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Boekenweek 2015
Van 7 t/m 15 maart 2015 vindt de 80e
Boekenweek plaats. Zoals elk jaar heeft
de Boekenweek een eigen thema. Het
thema van 2015 is ‘waanzin’, onder het
motto: Te gek voor woorden. Tijdens de
Boekenweek ontvang je, bij besteding
van €12,50 aan Nederlandstalige boeken,
het Boekenweekgeschenk. Waarmee je
tevens gratis kan reizen op zondag 15
maart met NS.
Gedurende de Boekenweek organiseren
boekwinkels, bibliotheken, theaters en

musea verschillende activiteiten op literair gebied. Daarnaast is het de uitgelezen
kans om jouw favoriete auteur te
ontmoeten. Op zaterdag 14 maart vindt
in Haarlem het Boekenbal voor lezers
plaats. In de sfeervolle De Lichtfabriek
zal een divers programma plaatsvinden
met onder andere voordrachten, muziek,
theater, interviews en signeersessies.
Voor meer informatie over de activiteiten
tijdens de Boekenweek verwijzen wij je
door naar: www.boekenweek.nl
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Een interview
met
Stefan Popa
Stefan Popa is van half Nederlandse en half Roemeense
afkomst. Hij is schrijver en zelfstandig journalist.
Verdwenen grenzen is zijn debuut, en in het najaar
verschijnt zijn tweede roman A27.

Als klein jongetje was hij druk in de weer met
het schrijven van boekjes. Of beter gezegd
tekenen, want schrijven kon hij nog niet.
Popa was op jonge leeftijd al gefascineerd
door verhalen: “Ik was drie en kon niet eens
schrijven, maar mijn krulletjes leken wel op
letters. Ik zag echt verhalen in wat ik als kind
tekende”. De passie voor het schrijven ebde
naarmate hij ouder werd langzaam weg. Tot
hij op de middelbare school De komst van
Joachim Stiller van Hubert Lamp in handen
kreeg. Hij werd gegrepen door het verhaal en
herontdekte hoe leuk lezen kon zijn. Op school
wezen twee docenten hem op zijn schrijftalent.
Hij volgde de opleiding journalistiek en zo
geschiedde. “Ik begon met het schrijven van
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“Diezelfde maand kwamen we
bij elkaar en werd het
contract getekend. Drie jaar
later lag Verdwenen grenzen
bij de drukker”

journalistieke verhalen, maar ik merkte
dat het niet echt was wat ik wilde. Ik wilde
andersoortige verhalen en proza schrijven.
Daar ben ik toen mee begonnen via mijn
website www.stefanpopa.nl. Via mijn blog
is mijn agent Remco Volkers ook bij mij
terecht gekomen, hij mailde met de vraag of
ik iets had liggen om te lezen. Iets groots.
Ik was toen met twee verhalen bezig, een
soort coming of age-verhaal en een verhaal
over een Roemeense dichter en een Romameisje die het communistische Roemenië
willen ontvluchten. Ik stuurde een
aantal hoofdstukken en een samenvatting
naar Remco toe waarop hij reageerde:
dat verhaal over Roemenië moet
je gaan schrijven. Diezelfde maand
kwamen we bij elkaar en werd het contract
getekend. Drie jaar later lag Verdwenen
grenzen bij de drukker. En nu een sterk
verbeterde herdruk. De weg is compleet.”

Het verhaal gaat over een Roemeense
dichter, een jongen van achttien jaar,
die goed weet wat hij wil worden, maar
hoe? Hij schrijft gedichten, maar noemt
zichzelf een versjesschrijver. Hij ontmoet
een Romameisje uit een zeer traditionele
gezin, dat wil loskomen van haar familie.
Samen besluiten ze te vluchten uit
het zwaar communistische Roemenië.
Voor het verhaal heeft Popa zich laten
inspireren door zijn eigen achtergrond.
Popa: “Ik ben half Roemeens, maar
voor mijn twaalfde ben ik nauwelijks in
Roemenië geweest. Ik had er eigenlijk niet
zo heel veel mee, maar als puber ging ik
me toch afvragen: wie ben ik, waar kom
ik vandaan en welke cultuur hoort er ook
bij mij?

“Ik had nog steeds niets door,
tot ik mijn agent
aan de telefoon had die zei:
doe je televisie aan,
je bent op tv bij DWDD!”
Uit deze zoektocht haalde ik heel veel
inspiratie voor mijn debuut. Toen ik 20
was voelde ik dit verhaal al borrelen. Het
verhaal heeft in wezen niets met mijn
vader te maken (die in de jaren tachtig uit
Roemenië vluchtte), maar ik heb natuurlijk
wel informatie van hem gebruikt om de
sfeer in het boek te creëren. Daar heb ik
wel veel aan gehad. Zoals het koffietentje,
dat heb ik geheel vanuit zijn geheugen
weten over te zetten naar het boek”.

