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Het decor van dit zinderende verhaal is niets minder dan het 
mysterieuze Egypte. De hoofdpersoon, Ruth Flores maakt samen 
met haar vriend, Didier Herald, een Nijlcruise. Ruth raakt 
geobsedeerd door de geheime cultus en het spiritueel verleden 
van de farao’s. Ze blijft voortdurend in de nabijheid van de gids 
en luistert intens naar zijn uitleg, terwijl Didier liever het bonte 
leven van alledag fotografeert en het gezelschap zoekt van me-
dereizigers die bij hen aan tafel zitten. Ruth begint te bese� en 
dat Didier eigenlijk een vreemde voor haar is. Er is een donkere, 
ondoordringbare kant aan hem die haar niet bevalt. In Gizeh 
komt het tot een uitbarsting. Een gevecht van twee rivaliserende 
partijen binnen een esoterische groep.

De bestemde tijd is een reisverhaal in de schaduw van het eeuwen-
oude Egypte met zijn mysteriën. Tevens is het een ontdekkings-
tocht door het huidige Egypte en een innerlijke bevrijdingsweg 
van de hoofdpersoon Ruth Flores.
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aspekt zomer 2011

Een nieuwe zomer, een nieuwe catalogus van uitgeverij Aspekt. 
We gaan zonnig de letteren in, met wederom een verschei-
denheid aan mooie nieuwe titels, alsmede een ‘reminder’ ten 
aanzien van een aantal van onze meer klassieke werken. Voor 
de reislustigen onder de lezers is er een literaire blik over het 
excotische Capetown, voor anderen een onthullende blik in 
het historische Leipzig. Herontdekt werk van klassieke schoon-
heid is het proza van Namenwirth. Daarnaast aandacht voor 
bekende lijnen binnen het fonds, zoals Hermann Hesse en 
Thomas Mann. Uitgeverij Aspekt wenst u allen een mooie lees-
rijke zomer.

Perry Pierik
Directeur uitgeverij Aspekt

zie onze fondslijst in de nieuwe 
non-fictie catalogus zomer 2011

voor alle aangeboden titels zijn er flyers, posters, 
auteurinterviews en leesexemplaren mogelijk
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Johan van Beek

Weg van Leipzig

Confronterende roman over een tijdsgewricht 
en de DDR van binnenuit
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roman

Als puber weigert Matthias Lehmann zich in het keurslijf van de kamera-
den van de DDR te laten hijsen. De socialistische heilstaat ontzegt hem het 
schoolexamen en in de zomer van 1989 sluit hij zich aan bij de burgeractivis-
ten in Leipzig die in de kerk een podium zien om hun onvrede te verkondi-
gen. Matthias ondervindt aan den lijve hoe andersdenkenden worden gecrimi-
naliseerd, maar kiest er ondanks alle risico’s voor om te blijven en draagt zijn 
steentje bij aan de vreedzame revolutie die het halsstarrige regime en de muur 
doen omvallen.
De heldenstad Leipzig staat in de steigers, de ambitieuze Matthias grijpt zijn 
nieuwe kans om advocaat te worden en op te komen voor zijn landgenoten 
die zwaar onrecht is aangedaan. Hij gaat een mooie toekomst met zijn jeugd-
liefde Jutta tegemoet. Toch ziet hij ook de tweedeling die na de hereniging 
van de oude en nieuwe deelstaten ontstaat onder de bevolking. En wanneer de 
jurist in wording het ware lot van zijn vader ontdekt, staat zijn eigen wereld 
op zijn kop en wordt hij ongewild in de rol geduwd van executeur van de erfe-
nis van de Stasi.

Johan van Beek (1961) werkt ruim 25 jaar als journalist voor regionale dag-
bladen, lokale weekbladen en speciale uitgaven. In zijn debuutroman (Weg van 
Leipzig) geeft hij een mooie sfeertekening van de DDR, het tijdsgewricht en de 
politieke spanningen, gespiegeld aan het privéleven van mensen.

omslag Aspekt Graphics
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nur 300
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augustus 2011
prijs €18.95

~ Flyers
~ Posters
~ Leesexemplaren
~ Auteurinterviews
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De Afrikaanse schoonheid van 
Cape Town bracht het inzicht



Adrian Verkerke

ASPEKT
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roman

Cape Town beschrijft het ontroerende verhaal van de ontregeling en ver-
warring van een hardwerkende, goed gevestigde uitvinder en manager. 
Nadat zijn vrouw op mysterieuze wijze verdwenen is en zijn rol in het 
bedrijf ter discussie komt, besluit hij in te gaan op een uitnodiging van 
een oud collega en vriend om hem in Zuid Afrika te bezoeken. 
 
