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‘Dit is een roman die je achtervolgt,  

vol verbluffend mooie momenten en 

verrassende wendingen.’ The Washington Post

‘Een explosieve roman met belangrijke 

vragen over de aard van gerechtigheid, 

ongehoor zaam heid en liefde.’ 

Kirkus Reviews 

‘Huis in brand bestudeert meesterlijk  

de clash tussen maatschappij,  

familie en geloof in de moderne wereld.’  

the Guardian 

‘Shamsie heeft een buitengewone 

ambitie en kracht.’ Salman Rushdie 

‘Huis in brand krijgt het grootste 

compliment dat je fictie kan geven: 

het doet je nadenken. Op een 

ongemakkelijke manier.’  

The Times

‘Een ijzersterk verhaal over  

de complexiteit van liefde, familie 

en land in tijden van oorlog…   

Actueel en tragisch, met een 

onvergetelijk einde.’ bbc.com

‘Shamsie’s actuele roman 

onderzoekt de wortels van 

radicalisering en de invloed van 

familie.’ O, the Oprah Magazine

‘Memorabel... Opzienbarend en 

hartverscheurend, met een 

schokkend einde.’ Publisher’s weekly 

‘Briljante Griekse tragedie  

in tijden van is.’ Vogue 

‘Ontroerend en onmiskenbaar 

relevant in de wereld van vandaag.’ 

Booklist
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Vol trots presenteren wij Kamila Shamsie
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K A M I L A  S H A M S I E

Huis in brand

Wat zijn we bereid op te offeren  
in naam van de liefde?

verschijnt 8 mei 2018 

uitvoering gebonden, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 288 pag.  

prijs € 21,99

isbn 978 90 5672 604 1 

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Home Fire

cap e-book € 13,99   

isbn e-book 978 90 449 7692 2

'Briljant... Het bouwt op tot een van de meest memo-

rabele eindscènes van de eeuw.' The New York Times 

Isma is vrij. Na jaren op haar jongere broer en zus te 

hebben gepast na hun moeders dood, vertrekt ze naar 

de VS voor een PhD, een lang uitgestelde droom. Maar 

ze kan haar bezorgdheid om Aneeka, haar mooie, 

koppige zus moeilijk loslaten. Noch die om haar 

broer, Parvaiz, die verdwenen is om zíjn droom na te 

jagen: zich bewijzen tegenover de jihadi-vader die hij 

nooit heeft gekend. Als hij een halve wereld verder 

opduikt, wordt Isma’s ergste vrees bevestigd.

Dan komt Eamonn, zoon van een machtig politicus, 

in het leven van de zussen. Is Eamonn Aneeka’s ware 

liefde? Of het middel tot Parvaiz’ bevrijding? Plots is 

het lot van beide families onlosmakelijk met elkaar 

verbonden… 

KAMILA SHAMSIE (1973) is in Pakistan geboren en opge

groeid. Ze heeft Creative Writing gestudeerd in New York en 

Massachusetts. Haar werk is veelvuldig bekroond en vertaald 

in 22 talen. Ze is door Granta geselecteerd als een van  

de beste jonge Britse auteurs. Momenteel woont Shamsie 

afwisselend in Londen en Pakistan en schrijft ze voor the 

Guardian. 

• Longlist Man Booker Prize 2017

• Uitgebreide prcampagne

• Vooruitexemplaren

• Onlinecampagne

• Advertenties in de dagbladen

• Ketenpromotie
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Hoe verhoud je je als Westerse moslim 
tegenover je geloof in tijden van terreur? 



‘In deze indrukwekkende roman 

vertelt Dima Wannous het 

verhaal van de Syrische 

revolutie vanuit een vrouwelijk 

perspectief. Met summier en 

raak taalgebruik laat deze 

roman ons sprakeloos achter 

door de kunst om schoonheid 

te scheppen temidden van  

de pijn. Aangrijpend. 

Overweldigend. Briljant.’ Al-Quds 
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verschijnt 13 maart 2018

uitvoering paperback met flappen 14,5 x 20 cm

omvang ca. 224 pag. 

prijs € 19,99

isbn 978 90 5672 608 9

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Al khaifoun

cap e-book € 12,99  

isbn e-book 978 90 449 7676 2

D I M A  W A N N O U S

De opgejaagden

Uiteindelijk is er maar een soort 
angst: de angst voor angst.