“Toen ik 20 was
voelde ik dit verhaal
al borrelen.”
Verdwenen grenzen kreeg veel positieve
besprekingen in de media en werd
besproken in het boekenpanel tijdens
De Wereld Draait Door. “Dat was absurd,
want dat verwacht je niet. Er komen echt
elke maand heel veel goede boeken uit,
daar ga ik nooit tussen zitten, dacht ik.

Ik had er natuurlijk niet op gerekend. Ik
was een tv-kast aan het schilderen en ik
zat helemaal onder de verf. Ineens gingen
er allerlei telefoons, die van mij, van mijn
vriendin, de huistelefoon en ook de iPad
begon geluiden te maken. Ik had nog
steeds niets door, tot ik mijn agent aan de
telefoon had die zei: doe je televisie aan,
je bent op tv bij DWDD! Dus ik wilde snel
de televisie aanzetten, maar dat ging niet
want ik was de tv-kast aan het schilderen
en de tv lag op zijn kant. Later heeft een
vriend de telefoon bij zijn tv gehouden
om te bewijzen dat het geen grap was.”
Inmiddels is Stefan Popa alweer enige
tijd bezig met zijn nieuwe boek A27, dat
in het najaar bij Uitgeverij Marmer zal
verschijnen. Popa: “A27 gaat over drie
mensen die in de file staan op de A27.
Hetgeen dat hen verbindt, is dat ze allen
in de file staan op dezelfde weg. Dat is
de binding tussen het drietal. Uiteindelijk
komen hun levens samen op schampende

Verdwenen grenzen
€ 15,-

wijze, maar daar ga ik niet te veel over
verklappen.” A27 is een heel ander boek
dan Verdwenen grenzen. Laatstgenoemde
speelt zich af in een historisch tijdperk
en A27 in het hier en nu. Popa: “Op
het eerste gezicht lijkt het heel anders
omdat het een modern boek is. Dit boek
speelt zich af in de moderne tijd en begint
niet in 1987. Toch heeft A27 eenzelfde

soort kritische onderlaag als Verdwenen
grenzen. Ik wil niet zomaar verhaaltjes
vertellen. Ik wil verhalen vertellen die het
vertellen waard zijn.” A27 verschijnt dit
najaar bij Uitgever Marmer
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Wervelend
romandebuut
Chrétien
Breukers
Hoe aanvaard je het lot? Met die existentiële vraag krijgt iedereen vroeg of laat te
maken. Zo ook Chrétien Breukers, die in zijn
romandebuut Lot het meest bewogen jaar
uit zijn leven in fictie vat. Een roman
over loslaten en verliezen, maar ook over
de kracht van liefde, en vooral die
van literatuur.

Lot
€ 19,95

Drie hoofdpersonen heeft het boek: de
schrijver Chrétien Breukers, de boekhandelaarster Leonie Lieftinck en een naamloos
blijvende vriend. Deze derde hoofdpersoon
is gebaseerd op Breukers’ overleden vriend
Joris van Groningen, maar elementen van
diens karakter kende hij ook aan de ik-figuur
toe. Dat maakt deze roman óók tot een
hommage aan Van Groningen: hij waart er als
een goede geest doorheen.
Lot is een existentialistische roman in de traditie
van Jean-Paul Sartre, Albert Camus en veel
andere Europese schrijvers uit de naoorlogse
periode; Breukers zegt er zelf over: ‘Ik sluit
bewust bij deze traditie aan en geef in een
mengeling van verhalen, zijsprongen, brieven
en korte mijmeringen over literatuur een ode
aan de verbeeldingskracht, aan de literatuur
(die bewust zoekt naar het wezen van een
mensenleven), aan de liefde (die voorbijgaat)
en uiteindelijk ook aan het lot. Of beter: het
Lot.