Daar begint een ontdekingsreis naar zijn eigen leven en wezen. Intieme 
ontmoetingen, heftige confrontaties en onverwachte gebeurtenissen 
openen zijn ogen voor een andere werkelijkheid van leven, wat in Cape 
Town tot een ultiem bevrijdingsmoment voert.
 
Thuis gekomen overvallen hem gebeurtenissen en voldongen feiten die 
uiteindelijk tot zijn afscheid leiden. Hij wordt geconfronteerd met het 
vreemde gedachtegoed dat zijn vrouw haar leven lang bezighield. Hij 
ziet zijn jeugd terug en zijn onvermogen zich aan een ander te kunnen 
geven. Zijn dochter is zijn enige houvast in dit schokkende proces van 
zelfreflectie.
 
In dit boek komen onverenigbare werelden uiteindelijk samen in de 
hoofdpersoon. Dat weerspiegelt het leven van veel mensen in deze tijd.
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De dood waart rond in Italië, maar komt niet alleen! 
De geschiedenis van een moord
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novelle

In 1347 slaat de Pest toe in Europa. Er vallen miljoenen doden. 
De verschrikkelijke ziekte  manifesteert zich in het westen het 
eerst in Italië. Ook de stad Orvieto, niet ver van Rome, wordt 
zwaar getroffen. Onder de vele doden in de stad, is in ieder 
geval een verdacht sterfgeval. Een dode teveel... Wie was de da-
der? Een web van intriges rond de machtsstrijd tussen Italiaanse 
stadstaten ontvouwd zich.  In de kroniek van  meester Paolo di 
Giovanni, geneesheer in Orvieto, worden de oorzaken van de 
Plaag die de stad treft langzaam duidelijk.

Anne Doedens is historicus en maakte voor deze historische 
thriller gebruik van modern onderzoek naar de geschiedenis van 
de Pest en veertiende-eeuwse ooggetuigenverslagen.  Hoewel de 
moord fictie is, is de omgeving waarin die plaats vindt, dat niet.

www.annedoedens.com
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De wielerroman van deze zomer
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roman

Een vergeten wielrenner (Léon Lemiers) heeft zich op het Franse 
platteland teruggetrokken. Meer dan vijfentwintig jaar na het einde 
van zijn wielercarrière wordt de rust van Lemiers ruw verstoord als er 
zich een journalist bij hem meldt. 
De journalist is van plan de oud-wielrenner uit de vergetelheid te 
verlossen door enkele artikelen en een boek over hem te schrijven. 
Lemiers heeft daar geen behoefte aan en weigert zijn medewerking. 
Maar langzamerhand dwingen de omstandigheden hem om zijn 
wielerverleden onder ogen te zien. 
Lemiers was zeer succesvol als amateurwielrenner. Enigszins tegen 
zijn zin wordt hij door De Greef, ploegleider van Projectgarant, over-
gehaald om prof te worden.
De avond voor de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix ontmoet Lemiers 
Jelena Kovacs. Zij is de dochter van madame Kovacs, een nachtclub-
eigenares die een Franse wielerploeg sponsort.
Het verhaal spitst zich vervolgens toe op de gebeurtenissen die des-
tijds hebben  plaatsgevonden in Parijs-Roubaix. In gewonnen positie 
verliest Lemiers toch nog. Welke rol speelde zijn ploegleider (De 
Greef ) daarbij en welke Jelena Kovacs? 
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Niemand kan vluchten....
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literaire thriller

Het leven lacht Sandra Hamerling toe: ze heeft een leuke man, 
een mooi huis en een fijne baan.

Aan haar zorgeloze bestaan komt abrupt een einde als haar man 
Tom op een dag bijna voor haar ogen verongelukt. Als boven-
dien geruchten de kop opsteken dat Toms dood geen ongeluk 
was, wordt het Sandra allemaal te veel. Ze huurt een vakantie-
huis aan zee en vlucht weg uit de dagelijkse realiteit. 

Terwijl de politie de zaak onderzoekt, en de mogelijke toedracht 
van de gebeurtenissen breed wordt uitgemeten in de media, 
komt Sandra tot de conclusie dat het tijd wordt om zelf in actie 
te komen. Op zoek naar antwoorden neemt ze een onconventi-
oneel besluit dat verregaande gevolgen zal hebben.

