
neelste hedendaagse Oosten-
rijkse schrijvers. 

‘Het heeft schitterende bondige passages met een schat aan wereld en 
ervaring.’ 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

‘Handke is een van de stralende literaire lichten van onze tijd, en het 
zegt veel over het insulaire karakter van onze cultuur dat dit diepgaan-
de en mooie gedicht bijna dertig jaar heeft moeten wachten om in het 
Engels te verschijnen.’
The Times Literary Supplement

Op 2 maart 1986 bracht Peter Handke in Salzburg 
een kopie van zijn net voltooide manuscript van Die 
Wiederholung naar de post, om het zijn uitgever te stu-
ren. Later die dag noteerde hij dat de krantenvrouw 
op de Waagplatz hem had nageroepen omdat hij de 
envelop had laten liggen. Mogelijk vormde dit voor 
hem de aanzet om nog die dag te beginnen aan zijn 
Gedicht an die Dauer. Het ‘filosofisch-narratieve’ ge-
dicht, zoals Handke het zelf noemde, verscheen in 
oktober van datzelfde jaar en is voor deze uitgave ein-
delijk integraal in het Nederlands vertaald.

Vertaling Huub Beurskens
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‘Wee het moment dat het in elkaar stort. Dan 
staan we met onze eeltloze handen gedachteloos 
te mijmeren over hoe het zo heeft kunnen ge-
beuren. En dat eelt is wat ik juist wel wil heb-
ben, handelingseelt. Mijn handafdruk die steeds 
vervormt en steeds onherkenbaarder is. Die 
niet meer lijkt op de hand die gedegen opgevoed 
functioneert. En nu heb ik die hand uitgestoken 
en er wordt niet geschud, er wordt met afgrijzen 
naar gekeken.’

Opkomst en ondergang speelt zich af in niet nader 
bepaalde stad en een niet nader bepaalde tijd. 
De hoofdpersoon is Merijn Stevens, een jonge 
inwoner van het Rijk, die ervoor kiest de ban-
den met deze alles verzengende wereld defini-
tief door te snijden. Maar is de wereld bereid 
hieraan mee te werken?

Paperback met flappen, 128 blz., € 16,50,  78949233157 – oktober 2016

C.L. Luitzen groeide op in 
Drenthe en studeerde filosofie 
in Amsterdam. Hij was profes-
sioneel volleyballer en woont 
nu op een kasteel in Limburg  
dat hij aan het verbouwen is.

‘In de verte stroomt de rivier ongehinderd door. Onwetend 
dat de deltastad met haar grachtenklauwen op haar wacht. 
Het is het eind van de winter en de zon sijpelt over dit grijze 
Rijk. In mijn cel komt de zon slechts aan het einde van de dag 
binnen. In de zomer zal ik meer zon hebben. Ik verheug me 
nu al op de zomer en op de volgende zomers.’

Kopperniks eerste debuutroman: een duister en intrigerend boek.
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Op zee, in een plotselinge storm, wordt een man 
door de bliksem getroffen. Wanneer hij bijkomt, 
gewond en ronddrijvend in zijn kajak, is zijn her-
innering aan wie hij is en hoe hij daar beland is zo 
goed als verdwenen. Hij moet zich schrap zetten 
tegen de pijn en op zijn instincten vertrouwen om 
terug naar de kust te komen, en naar de vrouw van 
wie hij alleen vaag vermoedt dat ze op hem wacht. 

Inham is een pijnlijk emotioneel portret van een 
man die verwikkeld is in een ongelijke strijd met de 
natuurkrachten; een krachtig nieuw boek van een 
de karakteristiekste stemmen in de hedendaagse  
literatuur.

Paperback met flappen, 112 blz., € 16,50,  9789492313164 – november 2016

De burcht, zijn vorige roman, werd genomineerd voor de Europese Literatuurprijs.

Inham verschijnt gelijktijdig met de Engelse editie.