Ik zat op de middelbare school en las Walging van Sartre. Ik herinner me bijna niets van dat boek, maar ik weet wel nog dat ik het
hoofdpersonage, ondanks zijn walging, zo middelmatig vond.
Wat ik toen nog niet besefte was dat middelmatigheid en walging
tweelingbroers van elkaar zijn.
Later werd ik zelf schrijver. Net als Sartre, maar dan anders.
Een mooi vak, schrijver. Je kunt thuis blijven.
Ooit nam ik mij voor een boek te schrijven over een zelfmoordenaar die er toch maar van afziet. Een heilloos plan, dat boek,
boordevol clichés. Mijn vriend, die ik hierover inlichtte, vroeg
spottend of ik weer stiekem mijn boeken van Sartre en Camus
aan het herlezen was.
Hij schreef me: ‘Blijf sowieso uit de buurt van Sartre en Camus.
Op papier, met verwijzingen en citaten, maar ook als “researchmateriaal”. Enerzijds is het ouwe koek, waardoor jonge lezers er niet mee
uit de voeten kunnen en ouderen je al snel van oubolligheid zullen
betichten. En anderzijds, en veel belangrijker: zo gedateerd als het
zijn mag, dat gedachtegoed, het is nog altijd zo besmettelijk als de
pest, het kruipt tóch onder je huid, en je wilt géén Sartre-epigoon
worden, of zelfs maar de verdenking daarvan op je laden (omdat
Sartre behoudens enkele passages in Walging nooit iets van literaire
waarde heeft geschreven), en al helemáál geen Camus-epigoon,
want Camus was een veel te groot genie, ook stilistisch, om te emuleren. Red je niet, leidt alleen maar tot frustratie en zelfverachting.’
Mijn vriend kijkt niet op een woord meer of minder.
Mijn hele leven was ik gewoon, met pieken en dalen waar die nu
eenmaal voorkomen, en met een smaak die, hoezeer ik ook tegenspartel of denk tegen te spartelen, het gemiddelde weerspiegelt, al
hou ik mezelf voor dat ik een randje excentriciteit bezit.
Mijn leven, de bijna achtenveertig jaar die ik tot 10 maart 2013
op de wereld had doorgebracht, was geen succesverhaal, maar
ook geen tranendal. Tot het lot toesloeg. Of Het Lot? Ik won de
jackpot van de loterij: 26,6 miljoen euro.
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Dit is een fragment uit Lot van Chrétien Breukers.

Drie vragen
aan
Dolores Thijs
Dolores Thijs is journaliste en schrijver. Ze debuteerde
begin jaren tachtig met de roman De Vrouwenval, waarmee ze de Prijs van het Beste Literair Debuut in België won. In
de periode die volgde publiceerde ze een aantal romans.
In oktober 2014 verscheen Retour Berlin Ostbahnhof, over

Wat kan de lezer verwachten van Het
huis aan de Sont, hoe is het
geschreven?
Ik schrijf het verhaal vanuit de huishoudster, Caroline Carlsen. Zij is dus de vertelster met ongekende details en feiten
uit het leven van Karen Blixen die ze
dagelijks meemaakte, maar ook met
haar eigen kijk op de jaren die zij voor
de schrijfster werkte. Diverse personen
uit die periode komen voorbij en de
huishoudster spaart niemand – ook ‘de
Barones’ niet. Maar uit alles blijkt vooral
haar grote liefde voor haar vroegere
werkgeefster.

haar jeugdjaren in de DDR. Deze maand verschijnt haar
nieuwe boek Het huis aan de Sont.

Het huis aan de Sont gaat over het leven van
Karin Blixen na haar terugkeer uit Afrika. Hoe
bent u op het idee gekomen om over het leven
Karin Blixen te schrijven?
Tijdens een wandeling op Rungstedlund, het
landgoed van Karen Blixen op zo’n dertig km van
Kopenhagen, ontmoette ik toevallig haar huishoudster die er na Blixens dood was blijven wonen.
Er ontstond een vriendschap met deze bejaarde
vrouw en haar zoon die daar was opgegroeid,
waardoor ik een schat aan unieke informatie uit
het leven van de schrijfster aangereikt kreeg. Ik
besloot een boek te schrijven, over hoe het haar
na haar terugkeer uit Afrika vergaan was. Want na
Out of Africa en nadat ze was teruggegaan naar
Denemarken gebeurde er nog zoveel meer in het
leven van deze tragische vrouw die een wereldberoemde auteur zou worden.

Het huis aan de Sont is een vervolg op
Out of Africa. In hoeverre verhoudt het
boek zich tot het vorige, zijn ze apart
van elkaar te lezen?
Het Huis aan de Sont kan als een boeiende biografie boek op zichzelf gelezen
worden. Maar ik denk – en hoop - dat
men daarna nog meer over deze uitzonderlijke vrouw zal willen weten en
ook Out of Africa zal lezen. Dat maakt
het nog interessanter, want dit boek
verklaart al veel uit Karen Blixens latere
excentrieke gedrag in Denemarken.
Waarom beschouwde ze zichzelf als
een heks, hoe zat dat met haar ‘pact
met de duivel’ en haar fascinatie voor
Nils, het zoontje van haar huishoudster?
En waarom bleef ze op haar fraaie landgoed toch haar leven lang terug verlangen naar Afrika?

Het huis aan de Sont
€ 18,95

De mooiste boeken zijn van Marmer
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Een portret
van
Karen Blixen
Karen Dinesen werd geboren in
Rungsted

Denemarken,

een

plaats ten noorden van Kopenhagen langs de oever aan de
Sont. Vanaf 1909 begon ze met
het schrijven van haar eerste
verhalen, eerst onder het pseudoniem Osceola en later als Isak
Dinesen. Haar semi-autobiografische werk Out of Africa is een
onwaarschijnlijk mooi geschre-

Out of Africa
€ 15,Verkrijgbaar vanaf april
in luxe heruitgave

Nadat Karen Dinesen in 1914 huwde met haar neef,
baron Bror van Blixen-Finecke, vertrekt ze naar de Britse
kroonkolonie Kenia om een koffieplantage op te zetten. In
1937 schreef Karen Blixen haar memoires en daarin doet
ze hartstochtelijk verslag van haar avonturen in Kenia.
Over de natuur van de Highlands, de mentaliteit van de
verschillende stammen, de gewoontes van de Kikuyos, de
Somalis en de Masais. De roman is een veelstemmig lied
van prachtige verhalen, de moeite waard door zowel de
mooie schrijfstijl als de diepe interesse voor de inheemse
bevolking en de liefde voor de natuur.