Yvonne Franssen heeft een even bijzonder als spannend en mee-
slepend boek geschreven.
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ASPEKT

DE LAATSTE REIS

De Deense jaren van Céline
in ballingschap 

1945 - 1951

Nico Keuning
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Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) heeft als soldaat, (onder zijn werkelijke 
naam Destouches), arts en schrijver een turbulent leven geleid. Als avonturier 
en gelukzoeker zocht hij zijn heil in Afrika en in zijn functie als hygiënist van 
de Volkenbond reisde hij onder andere naar Amerika, Engeland, Duitsland, 
Denemarken… 
  Met zijn roman Reis naar het einde van de nacht (1932) bracht hij een ver-
nieuwing in de Europese literatuur teweeg. ‘Ik heb de emotie weer in de 
schrijftaal gebracht.’ In Nederland vond hij bewonderaars onder schrijvers als 
Gerard Reve en W.F. Hermans. Wellicht ook door zijn misantropie, paranoia 
en eigenzinnigheid. Eind jaren ’30 neemt zijn carrière een dramatische wen-
ding als hij in antisemitische pamfletten openlijk sympathiseert met ideeën van 
het nationaal-socialisme en het Franse volk waarschuwt tegen de joden en de 
dreiging van een Tweede Wereldoorlog. Uit angst geëxecuteerd te worden, slaat 
Céline 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, opge-
sloten in de 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. Tij-
dens zijn Deense ballingschap (1945-1951) schreef hij naast een aantal romans 

de laatste reis
De Deense jaren van Céline

in ballingschap 
1945 - 1951

Nico Keuning
Bio
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Biografie
literaire auteur
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zo’n vierduizend brieven, waarvan honderden aan zijn advovaat Thorvald 
Mikkelsen die in een fascinerend samenspel met Céline tegen het Franse 
ministerie van Justitie de slepende rechtszaak uiteindelijk wist te winnen. 
  Nico Keuning bezoekt de adressen in Kopenhagen, Korsør en Klarskov-
gaard, komt in contact met Céline-kenners, vindt nieuwe documenten, 
ontdekt een ‘pleitrede’ van Céline uit 1946 en werpt een ander licht op de 
Deense jaren van zowel de persoon Destouches als de schrijver Céline, die 
vijftig jaar geleden, op 1 juli 1961 in Meudon overleed.

Nico Keuning (1952, neerlandicus), publiceerde in tal van literaire tijdschrif-
ten en in dag- en weekbladen. Naast een biografie van Jan Arends (Angst 
voor de winter, 2003), schreef hij onder andere de monografie Oorlog en pap, 
2009, over Johnny van Doorn. In november 2010 ontving hij de tweejaar-
lijkse Mr. J. Dutilhprijs voor Een zeker onbehagen (2008), het leven van Bob 
den Uyl. ‘Een geschreven monument,’ aldus de jury.

De pers over Een zeker onbehagen
‘Eerlijk en consciëntieus’ - Arnold Heumakers in NRC Handelsblad 

‘Goed geschreven’ - Jos Bloemkolk in Het Parool 

De pers over Angst voor de winter
‘Een huiveringwekkend boek’ – Rob Schouten, Trouw

‘Een scherp oog voor zowel zijn talenten als zijn onmogelijke eigenschap-
pen.’ – Aleid Truijens, de Volkskrant

De pers over Oorlog en pap
‘Ontroerend en geestrijk portret van Johnny ‘the Selfkicker’ van Doorn.’ – 

Thomas Verbogt, Het Parool 
‘Keuning haalt hem gloedvol terug’ - Aleid Truijens, de Volkskrant

ASPEKT

DE LAATSTE REIS

De Deense jaren van Céline
in ballingschap 

1945 - 1951

Nico Keuning



Een familidrama in de Nederlandse Republiek, 
een zeemacht van allure



Arie de Ruiter

ASPEKT

Koopman 
in de Gouden Eeuw
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roman

