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Winnaar Pulitzer Prize 2016  

en: Edgar Allan Poe Award * Andrew Carnegie Medal * Dayton Literary Peace Prize 
Center for Fiction first novel prize * California Book Award * Asian/Pacific American 

Literature Award 

Ook de eerste reacties op de Nederlandse uitgave zijn ongelooflijk positief. 
Dit  boek mag je niet missen! 

 

De sympathisant 

Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit een 
generaal van het Zuid-Vietnamese leger whiskey te drinken en hij 
is samen met zijn getrouwe kapitein een lijst aan het opstellen 
van mensen die een plaats krijgen op een van de laatste vluchten 
het land uit. De generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw 
leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet van bewust dat 
een van hen, de kapitein, in het geheim de groep observeert en 
verslag uitbrengt aan een meerdere in de Vietcong.  

De sympathisant is het verhaal van deze kapitein, een man 
grootgebracht door een afwezige Franse vader en een arme 
Vietnamese moeder, een man die in Amerika ging studeren aan 
de universiteit, maar terugkeerde naar Vietnam om te vechten 
voor de communistische zaak.  

Viet Thanh Nguyens verbazingwekkende roman biedt een kijkje 
in de ziel van deze dubbelagent, een man wiens hooggestemde idealen vereisen dat hij de mensen 
die hem het meest nabij zijn moet verraden.  

De sympathisant biedt een belangrijk en onbekend nieuw perspectief op de Vietnamoorlog: die van 
een communistische sympathisant in gewetensnood.  

 
 

Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in de Verenigde Staten. 
Hij doceert Engelse en Amerikaanse studies aan de Universiteit van Zuid-Californië. 
De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut.  
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