‘Karen Blixen
schrijft prachtig.
Een aanrader om te lezen.
Een ware klassieker.’
–
The New York Times

ven roman over het leven op een
koffieplantage in Africa.
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De roman werd in 1985 onder de oorspronkelijke titel Out
of Africa verfilmd door Sydney Pollack, met Meryl Streep
en Robert Redford in de hoofdrollen.
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‘Onbevooroordeeldheid, zelfspot en
waardering voor ironie van het lot zijn
eigenschappen ie Blixen met de Afrikanen
deelt en daarop is hun wederzijdse
verstandhouding op gebaseerd. Deze
eigenschappen geven aan Blixens
lyrische schildering van een verloren
paradijs een onbevangen en lichtvoeting
karakter.’ – Manet van Montfrans in – NRC
Handelsblad

‘Haar verslag van haar avonturen
in Afrika, geschreven nadat ze haar
geliefde plantage moest opgeven en
terugkeerde naar Denemarken, is dat
van een meesterverteller. Een vrouw
die door John Updike een van de meest
pittoreske en tevens flamboyante literaire
persoonlijkheden van de eeuw werd
gekarakteriseerd.’ – The Times

De mooiste boeken zijn van Marmer
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Drie vragen
aan
Roel Thijssen
Roel Thijssen is het pseudoniem
van Jeroen Kuypers, Nederlands
schrijver en journalist. Hij werd
eerder voor een van zijn boeken
genomineerd voor de Gouden
Strop (shortlist). In de Marquand
-reeks verschenen eerder de
boeken: Broederbloed, Operatie
Freeborn en De Kandidaat.

Vorstelijk verraad is het vierde deel in de Graham
Marquand-reeks, wat kunnen we verwachten van
deze nieuwe spionageroman?
Deze nieuwe spionageroman is gebaseerd op een
onbekend stukje geschiedenis. In de nasleep van de
Vietnamoorlog werden ook de buurlanden Cambodja
en Laos communistisch. De koning van Laos werd
gedwongen tot aftreden en kreeg huisarrest. Tijdens
een rondreis door het land las ik in dat er één poging is
ondernomen hem te bevrijden, maar het fijne ervan kon
de auteur niet achterhalen. Het is het verhaal van die
bevrijdingspoging dat ik in deze roman vertel, waarbij
ik feiten en fictie combineer. Ik heb de eerste jaren veel
over de Vietnamoorlog zelf gelezen maar tijdens een
wekenlange reis door Laos raakte ik erg gefascineerd door
de geschiedenis en cultuur van dit bijzondere land. Ik heb
alles wat ik aan oude en nieuwe boeken te pakken kon
krijgen gekocht en ook een aantal mensen geïnterviewd,
onder wie de kroonprins in ballingschap. Dat stuk heb ik
achterin het boek opgenomen, als achtergrondartikel.

Gaat het verhaal verder waar het derde
deel geëindigd is of kan het boek ook
afzonderlijk van de andere delen gelezen
worden?
Dit boek staat los van de drie andere delen,
maar chronologisch valt het tussen
Operatie Freeborn en De Kandidaat. Ook
structureel is het anders. In de vorige romans vertelde ik het verhaal telkens vanuit Graham en zijn broer, Paul Marquand.
In deze roman is de ‘tegenstem’ van
Graham ook daadwerkelijk die van zijn
tegenspeler. In dit opzicht is Vorstelijk
Verraad meer een klassieke spionageroman geworden dan een actiethriller,
ook al zit er wel degelijk veel actie in.
Komt er nog een vervolg op Vorstelijk
verraad of kunnen we een nieuwe
serie verwachten?
De volgende roman is ook weer een losstaand deel, enkele jaren eerder spelend
dan Vorstelijk Verraad. Momenteel ben ik
me aan het verdiepen in de geschiedenis
van de Chinese nationalistische legers in het
noorden van Thailand en Laos. Die hebben
decennialang deze provincies beheerst en
er veel geld verdiend met opiumhandel.
Er is ook hier weer een duidelijke link met
de Vietnamoorlog en de activiteiten van
de Amerikaanse geheime dienst. Ik heb
echter wel plannen om in de toekomst
verder te borduren op het einde van ‘De
Kandidaat’.