Koopman in de Gouden Eeuw is een spannend beschreven familiedrama 
rond de Amsterdamse koopman Marnix van Ditselaer. Het speelt zich af 
tussen 1600 en 1650. In die tijd is de Nederlandse Republiek een zee-
macht van allure, waar andere naties ontzag voor hebben. Amsterdam is 
een snelgroeiende wereldstad, waar mensen van allerlei nationaliteiten, 
rangen en standen te vinden zijn. 
Marnix van Ditselaer is rond 1597 gevlucht voor de Spaanse overheerser, 
vanuit Wallonië naar Amsterdam. Daar zet hij een goedlopende graan-
handel op. Hij krijgt drie zonen. De oudste - Egbert - is voorbestemd om 
zijn vader op te volgen. Hij is zich hier terdege van bewust. Zijn jongere 
broers - Coenraad en Rogier - hebben geen interesse in het zakenleven, 
maar identificeren zich met de gewone man. Coenraad wordt leerling 
van een middelmatige kunstschilder in Amsterdam. Rogier vertrekt naar 
Zaandijk, waar hij als knecht in een houtzaagmolen gaat werken. 
Als hij een jaar of twintig is, komt Egbert bij toeval te weten dat zijn 
vader het plan heeft om op termijn het bedrijf onder zijn drie zonen te 
verdelen. Om dit te voorkomen neemt Egbert zich voor, zijn broers op 
een geschikt moment om te brengen of uit te schakelen. Hij heeft aller-
minst haast bij de uitvoering daarvan - maar het verdwijnt nooit uit zijn 
gedachten. Tot er zich een paar uitgelezen kansen voordoen om van hen 
af te komen… 
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F. Starik (1958) is er als dichter en schrijver altijd al geweest, vanaf 
zijn debuut Mot, of de neerslag van de twijfel, uitgegeven ‘in eigen 
beheer’, op zestienjarige  tot de geruchtmakende bloemlezing Maxi-
maal, van zijn officiële debuut Nepvuur (1988) tot de recente bun-
del Victoria. Starik is stadsdichter van Amsterdam. Maar behalve 
dichter is hij ook romancier. Zijn proza is oorspronkelijk, stilistisch 
sterk en trefzeker.
  De verhalen en beschouwingen in De humor van het theezakje 
lezen als biografieën op zakformaat. Er huist een sfeer van vriend-
schap, mededogen en kritische afstand in het proza van Starik: 
Beschouwingen over film en poëzie, een portret van Johan Joos, 
het verdichte leven van Aard-Jan Quaak, verhalen over de dood van 
een bolletjesslikker, over het afscheid van Simon Vinkenoog, over 
zijn moeder, over zijn zoon, die een piramidevormig theezakje aan 
de lamp van zijn fiets heeft hangen: ‘Er is nog geen thee van het 
doorschijnend witte kousje gezet. Wie langs zijn fiets loopt met een 
bekertje kokend water in zijn hand, zou dat kunnen doen.’ 
  De compositie van deze uitgave laat heel goed de sterkte van Starik 
zien. Of het nu om het familieleven, de stad of (dode) dichters gaat, 
in een mooie mix van ernst en ironie weet hij in zijn laconieke stijl 
door te dringen tot de uitersten die het dagelijks leven bepalen: 
liefde en dood. 
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F. Starik

De humor van het theezakje

Pers over dit boek:

Erg mooi
-Arjan Peters, de Volkskrant

Starik toont zich een meester in het 
observeren en registreren, zonder 
omhaal van woorden, haarscherp, 
en toch met hier en daar med-
edogen. Humoristisch en tragisch 
tegelijk. Je moet het maar kunnen.' 
Boek van de Dag
-Haarlems Dagblad
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literatuur

Jan Arends (13 februari 1925 - 21 januari 1974) psychiatrisch patiënt, 
huisknecht, dichter en schrijver van onder andere Lunchpauzegedichten, 
Vrijgezel op kamers en Keefman, werkte als copywriter in de reclame. Na 
de rel in 1960 over Planta-margarine die jeuk veroorzaakte, schreef hij 
in 1961, in Sint-Genesius-Rode bij Brussel, het toneelstuk Smeer of de 
weldoener des vaderlands dat vorig jaar door zijn biograaf Nico Keuning 
werd ontdekt en dat in 2010 voor het eerst werd opgevoerd. Arends 
schreef het stuk mede uit wraak op zijn afwijzing aan de Toneelschool 
in Amsterdam: ‘Ik weet nu verdomd goed hoe ik een toneelstuk moet 
schrijven!’ Met cynisme en humor tekent Arends de dubbele moraal 
van Geldmaker, die het stuk midden in de actualiteit plaatst.

Geldmaker: En wat zo mooi is. Sinds je in de reclame bent, schrijf je 
ook betere gedichten. Je hebt de weg vrijgemaakt voor de oermens in 
je. Dankzij de reclame kreeg jouw stem bij het stamelen en schreeu-
wen, plotseling een volume dat sterk genoeg was om het gebrul van 
veel andere experimentele dichters te overstemmen. 

Copywriter: Het is vreemd, maar als ik een goede reclametekst geschre-
ven heb dan schrijf ik er meestal een goed gedicht achteraan. Je zou 
kunnen zeggen dat het één de bron is van het andere.