‘Het lijdt geen twijfel dat Jones een van de getalenteerdste schrijvers 
van Groot-Brittannië is.’ Independent on Sunday

Over De burcht:

‘Dit is een roman met een gewicht dat zijn omvang verre overstijgt.’ 
The New York Times

‘Donkere, spannende en vitale korte roman.’ 
The Guardian

Cynan Jones (1975) is geboren in Abe-
rystwyth in Wales. Eerder verschenen 
van hem de romans The Long Dry (be-
kroond met de Betty Trask Award), Eve-
rything I Found on the Beach en het alom 
geprezen, in 2015 in Nederlandse verta-
ling verschenen De burcht. Cynan Jones 
woont in Aberaeron, Wales.Vertaling Jona Hoek



James Joyce| Poëzie voor een prik | gedichten

8

james joyce

Pomes Penyeach
}

Poëzie voor een prik

Paperback, 48 blz., € 15,00, 9789492313195 – oktober 2016

James Joyce, de grootste experimentele prozaïst 
van de twintigste eeuw, debuteerde in 1907 met een 
traditionele verzenbundel. Pas twintig jaar later 
verscheen de kleine bundel Pomes Penyeach. De titel 
betekent letterlijk ‘Gedichten voor een penny per 
stuk’. Het werkje kostte één shilling, dus twaalf 
penny. De spelling ‘pomes’ imiteert de slordige 
uitspraak van ‘poems’. Omdat het woord klinkt als 
het Franse ‘pommes’ (appels), kreeg het in Parijs 
uitgegeven boekje een appelgroene kaft.

Deze tweetalige editie werd vertaald door Paul 
Claes.

vloed

Goudbruin verheft en wiegt zich de klipwingerd
Op de gezwollen vloed,
Terwijl de wiekslag boven glimmend water
Op onheil broedt.

Een waterwoestenij wiegt en verheft 
Verwoed de wieren manen
Waar broeierig de dag op neerblikt
In hoogheidswaan.

Verhef en wieg, o gouden wingerd,
Uw trossen op de liefdesvloed,
Glimmend, weids en verwoed als 
Uw weifelend gemoed!

James Joyce werd in 1882 geboren 
in Dublin. Hoewel hij voorname-
lijk bekendstaat als prozaschrijver 
schreef James Joyce drie dicht-
bundels, waaronder de bundel 
Pomes Penyeach/Poëzie voor een prik, 
die in 1927 verscheen. Hij wordt 
algemeen beschouwd als een van 
de invloedrijkste auteurs van de 
twintigste eeuw.

Dichtbundel van de auteur zonder wie de moderne literatuur 
er anders uit had gezien.

Vertaling Paul Claes



Paperback met flappen, 552 blz., € 24,50, 9789492313171 – oktober 2016
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Wessel te Gussinklo| De opdracht | roman

De veertienjarige gymnasiast Ewout Meyster, een 
halve oorlogswees, gaat in de jaren vijftig naar een 
zomerkamp op de Veluwe. Hij verwacht dat hij in 
het kamp zijn ‘opdracht’ zal kunnen vervullen: het 
verwerven van sociaal prestige, macht en popula-
riteit. Hij heeft daartoe van alles uitgedacht, om 
zijn kampgenoten zo spiritueel en slim mogelijk 
te kunnen bejegenen. Maar zijn gedrag stuit op 
een muur van onbegrip en afkeer. Wat een tijd 
van vriendschappen en onvergetelijke ontmoetin-
gen had moeten worden, blijkt een vernederende 
kwelling. De nietsontziende jungle van de jon-
genswereld wordt door Te Gussinklo in trefzekere 
episodes opgeroepen in een boek over dweepzucht 
en machtsbelustheid, slachtofferschap, verraad en 
eenzaamheid.

Wessel te Gussinklo studeerde psy-
chologie in Utrecht. In 1986 verscheen 
zijn eerste roman De verboden tuin, die 
bekroond werd met de Anton Wach-
terprijs. Zijn meest recente roman, 
Zeer helder licht, stond op de toplijst van 
de ako Literatuurprijs en op de long-
list van de Libris Literatuurprijs.

‘Magistrale roman.’ Ilja Leonard Pfeijffer

‘De opdracht is een tour de force, alleen al door de vertelwijze en de 
lengte, weerbarstig in menig opzicht, een roman zonder weerga.’ 
T. van Deel, Trouw

‘In de laatste decennia is geen roman geschreven die vergelijkbaar is 
met De opdracht, het grootse epos van Wessel te Gussinklo.’ 
Kester Freriks, NRC Handelsblad

‘Een van de allerbeste boeken van de Nederlandse naoorlogse 
literatuur.’ Rob Schouten bij Nooit meer slapen

Een van de grote meesterwerken van de Nederlandse literatuur –  bekroond met 
de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de eci-prijs en de F. Bordewijkprijs, 

en genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en De Gouden Uil.

Twintig jaar na de eerste druk nu eindelijk weer leverbaar.
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