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De roman Reis naar het einde van de nacht, van Louis-Ferdinand 
Céline (1894-1961) was een steen in de vijver van de 
wereldliteratuur: ‘Ik heb de emotie weer in de schrijftaal gebracht.’ 
Eind jaren ’30 neemt zijn carrière een dramatische wending als hij 
zich in zijn pamfletten openlijk manifesteert als antisemiet en 
racist. Uit angst geëxecuteerd te worden, slaat hij in juni 1944 op 
de vlucht. 
    De laatste reis laat een andere Céline zien: een schrijver in het 
plunje van een zwerver op de vlucht door Duitsland, ondergedoken 
in Kopenhagen, opgesloten in Vestre Fængsel, de gevangenis in 
Kopenhagen, onder huisarrest in Klarskovgaard op het Deense 
eiland Seeland. Een kankerende Céline, een hatende Céline, een 
wanhopige Céline, maar vooral een schrijvende Céline. De 
rechtszaak aan het eind van zijn Deense ballingschap (1945-1951) 
leidt tot een fascinerende ontknoping. 
    Nico Keuning bezoekt de adressen in Kopenhagen, Korsør en 
Klarskovgaard, komt in contact met Céline-kenners, vindt nieuwe 
documenten, ontdekt een ‘verweerschrift’ van Céline uit 1946 en 
werpt een ander licht op de Deense ballingschap van de schrijver, 
die vijftig jaar geleden, op 1 juli 1961 in Meudon overleed. 

De pers over Angst voor de winter, het leven van Jan Arends:
    ‘Een scherp oog voor zowel zijn talenten als zijn onmogelijke 
     eigenschappen.’ – Aleid Truijens, de Volkskrant

De pers over Oorlog en pap: 
    ‘Ontroerend en geestrijk portret van Johnny “the Selfkicker” van 
     Doorn.’ – Thomas Verbogt, Het Parool 

In 2010 ontving Nico Keuning de Mr. J. Dutilhprijs voor Een zeker 
onbehagen, een biografie van Bob den Uyl.
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Toen in 1846 Alexandre Dumas père zich schatrijk terugtrok na zijn succesvolle 
boeken, was zijn zoon Alexandre onder de bekoring geraakt van de fameuze 
maïtresse Marie Duplessis. Zijn verliefdheid nam zulke vormen aan, dat hij 
haar leven tot in het detail begon te beschrijven. Zij werd bij hem Marguerithe 
Gautier, de dame met de camelia’s. Dit boek zou later model staan voor talrijke 
hartstochtelijke liefdesromans. In al die jaren is het boek een klassieker gebleven, 
die eindeloos verfilmd is. Nu vader en zoon Dumas weer volop in beeld zijn, is 
het moment daar voor een mooie heruitgave van De dame met de camelia’s, met 
een nawoord van Martin Ros.

omslag Aspekt Graphics
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november 2011
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In Altrecht zag het gebouw van het psychiatrisch ziekenhuis er mis-
troostig uit in de regen.        
   De ramen leken schitterend zwart landbouwplastic.
Ik ging naar binnen en nam de lift naar de vijfde verdieping. Hier 
was het veilig en warm. Voor de draadglazen deur wachtte ik. Astrid 
kwam aangelopen met een glimlach op haar gezicht.
   De sleutelbos danste tegen de bovenzijde van haar licht 
doorschijnende witkatoenen broek.

Trance is een opmerkelijk openhartige en indringende beschrijving 
van het privé domein. Liefde, hoop, tegenslag en verwachting 
wisselen elkaar in hoog tempo af. Een leven glijdt voorbij in een 
rijk pallet aan kleuren.  Gerrit Sangers verstaat als geen ander de 
kunst om met weinig woorden veel te zeggen.
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roman

1969 was een stormjaar. In de straten van de stad dromden 
de mensen samen. De revolutie barstte los. Het Maagdenhuis 
in Amsterdam werd bezet. Wat weinigen weten is dat het in 
ons land in Tilburg begon. De universiteit werd omgedoopt 
tot Karl Marx Universiteit. De nieuwe tijd was daar. Tegen dit 
bewogen decor beschrijft Tymen Trolsky de liefde tussen de 
oudere journalist Fedde Reephof en de studente Nicole. De 
roman geeft een indringend beeld van een periode vol grote 
veranderingen, een periode die zijn sporen naliet en nog altijd 
voortbestaat in de herinnering van velen. 