Jan Arends

Smeer of de weldoener des 
vaderlands
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Pers over dit boek:

Zo allegorisch als de 
samenvatting klinkt, is 
de tekst zeker niet. Die 
dwingt tot overpeinzing 
en is bij vlagen briljant.
-Ed schilders, 
de Volkskrant
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Gerrit Krol (1934) verstaat de kunst van het reizen. Thuis, zittend 
aan zijn schrijftafel, slenterend door de stad Groningen, rijdend over 
een Waddeneiland, dolend door Weimar, reizend door Amerika, of 
wonend als expat in Nigeria. Zijn geest is oorspronkelijk, vitaal en 
helder. In zijn prikkelende beschrijvingen weet hij door zijn scherpe 
blik en subtiele humor de lezer mee te voeren naar zijn gedachtewe-
reld. Voor de lezer terra incognita, een onbekende wereld, waar hij de 
sensatie ervaart in den vreemde te zijn, net als de schrijver.
  De laatste jaren heeft zich bij Krol een andere werkelijkheid aange-
diend: de ziekte van Parkinson. Het gebruik van medicijnen heeft als 
bijverschijnsel dat hij spoken ziet: demonen. Surrealistische, bedrei-
gende beelden. Pure horror, bizarre science fiction. Fictie dus. De 
beelden ontleent hij aan de werkelijkheid, zoals ook blijkt uit ‘Gina’, 
een pop, die in zijn werkkamer naast de deur hangt: ‘Ik begreep 
wel dat er met mij iets niet in orde was, maar dat begrip legt het af 
tegen de werkelijkheid, deze: dat alles, waar ik ook keek, tot leven 
was gekomen… Ook de keukenstoel was begonnen te dansen. Mijn 
boeken, vooral die welke horizontaal gestapeld waren, grijnsden mij 
toe met een valse horizontale glimlach.’ 

lite
rat

uu
r

uit
ge

ve
rij

 as
pe

kt
 zo

me
r 2

01
1

Gerrit Krol

Verplaatste personen

Pers over dit boek:

Een fraai gebonden 
boek
-Katja de Bruin (VPRO 
Gids, 26 september 
2009): 

Louter sprankelpracht
-Tim Donker, 
(Website De Recensent 
8 december 2009)

De vitale wereld van Gerrit Krol
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Klaske Kassenberg deelde de laatste jaren van het leven van teken en woord-
kunstenaar Marten Toonder, de schepper van Tom Poes. Hierover schreef zij 
een prachtig en indringend boek: 

Er zijn momenten dat ik Marten en de intensiteit van ons contact mis. 
Maar vaker denk ik met een glimlach terug aan wat we hadden. Ons 
contact was in zekere zin ‘af ’, ik kon zonder hem verder. Ik heb leren ver-
trouwen op de ‘flits’ in mij. Als het met het schrijven niet lukt, ga ik niet 
krampachtig zitten proberen. Ik weet inmiddels dat ik binnen een paar 
dagen ’s ochtends wakker zal worden met de juiste spirit. 

Mijn leven heeft zich voortgezet op een manier die Marten plezier zou 
hebben gedaan. Ik denk dat hij enorm genoten zou hebben van mijn 
avonturen in Turkije en de kleine successen die ik af en toe boek. Soms, 
als ik het moeilijk heb, hoor ik zijn ‘arme donder’ of ‘de sterren staan niet 
goed’ in mijn hoofd. Dat kan mij troosten. Het laat me de rijkdom en de 
mogelijkheden van het leven voelen. Want ik, als arme donder, heb toch 
maar mooi een bijna sprookjesachtige vriendschap gekend!
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 Baas en hond

Thomas Mann

aspekt

een idylle

Baas en hond is een subtiel meesterwerkje, een idylle, van 
Thomas Mann over de relatie tussen mens en hond. De baas 
is in dit geval Thomas Mann, die tot op zijn oude dag met 
honden in de weer is geweest. Thomas Mann hield van zijn 
hond. Herr und Hund staat geheel in het teken van zijn ge-
liefde viervoeter Bauschan, die altijd rustig ligt te wachten tot 
zijn baasje bepaalt wat er gaat gebeuren. De baas bepaalt de 
koers van zijn leven, maar deze predestinatie maakt de hond 
juist ook weer vrij. Met ongehoord humoristische ondertoon 
zet Thomas Mann in dit boek het feitelijke karakter van de 
hond neer. Thomas Mann heeft dit boek wel een idylle ge-
noemd, hetgeen voldoende zegt over zijn verhouding tot zijn 
trouwe huisdier.
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thomas Mann

een idylle

Voor iedereen die van zijn viervoeter houdt
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Hermann Hesse is al decennia lang een boegbeeld van de  grote 
Europese literatuur. Ook in Nederland is hij onverminderd po-
pulair. Belangrijke kenners, tijdgenoten  en gedreven liefhebbers 
hebben zich met zijn werk beziggehouden. 