Dima Wannous beschrijft briljant, fris en indringend  

de impact van vrees en onrust op een hele genera-

tie Syriërs .

Damascus. Een jonge vrouw ontmoet een man in de 

wachtkamer van haar psycholoog. Het is het begin 

van een intense liefde. Maar dan barst de oorlog los. 

Nassim vlucht naar Europa, Suleima blijft. Ze hoort 

niets van hem tot ze plots zijn manuscript ontvangt. 

Het verhaal lijkt duizelingwekkend veel op het hare. 

Haar verleden borrelt op: de relatie met haar moeder, 

de dood van haar vader die ze onmogelijk kan verge-

ten, haar jeugd in een verdeeld Syrië, in een gebroken 

gezin, haar onophoudelijke angst. Het laat haar niet 

los en ze besluit een reis te ondernemen in een poging 

te begrijpen wat er is gebeurd met haar land, wie ze is 

en wat ze is geworden.  

DIMA WANNOUS (Syrië, 1982) heeft Franse literatuur 

gestudeerd aan de Universiteit van Damascus en de 

Sorbonne in Parijs. Ze schreef voor verschillende Arabische 

en buitenlandse kranten, waaronder The Washington Post. 

Ze is een van de grootste jonge auteurs uit het Midden

Oosten en behoort tot de Beirut39groep, net als 

Abdelkader Benali. Momenteel woont ze in Londen. 

• Advertenties in nrc en de Volkskrant

• Beschikbaar voor interviews

• Uitgebreide prcampagne

• Auteursbezoek o.v.
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‘Al in De Nevelprins weet hij zijn 

lezers moeiteloos mee te krijgen 

in het spookachtige universum 

waarin hij hen binnenleidt, en 

hen terloops wat levenslessen 

mee te geven.’ NRC Handelsblad 

 

‘Razend spannend, zoals we van 

Zafón gewend zijn.’ Elsevier over  

Het Middernachtspaleis

‘Bij vlagen bloedstollend eng  

en op andere momenten 

schaamteloos romantisch.’ 

Noordhollands Dagblad over Marina

Al meer dan 95.000 
exemplaren verkocht. 

Nu in nieuwe vormgeving!

Hoe het allemaal begon…

Carlos Ruiz Zafón brak internationaal door met 
zijn fenomenale roman De schaduw van de wind, 
het eerste deel in het vierluik Het Kerkhof der 
Vergeten Boeken dat hij onlangs afsloot met Het 
labyrint der geesten. De kiem voor deze romans 
ligt in de vier boeken die hij eerder voor jong  
en oud schreef en die in Spanje al grote popu-
lariteit genoten. De duistere sfeer, mysterieuze 
personages en gebeurtenissen zijn al volop 
aanwezig. Met name Marina is de opmaat naar 
De schaduw van de wind. Met de heruitgaven in 
nieuwe vormgeving is het huidige oeuvre  
van Zafón compleet.

C A R L O S  R U I Z  Z A F Ó N
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verschijnt 6 februari 2018

uitvoering pocket, 12,5 x 20 cm

omvang ca. 224 pag. prijs €9,99 

isbn 978 90 5672 594 5 nur 302

oorspronkelijke titel Las Luces de Septiembre

cap e-book € 7,99 (per 6 februari 2018)    

isbn e-book 978 90 449 6657 2

verschijnt 6 februari 2018

uitvoering pocket, 12,5 x 20 cm

omvang ca. 224 pag. prijs €9,99 

isbn 978 90 5672 597 6 nur 302

oorspronkelijke titel Marina

cap e-book € 7,99 (per 6 februari 2018)    

isbn e-book 978 90 449 7085 2 

verschijnt 6 februari 2018

uitvoering pocket, 12,5 x 20 cm

omvang ca. 208 pag. prijs €9,99 

isbn 978 90 5672 596 9 nur 302

oorspronkelijke titel El Príncipe de la Niebla

cap e-book € 7,99 (per 6 februari 2018)    

isbn e-book 978 90 449 6318 2

verschijnt 6 februari 2018

uitvoering pocket, 12,5 x 20 cm

omvang ca. 264 pag. prijs €9,99 

isbn 978 90 5672 595 2 nur 302

oorspronkelijke titel El Palacio de la Medianoche

cap e-book € 7,99 (per 6 februari 2018)    

isbn e-book 978 90 449 6200 0



‘Grandioos.’ The Nation 

‘Intrigerend. 