Tymen Trolsky (1948), pseudoniem van Jasper Mikkers, 
debuteerde als schrijver in de jaren zeventig. Bij Aspekt 
publiceerde hij meerdere goed ontvangen romans die werden 
herdrukt, waaronder Het einde van de eeuwigheid. Dit is de 
tweede herziene druk.

omslag Aspekt Graphics
isbn 9789461531216
nur 300
13.5 x 21.5 cm
354 pagina’s
Paperback
september 2011
prijs €22.95

uitgeverij aspekt najaar 2011

Karl Marx 
Universiteit

roman over een 
revolutie

Tymen 
Trolsky

novelle



lite
rat

uu
r

isbn 9789461531124
nur 300

12.5 x 20 cm
96 pagina’s
Paperback

november 2011
prijs €15.75

6 

In De afwezige aanwezige presenteert Brakman-biograaf Gerrit Jan Kleinrensink een 
selectie uit honderden brieven van Willem Brakman aan onder anderen Nol Gregoor, 
Simon Vestdijk, Tom van Deel, Wim Noordhoek en Bart Vervaeck.

De schrijver Willem Brakman (1922-2008) putte immer uit grote overvloed. Niet alleen
in zijn romans, maar ook in zijn schilderijen, gesprekken en brieven. In feite is er geen 
onderscheid; zijn beelden en verhalen roepen altijd een uniek universum op dat zijn 
oorsprong vindt in wat hij noemde ‘een bovennormaal ervaringsleven’. Brakman is 
taalvirtuoos en beschouwer, verteller en kijker, afwezige aanwezige die ons zijn rijke wereld 
toont van taal, verbeelding en humor.
  Aan Rosalie Sprooten: ‘Men behoort niet op het carnaval te zijn (…), maar men behoort 
in die tijd zich met doorntakken te slaan tot bloedens toe, op spijkers te slapen, mosterd 
in het oog te smeren om alle neigingen die carnavalesk zijn de kop in te drukken. Alleen 
ijswater dient men te drinken, in gebeden te verzinken, zich met een potscherf te schrapen 
en de oren te spoelen met heet zeepwater!’ 
  Aan Wim Noordhoek: ‘Jammer maar Venetië heeft weinig van mij kunnen zien. Ik koos 
voor de spleten, doorkijkjes, gangetjes, scheuren, onderdeurtjes, hofjes, binnenplaatsjes, 
openstaande kastjes, ramen op een kier en wel gebukt, op handen en voeten, schuifelend 
langs richels, mij plooiend om hoekjes, gehurkt en sluiks. Zo staarde ik in het vergetene, 
vergane, ademde oude lucht, drukte schimmen de hand, omhelsde visioenen van het 
Juno-type, fluisterde excuses en beloften, noemde nog jouw naam en staarde onderwijl 
in de afgrond der historie.’

Deze even prachtige als hilarische brieven van Brakman zijn nu voor de lezer voor het eerst 
in druk verkrijgbaar.
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Willem Brakman

De afwezige aanwezige

Pers over dit boek:

Brakman kan geweldig formuleren. 
De Brakman-liefhebber komt van 
alles over Brakman te weten, ook 
over de achtergrond van zijn werk.’
-Arie Storm in de 
TROS Nieuwsshow
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oorlogsnovelle 

Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 was voor de tienjarige 
Bob den Uyl een avontuurlijke ervaring. Op de bovenverdieping van het ouderlijk 
huis in de Tak van Poortvlietstraat in Rotterdam-Noord keek hij naar de vliegtuigen 
die bommen afwierpen, waarna rookwolken als zwarte bloemkolen boven de stad uit 
groeiden. De hemel was een filmdoek. Eindelijk gebeurde er iets in het grauwe leven 
van de scholier die hij toen was. ‘Oorlog is leuk’ luidt de titel van een verhaal uit de 
bundel Een zachte fluittoon (1968).
   Eerder had Den Uyl een novelle geschreven met een veel serieuzere toon: 
Het graf van Bach, een verhaal dat zich afspeelt tegen het surrealistische decor van 
het fall out-landschap van zijn ‘geboortestad’ na de atoombom, na de vernietiging 
van Europa, Amerika en Azië. Deze novelle die door zijn biograaf Nico Keuning 
werd ontdekt, dateert vermoedelijk van 1964. Keuning: ‘Het verhaal laat zien 
dat Den Uyl dan stilistisch al goed op dreef is. Het geheimzinnige verhaal bevat 
ook reeds de belangrijkste motieven (drank, seks, oorlog) en thema’s (desillusie, 
zinloosheid, dood) die de inhoud van zijn gehele werk bepalen. In die zin zou je 
kunnen spreken van een oernovelle.’
   Hoe surrealistisch en fictioneel het verhaal ook is, alles wat Den Uyl schrijft is 
gebaseerd op persoonlijke ervaringen en ware gebeurtenissen. Het decor dat hij 
schetst, het platgegooide centrum van Rotterdam, is het stadsbeeld waarin hij 
jarenlang heeft rondgelopen. De novelle is geschreven vanuit het perspectief van 
de eenling die, machteloos tegenover hogere machten, er het beste van probeert te 
maken. Het slot spreekt in dit verband voor zich: ‘Toch moet men zijn toestand 
niet verwarren met geluk. Hij voelde meer een diepe tevredenheid, die al zijn 
handelingen begeleidde. Waarschijnlijk is dit het hoogste wat de mens op aarde kan 
bereiken, en is de term “geluk” een fictie, alleen in droomtoestanden te bereiken.’