In dit boek heeft Hesse-kenner en vertaler Alfred Krans een aan-
tal van de belangrijkste en mooiste  stukken over het fenomeen 
Hesse gebundeld. Dit levert verrassende nieuwe inzichten op. De 
teksten waren nog niet eerder in het Nederlands vertaald. Hesse-
kenners en -onderzoekers als Siegfried Unseld, Hugo Ball, Volker 
Michels, Christine Mondon, Timothy Leary, Colin Wilson,  
Robert Jungk, Alfred Kantorowicz, Martin Buber e.a.  laten hun 
licht schijnen over Hesse als dichter, romanschrijver, filosoof, 
schilder  en musicus.
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Theun de Vries heeft zo’n honderdzestig titels op zijn naam staan en publiceerde bijna 
vijftienhonderd bijdragen in boeken en periodieken. Zijn werk omvat gedichten, novel-
len, romans, historische non-fictie, essays, reisverslagen, liedteksten, toneelstukken, film-
scenario’s en hoorspelen. Hij is een van de meest productieve en meest veelzijdige auteurs 
in de Nederlandse literatuur. Schrijven was de essentie van zijn bestaan.
Deze biografie wil recht doen aan de enorme omvang en de veelzijdigheid van zijn oeuvre 
en wordt de lezer gepresenteerd in zijn contemporaine context. De opbouw is chronolo-
gisch, met hoofdstukken die leven en werk geintegreerd per periode behandelen, en wil de 
lezer zicht bieden op de ontwikkeling van zijn schrijverschap. Het is een levensgeschiede-
nis verteld ‘van wieg tot graf ’, met een begin, een middendeel en een eind, een opzet die 
past bij de verteller De Vries. Het is een verhaal met een ‘open’ karakter, waarin de auteur 
wilde waken voor het gevaar zaken te duiden op basis van wijsheid achteraf.
De Vries is geen kunstenaar geweest die zich heeft opgesloten in een ivoren toren. maat-
schappelijk en politiek bewust voelde hij zich zeer betrokken bij de grote vraagstukken 
van zijn tijd, de twintigste eeuw. Zijn levensverhaal valt er in jaren nagenoeg mee samen 
en in zijn keuzes en persoonlijke geschiedenis zien we de geschiedenis van die eeuw ook 
weerspiegeld. Zoals de geschiedenis zijn schrijverschap richting heeft gegeven, zo heeft hij 
geprobeerd met zijn werk een weg te wijzen en optimistisch te getuigen van een groeiende 
humaniteit in die geschiedenis. Om praktische redenen is er voor gekozen de biografie uit 
te geven in twee delen. Ook na een forse selectie van het materiaal, blijft er te veel over 
om dit lange leven en omvangrijke oeuvre in één boek te behandelen. Deel 1 beschrijft de 
periode 1907-1945 en in deel 2 zullen de jaren 1945-2005 aan de orde komen. Het einde 
van de Tweede Wereldoorlog is een natuurlijke cesuur, door De Vries hoopvol opgevat als 
het startpunt van een ingrijpende maatschappelijke vernieuwing en ook in zijn persoon-
lijk leven aangegrepen als een kans om opnieuw te beginnen.

Ne
de

rla
nd

se
lite

rat
uu

r
uit

ge
ve

rij
 as

pe
kt

 zo
me

r 2
01

1

theun de Vries 
Jan van Galen

een schrijversleven

1907-1945

Een indringend portret
over het leven en 
auteurschap van 

Theun de Vries
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Willem de Mérode (1887-1939) schreef in de spanning van jongensliefde en 
een mystieke beleving van het christelijk geloof. Deze biografie beschrijft de 
‘bitterzoete overvloed’ van zijn onmogelijke liefde. 
  Dit boek is een grondige revisie van de al jaren uitverkochte biografie De 
wereld van Willem de Mérode (1983), die bekroond werd met de Henriëtte 
de Beaufort-prijs. Er bleef vraag naar, vooral toen de gedichten van De 
Mérode weer beschikbaar waren. 
  In dit nieuwe boek zijn veel gegevens verwerkt die na 1983 ontdekt zijn. 
Er staan nieuwe hoofdstukken in over de contacten met P.J. Meertens,  
over De Mérodes visie op pedoseksualiteit, over de invloed van August 
von Platen, over het verborgen drama rond De Mérodes ridderorde. De 
gebeurtenissen voor en na zijn arrestatie in 1924 zijn overzichtelijk gemaakt. 

Juryrapport Henriëtte de Beaufort-prijs:
‘Hans Werkman begrijpt zijn onderwerp vanuit een 

kennelijke geestesverwantschap, maar is tegelijk in staat het 
met volstrekte eerlijkheid te benaderen.’  