Vorstelijk verraad
€ 15,-

Broederbloed
€ 5,Operatie
Freeborn
€ 5,De Kandidaat
€ 5,-
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De “grote België-roman”
van
Peter Drehmanns
Peter Drehmanns over De Brand in alles
De brand in alles
België wordt geteisterd door een hittegolf als de Nederlandse locatiescout Bram Kiezel
in de (fictieve) Brusselse randgemeente Helst arriveert. In dit even protserige als
verpauperde oord zoekt hij aan de hand van een script geschikte plekken voor een film
over een pyromaan en een decadent Belgisch gezin. Terwijl hij zijn werk probeert te
doen, wordt hij geconfronteerd met vandalisme, dreigbrieven, dwaalsporen en bizarre
gebeurtenissen.
Zodra Kiezel een aantal locaties heeft gevonden, probeert hij afspraken te maken met de
weinig toeschietelijke inwoners van Helst, waar een omineuze, Twin Peaks-achtige sfeer
heerst. Tegelijkertijd doet hij zijn best te achterhalen wie er achter de dreigbrieven zit, wat
tot een frustrerende en verwarrende zoektocht leidt. Intussen begint hij te vermoeden
dat zijn vriendin in Nederland hem bedriegt met zijn beste vriend.
Geleidelijk aan raakt de flegmatieke Kiezel steeds meer uit het lood en verliest hij zijn grip
op de werkelijkheid, die zich uiteindelijk net zo grillig voordoet als het verhaal dat in het
filmscript wordt beschreven. Hij blijkt beland te zijn in een sadistisch universum waarvan
hij de tekenen verkeerd duidt en de valkuilen niet ziet.
De brand in alles is een buitenissige roman – zowel comedy of errors als noodlotsdrama
– over perceptie, wraak en verdringing.
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Vlak na het verschijnen van De brand in
alles waren er nogal heftige reacties op
het omslag van het boek en het feit dat
er een Kalashnikov op staat, hoe sta je
hier zelf tegenover?
Kalashnikovs of machinegeweren (dat
het een kalashnikov is lijkt me niet
identificeerbaar) bestaan al heel lang en
zijn helaas niet meer weg te denken uit
onze wereld. Ik kan me voorstellen dat
de combinatie van een tuinkabouter met
een machineweer bij sommige mensen
een shockeffect sorteert, maar de auteur
van De brand in alles deinst er nu eenmaal
niet voor terug weerzin of verwarring te
wekken. Mijns inziens is het de taak van
een romancier om in de afgrond of de
beerput te turen en verslag te doen van de
verschrikkingen die hij ziet. In zekere zin is
een schrijver een oorlogscorrespondent.
Wegkijken en verdoezelen levert slechts
boeketreeksromannetjes op.

De brand in alles
€ 19,95

Het boek past als geen ander in het thema van de Boekenweek. Welke scene in dit boek
is volgens jou te gek voor woorden?
De hoofdpersoon van de roman, een Nederlandse locatiescout, probeert zo lang
mogelijk zijn nuchtere inborst intact te houden, maar naarmate de tijd verstrijkt en zijn
werkzaamheden steeds verder verzanden, raakt hij geleidelijk aan de greep op zichzelf
kwijt. De grens tussen waan en werkelijkheid vervaagt steeds meer, een toestand die
culmineert in een scène waarin de locatiescout in zijn hotelkamer wanhopig orde poogt
te scheppen in zijn verwarde brein maar vooral belaagd wordt door een kluwen van
hallucinaties:

Langzaam drong het tot hem door dat de kaarten inmiddels anders geschud waren.
Dat hij binnen een belachelijk korte tijdsspanne van slechts enkele uurtjes iemand
anders was geworden, iemand die je niet meer kon vertrouwen. Die gedachte
maakte hem misselijk en hij was ervan overtuigd dat hij zichzelf zou onderkotsen als
hij nu niet ogenblikkelijk het bed verliet.
Voorovergebogen, alsof het ook in de kamer stormde, liep Kiezel naar een
van de rammelende ramen. Een paar booglampen verspreidden een oranje gloed
boven het parkeerterrein van het station. Een vrouw in een vuurrode jurk verdween
in het stationsgebouw. Dat was nog te overzien, te bevatten. Maar buiten bewogen
momenteel ook duizenden, miljoenen bladeren, het was een en al woeling en je
kon niets doen, alles voltrok zich buiten je bereik, buiten je wil om werd het een
knoeiboel, al die ongekapte bomen, dat wil zeggen die bomen die niet naar de
kapper waren geweest en er verwilderd uitzagen, hoe kon je die tot de orde roepen,
het was onbegonnen werk. De wind blies overal genadeloos doorheen, ondermijnde
elke samenhang. Het duizelde Kiezel, hij wilde er niets meer van weten, hij wilde er
alles over weten, week worden tussen Veerles dijen, standvastig zijn tegenover de
woede van Marieke, weggevaagd worden door haar haat, Robert tegen de vlakte
slaan en Lise nooit meer loslaten.
Ineens raakte de hemel bezaaid met oplichtende littekens. Heel Helst brulde
van ontzetting. Kiezel deinsde achteruit. Wild kletterde de regen tegen het raam.
Alle dingen daarachter begonnen furieus tegen te stribbelen, weg te glibberen. Hij
zag eekhoorntjes wegschieten, traptreden afbrokkelen, lekkende luiers uit de hemel
vallen tussen dol fladderende luchtpostenveloppen.