isbn 9789461531131
nur 301
12.5 x 20 cm
ca 56 pagina’s
Paperback
september 2011
prijs €15.00
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Bob den Uyl

Het graf van Bach
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De roman Reis naar het einde van de nacht, van Louis-Ferdinand 
Céline (1894-1961) was een steen in de vijver van de 
wereldliteratuur: ‘Ik heb de emotie weer in de schrijftaal gebracht.’ 
Eind jaren ’30 neemt zijn carrière een dramatische wending als hij 
zich in zijn pamfletten openlijk manifesteert als antisemiet en 
racist. Uit angst geëxecuteerd te worden, slaat hij in juni 1944 op 
de vlucht. 
    De laatste reis laat een andere Céline zien: een schrijver in het 
plunje van een zwerver op de vlucht door Duitsland, ondergedoken 
in Kopenhagen, opgesloten in Vestre Fængsel, de gevangenis in 
Kopenhagen, onder huisarrest in Klarskovgaard op het Deense 
eiland Seeland. Een kankerende Céline, een hatende Céline, een 
wanhopige Céline, maar vooral een schrijvende Céline. De 
rechtszaak aan het eind van zijn Deense ballingschap (1945-1951) 
leidt tot een fascinerende ontknoping. 
    Nico Keuning bezoekt de adressen in Kopenhagen, Korsør en 
Klarskovgaard, komt in contact met Céline-kenners, vindt nieuwe 
documenten, ontdekt een ‘verweerschrift’ van Céline uit 1946 en 
werpt een ander licht op de Deense ballingschap van de schrijver, 
die vijftig jaar geleden, op 1 juli 1961 in Meudon overleed. 

De pers over Angst voor de winter, het leven van Jan Arends:
    ‘Een scherp oog voor zowel zijn talenten als zijn onmogelijke 
     eigenschappen.’ – Aleid Truijens, de Volkskrant

De pers over Oorlog en pap: 
    ‘Ontroerend en geestrijk portret van Johnny “the Selfkicker” van 
     Doorn.’ – Thomas Verbogt, Het Parool 

In 2010 ontving Nico Keuning de Mr. J. Dutilhprijs voor Een zeker 
onbehagen, een biografie van Bob den Uyl.

Keuning_N_CelineDenemarken_OMS.indd   1 5/2/2011   5:00:50 PM

De roman Reis naar het einde van de nacht, van Louis-Ferdinand Céline (1894-
1961) was een steen in de vijver van de wereldliteratuur: ‘Ik heb de emotie weer 
in de schrijftaal gebracht.’ Eind jaren ’30 neemt zijn carrière een dramatische 
wending als hij zich in zijn pamfletten openlijk manifesteert als antisemiet en 
racist. Uit angst geëxecuteerd te worden, slaat hij in juni 1944 op de vlucht. 
   De laatste reis laat een andere Céline zien: een schrijver in het plunje van 
een zwerver op de vlucht door Duitsland, ondergedoken in Kopenhagen, 
opgesloten in Vestre Fængsel, de gevangenis in Kopenhagen, onder huisarrest 
in Klarskovgaard op het Deense eiland Seeland. Een kankerende Céline, een 
hatende Céline, een wanhopige Céline, maar vooral een schrijvende Céline. 
De rechtszaak aan het eind van zijn Deense ballingschap (1945-1951) leidt tot 
een fascinerende ontknoping. 
   Nico Keuning bezoekt de adressen in Kopenhagen, Korsør en Klarskovgaard, 
komt in contact met Céline-kenners, vindt nieuwe documenten, ontdekt een 
‘verweerschrift’ van Céline uit 1946 en werpt een ander licht op de Deense 
ballingschap van de schrijver, die vijftig jaar geleden op 1 juli 1961 in Meudon 
overleed. 