Over Willem de Mérode: 
‘een ongewoon sterke sfeer’, ‘nooit zoetelijk en slechts zelden 

stichtelijk’ (S. Vestdijk) 
‘prachtige voorbeelden van geraffineerd dichterschap’ 

(Menno ter Braak)
‘een springlevende, volstrekt authentieke dichter’ 

(Willem Jan Otten)

Uitgeverij Aspekt

www.uitgeverijaspekt.nl

Bitterzoete overvloed
De wereld van Willem de Mérode
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Willem de Mérode (1887-1939) schreef in de spanning van jongensliefde en een 
mystieke beleving van het christelijk geloof. Deze biografie beschrijft de ‘bitter-
zoete overvloed’ van zijn onmogelijke liefde. 
  Dit boek is een grondige revisie van de al jaren uitverkochte biografie De wereld 
van Willem de Mérode (1983), die bekroond werd met de Henriëtte de Beaufort-
prijs. Er bleef vraag naar, vooral toen de gedichten van De Mérode weer beschik-
baar kwamen. 
  In dit nieuwe boek zijn veel gegevens verwerkt die na 1983 ontdekt zijn. Er 
staan nieuwe hoofdstukken in over de contacten met P.J. Meertens,  over De 
Mérodes visie op pedoseksualiteit, over de invloed van August von Platen, over 
het verborgen drama rond De Mérodes ridderorde. De gebeurtenissen voor en 
na zijn arrestatie in 1924 zijn overzichtelijk gemaakt. 

Juryrapport Henriëtte de Beaufort-prijs:
‘Hans Werkman begrijpt zijn onderwerp vanuit een kennelijke geestesverwant-

schap, maar is tegelijk in staat het met volstrekte eerlijkheid te benaderen.’  

Over Willem de Mérode: 
‘een ongewoon sterke sfeer’, ‘nooit zoetelijk en slechts zelden stichtelijk’ 

(S. Vestdijk) 
‘prachtige voorbeelden van geraffineerd dichterschap’ 

(Menno ter Braak)
‘een springlevende, volstrekt authentieke dichter’ 

(Willem Jan Otten)

Bitterzoete overvloed
De wereld van Willem de Mérode

Hans Werkman

Eerlijk, onthullend 
en tot de laatste 
pagina fascinerend
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Harry Mulisch is niet meer. Voor Mulisch-kenner Hans Dütting was dit 
aanleiding om zijn goed ontvangen biografische profiel van de grote schrij-
ver uitgebreid te herzien en aan te vullen, nu we kunnen terugkijken op het 
rijke literaire leven van Harry Mulisch. Niet alleen passeren de persoon en 
het werk van Mulisch, maar ook kunstbroeders als Godfried Bomans, J.H. 
Donner, Anton Heyboer, Ed. Hoornik, W.L. Brugsma en vele anderen de 
revue. Het is een reportage geworden over de schrijver en zijn omvangrijke 
oeuvre. Mulisch is een van de meest vertaalde en gelauwerde  Nederlands-
talige auteurs. Zijn magnum opus  De ontdekking van de hemel  (1992) 
werd door het publiek gekozen als het beste Nederlandse boek aller Tijden! 
Dütting heeft tevens een poging gedaan om een aantal misverstanden rond 
de persoon Mulisch uit de weg te ruimen. De Tweede Wereldoorlog is vaak 
het oriëntatiepunt en de inspiratiebron van Mulisch geweest. Waarom? 
Daar tracht dit boek nu juist een antwoord op te geven. Mulisch: ‘Ik ben de 
Tweede Wereldoorlog’. Hij had immers een joodse moeder en een collabo-
rerende vader. Harry Mulisch is zowel voor kenners als toekomstige lezers 
een must. 

Hans Dütting is auteur en vertaler. Hij publiceerde o.a. de novelle  Zen en 
de kunst van het zwaard, de monografie Jan Cremer Documentaire en ver-
taalde en stelde de verhalenbundel  Jack London, De witte stilte samen.
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Harry Mulisch
1927-2010 Documentaire

Hans Dütting

De schrijver, zijn leven, zijn oeuvre, zijn invloed
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Het decor van dit zinderende verhaal is niets minder dan het 
mysterieuze Egypte. De hoofdpersoon, Ruth Flores maakt samen 
met haar vriend, Didier Herald, een Nijlcruise. Ruth raakt 
geobsedeerd door de geheime cultus en het spiritueel verleden 
van de farao’s. Ze blijft voortdurend in de nabijheid van de gids 
en luistert intens naar zijn uitleg, terwijl Didier liever het bonte 
leven van alledag fotografeert en het gezelschap zoekt van me-
dereizigers die bij hen aan tafel zitten. Ruth begint te bese� en 
dat Didier eigenlijk een vreemde voor haar is. Er is een donkere, 
ondoordringbare kant aan hem die haar niet bevalt. In Gizeh 
komt het tot een uitbarsting. Een gevecht van twee rivaliserende 
partijen binnen een esoterische groep.