Een kinderwagen zoefde voorbij, ramde een lessenaar en verdween in een brandend
bos, kwam weer tevoorschijn als een barnsteenkleurig paard dat in een wolk van
wespen voortdraafde tussen een corridor van bouwhekken. Het beest kwam in een
rouwstoet van tuinkabouters en teddyberen terecht, werd aan het zicht onttrokken
door een wolk vleermuizen met vampiertanden en stoof uiteindelijk als een
vuilwitte ambulance verder totdat het voertuig in duizenden klodders duivenpoep
uiteenviel, waaruit weer een door klimplanten omrankte biechtstoel verrees. In het
linkercompartiment zat Machteld van der Pluym met psychiater Lecompte onder
haar vleugels, in het rechterdeel was Veerle te zien die de borst gaf aan
Olivier Martens. Op de plek van de biechtvader zaten Robert van der Kreek en
Lise, ineengestrengeld en naakt, en terwijl zij de liefde met elkaar bedreven stak
Robert beurtelings zijn tong en zijn blindenstok naar hem uit en bekogelde Lise
hem met sinaasappelschillen die als maden zijn neusgaten binnenkropen en zich als
wurgslangen rond zijn nek slingerden, zijn luchtpijp dichtknepen en…
Hijgend greep Kiezel zich vast aan een hoekpaal van het bed. Donnie Darko
was er niks bij, deze film denderde dolzinnig door, en het einde was volkomen zoek.
Licht, onmiddellijk het zaallicht aandoen, voordat je knettergek wordt! Met gespreide
armen schuifelde hij naar de lichtschakelaar naast de deur.
Dit is een fragment uit De brand in alles van Peter Drehmanns

Win De brand in alles
Vertel ons jouw meest absurde, waanzinnigste verhaal en wie weet ontvang jij
één van de vijf gesigneerde exemplaren van De brand in alles.
Verhalen kunnen worden ingestuurd via Facebook.
De winnaars worden uiterlijk vier weken na verschijnen van dit magazine bekend
gemaakt via Facebook en de website.

Flora

Flora
€ 19,95

Het is zomer 1945. Na de dood van haar
geliefde oma Nonie krijgt de vroegwijze,
bijna elfjarige Helen Anstruther een nieuwe
oppas, Flora, de tweeëntwintigjarige nicht
van haar overleden moeder. Helen en Flora
brengen de zomerweken noodgedwongen
door in het afgelegen oude huis van
de Anstruthers, vanwege haar vaders
angst voor een polio-epidemie. Hij
wil niet dat zijn dochter ook maar iets
overkomt tijdens zijn afwezigheid.

Helen voelt zich ver boven Flora verheven:
een in haar ogen nogal naïeve, dommige
jonge vrouw met een geheel andere
levenshouding dan haar oma Nonie.
Op Helens elfde verjaardag keert
haar vader terug uit Tennessee, waar
hij heeft gewerkt aan het geheime
Manhattan Project. Zijn thuiskomst,
kort na de bom op Hiroshima, brengt
een reeks tragische ontwikkelingen
op gang die niemand kon voorzien.

Behalve Mrs. Jones die elke dinsdag ‘Goeie
Ouwe Duizend’, zoals het half-vervallen huis
wordt genoemd, van boven tot beneden
schrobt, en de boodschappenbezorger
Finn, een jonge ex-soldaat die vanwege
lichamelijke en psychische problemen
uit dienst is, komen er geen andere
mensen langs. Helen en Flora leven
helemaal op van de bezoekjes van Finn.

Met een huis bovenop een berg en
een meisje dat een bom zou kunnen
zijn die ooit afgaat, vertelt Flora een
verhaal van liefde, spijt en de dingen
die we niet ongedaan kunnen maken.
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“A superbly crafted, stunning novel by
three-time National Book Award finalist
Godwin . . .
This is an unforgettable, heartbreaking
tale of disappointment, love, and tragedy.
Highly recommended.” - Library Journal
(starred review)