Nico Keuning (1952, neerlandicus), publiceerde in tal van literaire tijdschriften 
en in dag- en weekbladen. 
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em.Kummer  9

roman

Ondanks zijn politieke verleden wordt Céline als een zeer groot 
romanschrijver beschouwd. Het interessante is dat zijn virulente racisme 
en zijn verkettering van de westerse wereld zich voor velen als iets 
onverwachts voordeden. Door de heftigheid van soms idiote uitlatingen 
hebben mensen zich zelfs afgevraagd of hij niet gek was geworden. 
Kortom, er werd en wordt nog steeds verwoed over hem gediscussieerd. 
‘Wie was Céline?’, vraagt de auteur van dit boek zich af. Zijn conclusie: 
groot als schrijver, fout als mens, kortom een briljante boef.

Em.Kummer is een van de grootste Céline-kenners van Nederland. 
Na het verschijnen van zijn eerste roman, Afscheid in Meudon, heeft 
Em. Kummer zich ook gewijd aan vertalingen van L.F. Céline. 

omslag Aspekt Graphics
isbn 9789461531148
nur 321
13.5 x 21.5 cm
314 pagina’s
Paperback
oktober 2011
prijs €24.95
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Céline, 
een 
briljante 
boef

em.Kummer

In de boeken van Kummer en Keuning maakt de lezer kennis met het 
leven en werk van een schrijver in een complexe periode van de Europe-
se geschiedenis die actueler is dan ooit. Céline is terug. Groots, contro-
versieel en meeslepend.
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Erika Julia Hedwig Mann (Eri), werd op 9 november 1905 in München geboren als 
eerste dochter van Thomas Mann en Katia Mann-Pringsheim. Ze werd vernoemd naar 
de oudste broer van Katia, Erik, die uit de familie was verbannen naar Buenos Aires 
omdat hij er een losse levensstijl op nahield. 
   Een jaar later, op 18 november 1906, werd Klaus Heinrich Thomas geboren (Eissi). 
Na Klaus werden er nog vier kinderen geboren in het gezin Mann: Golo in 1909, 
Monika in 1910, Elisabeth in 1918 en Michael in 1919.
   Als een paar zouden Erika en Klaus echter met elkaar opgroeien. De andere broertjes 
en zusjes hoorden er ook wel bij, ze vielen echter buiten de hechte band tussen ‘Eri’ en 
‘Eissi.’ Als pubers richtten ze de Laienbund deutscher Mimiker op, de ‘amateurgroep 
van Duitse mimespelers.’ Bevlogen gaven ze huisvoorstellingen met hun vrienden. 
   Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren Klaus en Erika kinderen, ze waren jong 
volwassenen tijdens de wereldcrisis en op het punt van hun doorbraak kwam Hitler 
aan de macht. Allebei werd hen het Duits staatsburgerschap ontnomen en moesten ze 
een veilig heenkomen zoeken. De Tweede Wereldoorlog tekende hun verdere leven, dat 
voor Klaus dramatisch eindigde in zijn zelfmoord in Cannes op 21 mei 1949. Hij werd 
tweeënveertig jaar oud.
   Welwillend, trots en kritisch volgde Thomas Mann zijn talentvolle kinderen. Door 
hun beroemde naam maakten ze bijzonder snel ook zelf naam. Deze belemmerde hen 
tevens werkelijk door te breken, omdat ze altijd “kinderen van” bleven. Bovendien 
maakte de politieke situatie in Duitsland, met het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log, dat ze ontworteld raakten. Hierdoor lukte het hen niet meer volledig onafhankelijk 
van hun vader een carrière op te bouwen.
   Na een biografie over Thomas Mann en een biografie over zijn broer Heinrich, is het 
woord nu aan Erika en Klaus Mann, die in een uiterst moeilijke en beladen sociaal-
politieke periode in Duitsland hun weg moesten zien te vinden.