De bestemde tijd is een reisverhaal in de schaduw van het eeuwen-
oude Egypte met zijn mysteriën. Tevens is het een ontdekkings-
tocht door het huidige Egypte en een innerlijke bevrijdingsweg 
van de hoofdpersoon Ruth Flores.

HommesM_BestemdeTijd_OMS.indd   1 11/30/2010   4:31:38 PM
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Het decor van dit zinderende verhaal is niets minder dan het 
mysterieuze Egypte. De hoofdpersoon, Ruth Flores maakt sa-
men met haar vriend, Didier Herald, een Nijlcruise. Ruth raakt 
geobsedeerd door de geheime cultus en het spiritueel verleden 
van de farao’s. Ze blijft voortdurend in de nabijheid van de gids 
en luistert intens naar zijn uitleg, terwijl Didier liever het bonte 
leven van alledag fotografeert en het gezelschap zoekt van mede-
reizigers die bij hen aan tafel zitten. Ruth begint te beseffen dat 
Didier eigenlijk een vreemde voor haar is. Er is een donkere, 
ondoordringbare kant aan hem die haar niet bevalt. In Gizeh 
komt het tot een uitbarsting. Een gevecht van twee rivaliserende 
partijen binnen een esoterische groep.

De bestemde tijd is een reisverhaal in de schaduw van het eeu-
wenoude Egypte met zijn mysterien. Tevens is het een ontdek-
kingstocht door het huidige Egypte en een innerlijke bevrij-
dingsweg van de hoofdpersoon Ruth Flores.
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Micha Namenwirth

Verzameld 
Proza I

Nico
Absoluut Gehoor

Dit eerste deel van het verzameld proza van Simon Michael (Micha) Namenwirth 
bevat het autobiografische verhaal Nico, waarin de auteur vertelt over zijn kinder-
jaren ‘in de onderduik’, en de magistrale faustiaanse roman Absoluut gehoor. Dit 
late prozadebuut van een academicus ‘op rust’ munt uit door zijn heldere stijl, 
meeslepende inhoud en krachtige humanistische kijk op ‘la condition humaine’.
In Nico (2001) wordt het verhaal verteld van Namenwirths oorlogservaringen 
(1940-1945.) aan de hand van authentieke brieven, foto’s en tekeningen die de 
oorlog overleefd hebben. Als kind was de auteur ondergedoken met de schuil-
naam Nico, in een vreemde omgeving, ver verwijderd van zijn ouders en broer.  
Absoluut Gehoor (2002) vertelt het intrigerende verhaal van twee muzikaal begaaf-
de broers, waarvan een geadopteerd is. De jongste wordt een beroemd dirigent; 
de oudste durft die keuze niet aan en duikt in de muziekwetenschap. 

Simon Michael (Micha) Namenwirth werd geboren in 1934 te Hillegersberg 
(Rotterdam). Na de middelbare school en jaren vioolstudie (onder meer bij Jo 
Juda) schreef hij zich in aan het Amsterdamse Muzieklyceum waar hij muziek-
theorie, fagot en orkestdirectie volgde. Vervolgens vertrok hij naar de Verenigde 
Staten om muziekwetenschap te studeren. Hij doctoreerde in 1965 aan de Uni-
versiteit van Minnesota.
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thriller

Terroristen  kiezen Antwerpen uit als doelwit.
Micah, een Syrier, komt alles voorbereiden.
Tonia, een doctorandus filosofie, wordt tegen haar wil meegesleurd.
Tonia en Micah, elk met hun eigen overtuiging en hun oordeel 
over andersdenkenden, twijfelen aan zichzelf. Hun aarzeling 
dwingt respect af.

Zijn gelovigen moordenaars? balanceert op het scherp van de snede, 
confronteert de lezer met een pijnlijk realistisch, hard en spannend 
verhaal op de raakvlakken van twee culturen, religies, beschavin-
gen. Een confrontatie die uitmondt in een frontale botsing tussen 
christelijk-humanistische en extremistisch-islamitische waarden.

Marc van Waar schreef een actuele en moedige politieke thriller 
over geloof en maatschappij die niemand onberoerd zal laten. 

Marc van Waar

Zijn gelovigen moordenaars?
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