“Ik beschouw Gail Godwin
als een hedendaagse
George Eliot – onze
scherpste observator van
tragisch onbewuste beslissingen die een levenslange
invloed hebben.
Flora is een roman zo
gedetailleerd en strak
als de verhalen van Alice
Munro; net als Munro
heeft Godwin trefzeker
het soort fatalistische
situatie getekend waarin we tijdens onze
jeugd kunnen belanden — een situatie
die ons volledig van ons kind-zijn berooft
en de loop van ons volwassen leven
bepaalt. Dit is een helder geschreven,
hartverscheurend meester- werk.” - John
Irving
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De column van Johanna Geels
Ik schrijf dus ik lieg. In mijn poëzie is dit niet erg, dat begrijpt toch geen hond ook al is daar
geen enkele reden toe want ik schrijf geen woord Frans. Daarbij klaagt nooit iemand dat
moderne kunst onbegrijpelijk is, sterker, er gaan desondanks miljarden in om. Poëzie is
net zo onbegrijpelijk, kost niks en je kunt het aan de muur hangen. Kat in het bakkie zou
ik zeggen.
Als ik proza schrijf krijg ik nooit klachten, ‘hoe gekker hoe beter’ lijkt daarvoor te
gelden, maar sinds ik columnist ben komt niemand meer tijdens verjaardagen of in de
kroeg spontaan naast me zitten om domme verhalen over me uit te storten, doodsbang
als ze zijn dat alles die week erop verdraaid valt terug te lezen op HP/DeTijd. Terecht
overigens.
Laatst was ik op een verjaardag. Een kennis had in een krant gelezen dat ik een goede
dichter was. Verrassend goed zelfs, grappig, hilarisch, en dat allemaal voor de prijs van
één. Daar wilde hij meer van weten en was naar de boekhandel gerend. Verwachtingsvol
had hij in de benauwde poëziecorner mijn gedichtenbundels opengeslagen.
‘En,’ vroeg ik, ‘wat vond je er van?’ De visite keek mij treurig aan, hij was duidelijk diep
teleurgesteld.
‘Je gedichten rijmen niet!’ Hij spoog de woorden woedend uit over mijn nette
visitekleren.
‘En ze slaan nergens op!’ Hij keek getergd uit het raam en zei dat gedichten moesten
rijmen en ergens over moesten gaan. Anders kon iedereen zich wel dichter noemen. En
hij kon dit kon weten, hij las namelijk veel. Zo had hij laatst nog ‘Bonita Avenue’ van Peter
Buwalda gelezen. Dát was pas een boek.
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Deze column komt uit Ongearticuleerd gorgelen
van Johanna Geels
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M
uitgeverij

Kutboeken en
godenschrijvers

Ik zei dat ik dat een kutboek vond. Het staat al
een jaar ongelezen in de kast hoor, maar ik vond dat
de situatie zo een statement verdiende. Ik zei dat ik
alle boeken van de wereld kut vond, behalve die van
Haruki Murakami.
Ik denk stiekem al jaren dat Murakami god is.
Laatst zei iemand, je zou Murakami zeker graag
eens ontmoeten, maar ik moet er niet aan denken.
Goden moeten in hun hemel blijven. Laatst vond ik
een handtekening van hem op Marktplaats. Er zat
een konijn in. Soms kijk ik er naar. Maar nooit lang.
Toen de verjaardag was afgelopen ging ik naar
huis en belde meneer K. Daarvoor moest ik wel eerst
een hijgende man in een latex pak uit de heg trekken
want sinds ik een column over kinky seks schreef
denkt men dat ik daar schreeuwende behoefte aan
heb en krijg ik de raarste verzoeken. Ik zeg tegen
iedereen die mij lastig valt dat meneer K naast
begenadigd kunstenaar vechtsportbeoefenaar is en
de zwarte band Taekwondo heeft. Voor je het weet
hang je driedubbelgedraaid-en-geknoopt aan het
plafond van zijn atelier en maakt hij een metershoge
tekening van je. En daar is geen woord van gelogen.
Meneer K zei dat ik mij niet zo moest opwinden.
Ik moest er gewoon een column over schrijven
en ‘Bonita Avenue’ was inderdaad een kutboek.
Net zoals ‘De jacht op het verloren schaap’ van
Murakami. Toen hing ik boos op.

marmer

‘Johanna Geels doet een bloederig
boekje open’ - Heleen van Royen
Sinds juli 2013 schrijft dichter en auteur
Johanna Geels voor HP/DeTijd wekelijks
een column ‘Over de absurdistische en
poëtische kant van de dagelijkse dingen’.

'Ik neem het graag op voor
Johanna Geels. Zij heeft groot
gelijk.' - Ilja Leonard Pfeijffer

Ongearticuleerd gorgelen bevat een
selectie van 62 columns, waaronder
enkele spraakmakende berichten van
Geels zoals, De tamponmonologen,
Kutboeken en Godenschrijvers en Deze
aanslag is niet gepleegd door de Turkse
mevrouw in de straat, over de aanslag op
Charlie Hebdo.

'Een zeer herkenbaar stuk.
Johanna weet het mooi te
verwoorden.' - Maan Leo
'Drie duimpjes! - Marlies Dekkers

Ongearticuleerd gorgelen winnen?
Uitgeverij Marmer verloot onder de lezers van Marmer magazine 3 gesigneerde
exemplaren van Ongearticuleerd gorgelen.
Meedoen is simpel, beantwoord de volgende vraag:
Hoeveel personen tel je op het omslag van Ongearticuleerd gorgelen?
Ongearticuleerd gorgelen
€ 12,95
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Stuur het antwoord naar: chantal@uitgeverijmarmer.nl
De winnaars worden uiterlijk vier weken na verschijnen van dit magazine bekend
gemaakt via Facebook en de website.