Margreet den Buurman is de “Mann-kenner” geworden door haar gedegen onderzoek 
naar de familie. Dit najaar verschijnt ook van haar Het goede in de mens, een biografie 
over Heinrich Mann. Ze is literatuurwetenschapper, auteur en vertaler Duits.
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literatuur
Van dezelfde auteur eerder verschenen:
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Thomas Mann
Nietzsche en Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8
€ 14,95

Van Thomas Mann eerder verschenen:

Margreet den Buurman
Thomas Mann 
Schrijverschap tegen 
de vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 
€ 19,95

Margreet den Buurman
Het Lübeck van de 
Buddenbrooks Thomas 
Mann in Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6
€ 18,95
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Ernst Jünger

ROMAN

Op de Marmerklippen van Ernst Jünger verscheen vlak voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog. Dat maakt het boek tot een belangrijk tijdsdocument. Het 
landschap is imaginair, maar model voor de Marmerklippen staan de rotsen bij de 
vuurtoren van Mondello, het gebied rond Korfoe, het dal van de Rodino op Rhodos, 
een weg langs het Bodenmeer, de Akropolis en rotspartijen in Rio de Janeiro. De 
onderlinge verhoudingen zijn patriarchaal en het wanneer en waar is versluierd. 
Veel lezers hebben deze roman uit 1939 als een op de tijd betrekking hebbende 
sleutelroman gelezen, waarin bericht wordt over de dramatische bedreiging van het 
vreedzame gebied aan de Marina door barbaarse krachten. Zelf zei Jünger dat de 
roman minder tot het terrein van de literatuur behoort dan tot dat der visioenen. 
Het boek werd voorzien van een nawoord door Jünger-biograaf Jan Ipema.

‘Alleen als men zo geleefd heeft als Ernst Jünger, kan een zo monumentaal oeuvre 
als het zijne ontstaan.’ – Golo Mann
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Ernst Jünger



Aspekt

DE ARBEIDER
Ernst Jünger

Heerschappij 
en 
gestalte

VERTAALD EN INGELEID DOOR MICHEL HEIJDRA EN

HANS VERBOVEN MET EEN NAWOORD VAN VINCENT BLOK

Heerschappij 

E
rnst Jünger
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Dit belangrijke boek van de beroemde schrijver Ernst Jünger 
verscheen in 1932. Twee ideologieën reikten toen naar de 
wereldmacht; het fascisme en het bolsjewisme. Hitler staat vlak 
voor zijn grote doorbraak en Stalin voert dodelijke campagnes tegen 
zijn tegenstanders. Het lijkt een andere wereld te worden waarbij 
de arbeider in een steeds technischere wereld en een geplande 
maatschappij, een centrale rol inneemt. Ernst Jünger beschrijft in dit 
visionaire boek de toekomst en de heersende rol van de arbeider.

In deze indrukwekkende maar tegelijkertijd ook gevaarlijke mystiek 
van de arbeid ontstaat een gehele nieuwe politieke, sociale en 
maatschappelijke ordening. De Arbeider als ‘Herrschaft und Gestalt’. 
Het boek werd ten onrechte door beide opkomende politieke 
kampen geannexeerd, want Jünger behoorde tot geen enkele partij. 
Jünger was de autonome schrijver, die beroemd geworden was 
door zijn beschrijvingen van de oorlog van 1914-1918. Vanuit die 
ervaring bekeek hij de zich om hem heen veranderende wereld. 
In een geslepen, metalen taal en in een stijl waarin de zinnen je 
overrompelen en meeslepen, schreef Jünger dit klassieke boek. 

Het boek wordt ingeleid door vertaler en Jünger-kenner Michiel 
Heijdra  en vertaler Hans Verboven en is van een nawoord voorzien 
door Vincent Blok, van wiens hand eerder bij Aspekt verscheen: 
Rondom de vloedlijn, Filosofi e en kunst in het machinale tijdperk, Een 
confrontatie tussen Heidegger en Jünger.  

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

JungerErnst_BLokVincent_De Arbei1   1 9/16/2008   6:40:41 PM
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Van Ernst Jünger eerder verschenen:

uitgeverij aspekt najaar 2011

Jan Ipema
In dienst van Leviathan. Ernst 
Jünger, tijd en werk, 1895-1932
ISBN 978-90-7532-321-4
€ 22,98

Over Ernst Jünger eerder verschenen:

Ernst Jünger
De arbeider
ISBN 978-90-5911-776-1
€ 39,95
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Jan Ipema
Tegen de stroom. Ernst Junger, tijd 
en werk. 1933-1948
ISBN 978-90-7532-347-4
€ 22,98
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isbn 9789461531063

nur 320
13.5 x 21.5 cm

ca 284 pagina’s
Paperback

september 2011
prijs €19.95

14 
Martien J.G. de Jong

ASPEKT

Verborgen
Camera 

Verzamelde gedichten

In de bundel Verborgen camera bracht Martien J.G. de Jong gedichten bijeen die 
hij schreef in de jaren 1949-2010. Het gaat dus om een periode van ruim zestig 
jaar en dat verklaart de verrassende diversiteit van De Jongs verzamelde poëzie. 
Het boek telt mee dan 200 pagina’s en besluit met twee bundels die de dichter 
steeds in portefeuille heeft gehouden: Lego met een meer speels en Deemster 
op de uiterwaarde met een meer ernstig karakter. Ze worden gevolgd door de 
afdelingen Reproducties en Memento, waarin gedichten zijn verzameld die De 
Jong heeft gewijd aan het werk van schilders (onder wie de zeer bewonderde 
Permeke en Chagall) en aan de nagedachtenis van overledenen (onder wie de 
dichters Achterberg, Hoornik, Gilliams en De Coninck).
  De verzameling opent met een herziene herdruk van de bundels Aardbeien 
uit een blauw vergiet (1972), Een onschuldig land ( 1975), In de nieuwe wereld 
(1979) en In de nacht op onmogelijke paden (1997). Hier gaan, in de afdeling 
Recrutering, twee gedichten aan vooraf van een soldaat die voor uitzending naar 
Nederlands-Indië bestemd was in het jaar 1949.

Verborgen camera is een buitenwoon rijke verzamelbundel, waarin men de be-
kende essayist, criticus, polemist, vertaler, tekstbezorger en literatuurhistoricus 
Martien J.G.de Jong leert kennen als een even veelzijdige dichter.
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De hel

ASPEKT

Henri BarBusse

VERHALENBUNDEL
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verhalenbundel

De Hel van Henri Barbusse behoort tot een van de meest opmerkelijke 
boeken van zijn oeuvre. Als jongeman trekt Henri Barbusse (1873-
1935) naar Parijs, waar hij verkeert in de artistieke kringen rond Tristan 
Bernard, Jules Renard en Catulle Mendès. Hij debuteert met verzen, 
maar lijkt niet door te breken. Tot in 1908 De hel het levenslicht ziet. 
De roman speelt zich af in armoedig hotel in een achterstandwijk, 
waar zich de duistere zijde van het leven afspeelt. In deze broeierige 
ideeënroman slaat een jonge dertiger, zojuist vanuit het platteland 
in de stad aangekomen, het leven gade. Het is een ontnuchterende 
inwijdingsgeschiedenis, gepaard gaande met verlangens naar roem 
zonder spoor van genialiteit. Een recensent schreef eens: ‘Dit boek is 
even mooi als een vleesetende bloem’.

omslag Aspekt Graphics
isbn 9789461531155
nur 300/303
13.5 x 21.5 cm
199 pagina’s
Paperback
oktober 2011
prijs €19.95

uitgeverij aspekt najaar 2011

Verborgen
Camera De hel
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isbn 9789461531070
nur 320

13.5 x 21.5 cm
ca 410 pagina’s

Paperback
september 2011

prijs €27.95
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ASPEKT

Johan ReiJmeRink

Vluchtige Verschijningen 
OVer het wOrdingsprOces
in de pOezie Van 
Martinus 
nijhOff
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Vluchtige Verschijningen 
OVer het wOrdingsprOces
in de pOezie Van 
Martinus 
nijhOff

Rond 1900 tekent Odilon Redon zijn dromerige pastels. Serge Prokoviev 
geeft in 1918 te Sint-Petersburg een première van zijn vlinderachtige Visions 
fugitives voor piano. In het daaropvolgende interbellum schrijft Martinus 
Nijhoff enkele gedichten waarin hij het onbewuste scheppingsproces 
verwoordt. 
 

In zijn boek Vluchtige verschijningen geeft Johan Reijmerink een verkenning 
van leven en werk van de dichter Nijhoff tegen de achtergrond van het 
symbolisme, decadentisme en modernisme. Daarop sluiten een zestal uitvoerige 
lezingen van gedichten over het dichten aan, onder meer Het kind en ik en Het 
lied van de dwaze bijen. Deze gedichten zijn gezichtsbepalend voor het oeuvre 
van Nijhoff en behoren tot de canon van de Nederlandse literatuur. 
 

De auteur gaat er bij deze poëticale gedichten vanuit dat er een spanning 
tussen de werkelijkheid en de verbeelding bestaat. Daarnaast plaatst 
hij de gedichten in een intertekstuele samenhang. Verder krijgt een 
literatuurpsychologische zienswijze met haar aandacht voor de werking van 
onbewuste gevoelscomplexen de nodige ruimte. De vluchtige verschijning 
en de zelfwerkzaamheid van de taal bepalen mede de ontwikkeling van het 
dichterlijke scheppingsproces. 
 

Deze nieuwe lezingen van Nijhoffs poëzie zijn veelomvattend, brengen samen 
wat er al eerder over geschreven is, en werpen een nieuw licht op oude vragen 
over deze gedichten van een klassieke Nederlandse dichter.
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literaire non-fictie 

Een bijzondere aanleiding brengt de auteur op het historische pad van 
schrijvende wandelaars en wandelende schrijvers in de 19e eeuw. In de 
zomer van 1823 maken Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp hun 
beroemde voetreis door Nederland. Twintig jaar later telt Nederland een aantal 
wandelende schrijvers, waaronder Adriaan Walraven Engelen, Ottho Heldring, 
Jacob Craandijk en Derk Buddingh. Beïnvloed door de Romantiek beschrijven 
ze het verdwijnend Nederland. Wat drijft al die schrijvende wandelaars, hoe 
loopt hun pad en waar kruisen zich hun wegen? 
Ruim een eeuw later treedt in de Nederlandse literatuur en journalistiek een 
nieuwe generatie wandelaars aan: J.J. Voskuil, Gerard van Westerloo, 
Joyce Roodnat, John Jansen van Galen, Koos van Zomeren en Gerrit Jan Zwier. 
De een wandelt voor de krant, de ander omdat hij het niet kan laten en de derde 
om het fenomeen wandelen aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Ondertussen heeft ook het wandelend lezen een nieuw impuls gekregen in 
de vorm van ‘literaire wandelingen’ en een overvloed aan literaire reisgidsen. 
Lopend literatuur consumeren is lastig. Daarom houdt de literaire wandelaar af 
en toe halt en gaat er bij zitten, om zich te verdiepen in het leven en werk van 
de bewonderde schrijver. 
Wim Huijser (1960) is freelance publicist/consultant en biograaf van 
C. Buddingh’. Samen met Perry Pierik publiceerde hij een tweetal 
brievenboeken en is hij samensteller van de essaybundel Britain. Over 
wandelende schrijvers publiceerde hij in De Parelduiker.

omslag Aspekt Graphics
isbn 9789461531209
nur 300
13.5 x 21.5 cm
168 pagina’s
Paperback
oktober 2011
prijs €16.95
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omslag Bernadette Berteloot
isbn 9789059119956

nur 300
13.5 x 21.5 cm

ca 250 pagina’s
Paperback

december 2011
prijs €19.95

Ingeleid en vertaald door 
Hans Dütting

18 

Na De witte stilte verschijnt bij Aspekt De Vallei van de Maan (1913) 
‘The Valley of the Moon’. Deze roman behoort niet alleen tot het 
beste wat Jack London schreef, maar staat ook vooraan in de rij van 
de beste romans die ooit in de Verenigde Staten geschreven zijn.

De Vallei van de Maan schreef Jack London (1876-1916) uit 
bezieling. Zijn portret van Saxon, het meisje uit de wasserij en 
Billy, de vrachtrijder, zijn geschreven met grote overtuigingskracht. 
De beschrijving van het rumoer van de metselaars tijdens hun 
picknick in Waesal Park, waar Jack London als jongen de cafés op 
zondagmiddag had aangeveegd, vormt een klassiek fragment van 
de Amerikaanse folklore. De tragedie van de spoorwegstaking in 
Oakland is na meer dan tachtig jaar nog steeds een voorbeeld van 
stakingsliteratuur in de Verenigde Staten.

Tevens is De Vallei van de Maan een ecologische roman: terug naar 
het landleven en de natuur.