De nieuwe
Linda van Rijn
Vive La France
€ 15,-

De Volvo stond naast hun tent, op de plek waar hij de afgelopen dagen altijd had
gestaan. Ergens voelde Esther opluchting. De mogelijkheid was door haar hoofd
gegaan dat Rob vanochtend helemaal niet terug was gekomen, maar dat was
onzin. Ze keek naar de drie klapstoelen. Op een ervan hing een badhanddoek. Robs
handdoek, met het logo van zijn werkgever erop. Op tafel stond een glas, half gevuld
met iets zoets waar wespen op af waren gekomen. In de oranje vloeistof dreven
twee lijkjes.
‘Ook raar’, zei Isa. ‘De auto staat er gewoon.’
Esthers blik bleef hangen aan de halve koek op tafel, slordig neergelegd naast het
glas. Ze kneep haar ogen samen. Terwijl haar hartslag toenam kreeg ze een licht
gevoel in haar buik. Haar blik verplaatste zich naar de tent. Het doek was netjes tot
onder aan toe dicht geritst. Haar mond werd droog. Ze wilde slikken, maar dat lukte
niet.
‘Blijf maar even hier staan’, zei ze tegen Isa. Haar stem klonk raar in haar fluitende
oren. Ze zette een wankele stap naar voren. Ineens voelde het gewicht van de
tasjes in haar hand als bakstenen. Het plastic sneed in haar vingers. Ze opende haar
handen en liet de spullen vallen.
Van ver weg kwam Isa’s stem door. ‘Mam?’
‘Blijf staan.’
Nog een stap, nog twee, en toen was ze bij de tent.
Dit is een fragment uit Vive la France van Linda van Rijn.

Verschijnt april 2015

Vive La France
De kampeervakantie van Esther en Rob wordt overschaduwd door zijn vreemde gedrag.
Als Esther met haar dochter terugkeert van een dagje Parijs, is alles op slag anders...
De gezellige kampeervakantie met het gezin, een gebeurtenis waar Esther de Koning
zich enorm op had verheugd, verloopt precies zoals ze had gedacht en gehoopt. Maar als
haar man Rob zich na enkele dagen wat vreemd gedraagt, ontstaan er wat irritaties. Die
bereiken een hoogtepunt als Rob ineens en zonder reden van camping wil veranderen.
Esther probeert de gemoederen te sussen, maar krijgt geen enkele hoogte van Rob.
Op de nieuwe camping lijkt het beter te gaan, maar dat is slechts van korte duur. Boos
vertrekt Esther met dochter Isa naar Parijs. Wanneer ze terugkeren van het geslaagd
moeder-dochter-dagje, zet een dramatische gebeurtenis de hele wereld op zijn kop?
De mooiste boeken zijn van Marmer
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Poëzie voor vrouwen
De gedichten in deze bloemlezing illustreren de levensloop van de vrouw: van haar vroege jeugd tot kalverliefdes, vriendschappen en relaties, van (on)trouw tot
de keus tussen moederschap of niet, en van ouder
worden tot de dood.
Het leven zit vol grote en kleine tegenslagen, dat verwondert geen vrouw. In Poëzie voor vrouwen verwoorden
zowel jonge talentvolle dichters als hun bekende
voorgangers dat de vrouw daar slim, slagvaardig en gevat
mee omgaat. Met hun poëzie laten zij zien dat humor een
goed wapen is tegen ouder worden of liefdesverdriet.
Ellen Deckwitz dicht: ‘Soms moeten alle mannen gewoon
echt even weg.’ En zo is het maar net.
Poëzie voor vrouwen €15,- Samengesteld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens.
Gebonden, met stofomslag en leeslint.

Gedichten voor mannen
De gemiddelde man heeft het zwaar in het leven. Dat
komt meestal door een vrouw: zij begrijpt hem niet.
Dichters treft hetzelfde lot. Bertus Aafjes legde dit besef
neer in de bittere regels: ‘Een dichter schrijft slechts voor
een dichter verzen / en voor wat vrouwen die ze niet
begrijpen.’
In Gedichten voor mannen staan ze allemaal bij elkaar, de
poëtische gedachten over emancipatie, over Jordi Cruijff
en over de vraag of een man mag huilen (liever niet).
Maar niet alleen Aafjes schreef over deze wezenlijke
zaken, ook Quirien van Haelen, Martinus Nijhof en Wim
Brands deden en doen dat.
Gedichten voor mannen €15,- Samengesteld door Chrétien Breukers
en Dieuwertje Mertens. Gebonden, met stofomslag en leeslint.