Het boek werd ingeleid en vertaald door Hans Dütting die een groot 
bewonderaar van Jack Londons leven en werk is.
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Jack London

De Vallei van de Maan

Ingeleid en vertaald door Hans Dütting

Ecologische romanAspekt 

Jack London
De Vallei van de Maan

Ingeleid en vertaald door 
Hans Dütting

aspekt
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Van Jack London eerder verschenen:

uitgeverij aspekt najaar 2011

Jack London
De Witte Stilte
ISBN 978-90-5911-362-6
€ 18,95
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Jack London was het pseudoniem van John Griffith Chaney, 
de onwettige zoon van een Ierse Astroloog. Hij groeide op 
in de haven van Oakland, waardoor hij een blijvende liefde 
ontwikkelde voor avontuurlijke reisverhalen, die hij opnam in 
zijn vele romans en korte verhalen. London behoorde tot de 
best gelezen auteurs van zijn tijd.
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nur 300
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252 pagina’s
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september 2011
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Een uitzending van het NPS/VPRO programma Andere Tijden over de 
Spaanse Burgeroorlog kreeg als intrigerende titel Spaanse edellieden 
op Ameland. In 2007 besloot Rita Knijff-Pot met dit gegeven aan de 
slag te gaan. Het werd het begin van een zoektocht die haar meenam 
naar verschillende plaatsen in Nederland, Spanje en Duitsland. Vanaf 
het eerste gesprek op Ameland vond ze dat dit verhaal verteld moest 
worden, met respect voor alle betrokkenen.

Het verhaal begint bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog. 
Een jongen uit Madrid en een meisje uit Nes op Ameland worden 
verliefd op elkaar. Na zijn terugkeer naar het vaderland, breekt de 
Tweede Wereldoorlog uit. Voor ieder mens geldt dat de tijd waarin 
je leeft bewust of onbewust invloed heeft op de keuzes die je maakt 
of die voor je gemaakt worden. In het leven van de hoofdpersonen 
speelt de geschiedenis een zo bepalende rol dat de auteur het bewerk-
te tot een roman.

www.ritaknijffpot.nl
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roman

Een aangrijpend verhaal over de razzia in Putten 
 
Tijdens een wraakactie in de Tweede Wereldoorlog staan twee 
broers, Gijs en Willem, op het Marktplein om weggevoerd te 
worden, maar het lot beslist op het laatste moment voor één van 
hen anders. Terwijl een zeer groot deel van de mannelijke bevolking 
wordt weggevoerd, blijft Gijs ontdaan van familie - waaronder zijn 
liefhebbende broer - en vrienden achter.

Deze roman beschrijft hoe groot de invloed van de razzia op Gijs is 
en op welke wijze dit doorwerkt in de volgende generatie. Tevens 
laat de roman zien hoe intens verdriet en enorme twijfel over de 
juistheid van eigen daden iemands leven kunnen bepalen.
 
Elise van de Weitgraven is werkzaam in het Voortgezet Onderwijs. 
Daarnaast houdt zij zich graag bezig met creatief schrijven. 
Gloepend benauwd is haar eerste roman.

omslag Aspekt Graphics
isbn 9789461531186
nur 300
13.5 x 21.5 cm
ca 248 pagina’s
Paperback
november 2011
prijs €18.95
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Poes in de lappenmand

Henk van der Horst

tekeningen Peter 
van Loenhout

Een serie korte verhaaltjes over het leven van Poes.
Over haar wel en wee in een gewoon huisgezin. Verteld door poes zelf 
samen met haar baasje. Voor kinderen van 4 -12 jaar of voor pappa’s, 
mamma’s, opa’s of oma’s om voor te lezen.

Henk van der Horst is TV -programmamaker van o.a. Farce Majeure, 
Showroom, Prettig Geregeld en Ja Natuurlijk en is ook auteur en 
grootvader. Ook is hij sinds zijn jeugd “kattenvriend” en heeft hij 
momenteel een rode poezenvriend die bijna iedere avond op zijn schoot 
ligt te spinnen.

Peter van Loenhout is een KunstenMaker.
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roman

omslag Aspekt Graphics
illustratie Lloyd Allan
isbn 9789461531179
nur 200
13.5 x 21.5 cm
ca 100 pagina’s
Paperback
november 2011
prijs €14.95
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Sprookjes voor 
kinderen van alle tijden

Nanda van der Zee

Het alledaagse onalledaags verteld. 
Nanda van der Zee heeft een heerlijk aanstekelijk kinderboek 
geschreven, waarin de aangeboren nieuwsgierigheid van de 
kinderen optimaal gestimuleerd wordt en waarbij onder de 
luchtig vrolijke ondertoon serieuze thema’s worden aangestipt. 
Hierdoor is dit meer dan een leesgenot alleen. Haar sprookjes  
zetten aan tot nadenken en het stellen van vragen, maar 
leveren bovenal fijne uurtjes op voor ouders en kind. 

Aspekt

Nanda van der Zee

Sprookjes voor 
kinderen van alle 
tijden
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