 Meruanes uitdagende fictie 

waagt zich op fris en gedurfd 

terrein.’ Kirkus Reviews 

‘Een indringende 

autobiografische roman,  

een opmerkelijke auteur.’ 

Publishers Weekly

‘Weerbarstig, 

aanstootgevend, 

wonderschoon.’ 

 The New Yorker
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verschijnt 3 april 2018

uitvoering paperback met flappen 14,5 x 20 cm

omvang ca. 192 pag. 

prijs € 18,99 

isbn 978 90 5672 603 4

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Sangre en el ojo

cap e-book € 11,99  

isbn e-book 978 90 449 7675 5

L I N A  M E R U A N E

Rood zien

Wat als je plotseling  
blind wordt? 

Autobiografische roman voor lezers van Valeria 

Luiselli en Lize Spit.

Op een feestje krijgt Lina een beroerte die haar blind 

maakt. Tijdelijk of permanent, daar zijn de dokters 

niet over uit. Terwijl Lina’s leefwereld radicaal veran-

dert, leert haar geliefde een heel ander persoon ken-

nen: een vrouw die boos, rauw, grappig, ingewikkeld 

en duizelingwekkend levend is. 

Bloedeerlijk, eigenzinnig en messcherp beschrijft 

Lina Meruane in haar autobiografische roman Rood 

zien wat er gebeurt als je lichaam je verraadt en on-

macht zich als een zaadje in je nestelt. Is onvoorwaar-

delijke liefde dan nog mogelijk? 

LINA MERUANE (1970) is Chileense en woont sinds 2000 

in New York. Ze schrijft zowel fictie als nonfictie, 

waaronder essays over Palestina en moederschap in tijden 

van feminisme. Haar werk is internationaal bejubeld en 

bekroond. Momenteel doceert ze Latin American Cultures 

and Creative Writing aan de New York University. 

• Leesexemplaren

• ‘Maak kennis met Lina Meruane’ 

buzzcampagne

• Uitgebreide prcampagne

• Auteur is beschikbaar voor interviews
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 ‘Hoe is het om als slim jongetje op te groeien naast een ongeleid 

projectiel, dat uiteindelijk alle meisjes krijgt, sportiever is, en een 

mooiere auto heeft? Het komt weinig voor dat ik hardop om een 

boek moet lachen. Maar dat gebeurde wel bij Mijn broer is een 

eikel van Stuart Heritage. Meermalen.’ 

Paulien Cornelisse

Hilarische (auto)biografie over broeder twist,

moderne mannelijkheid in crisis en de complexiteit van familierelaties.



‘Grappigste boek  

van het jaar.’  

Cosmopolitan

 Voor de liefhebbers van David Sedaris en Nora Ephron
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verschijnt 5 juni 2018

uitvoering paperback 14 x 21,5 cm met fotokatern

omvang ca. 320 pag. 

prijs €19,99 

isbn 978 90 5672 610 2

nur 302, literaire non-fictie algemeen 

oorspronkelijke titel Don’t Be a Dick, Pete

cap e-book €12,99  

isbn e-book 978 90 449 7678 6

S T U A R T  H E R I T A G E

Mijn broer  
is een eikel

‘Onconventionele kijk op hoe 
het is om een broer te hebben 
van wie je houdt, maar met wie 
je helemaal niets gemeen hebt.’ 
Vanity Fair

Ontmoet Stuart Heritage: journalist voor de Guardi-

an. Boekenwurm. Fatsoenlijk, bedachtzaam, hard-

werkend en aardig. Kortgezegd: een modelburger. De 

favoriete zoon. Zeer waarschijnlijk de onmiddellijk 

vergeten kandidaat in de halve finale van ‘The Great 

British Bake Off ’.

Zijn jongere broer Pete is een heethoofd, balorig, ei-

genwijs op een agressieve manier. Iron man. Alfa 

man. Liefhebber van slechte films en worstelen. Zelf-

benoemde ‘Koning van Ashford’, die zonder twijfel de 

Britse versie van ‘The Apprentice’ zou winnen. En ja, 

af en toe is hij een eikel.

Dit is Pete’s biografie. Geschreven door Stuart. 

STUART HERITAGE is journalist en schrijft voor the 

Guardian, Marie Claire, Vanity Fair, Elle, Cosmopolitan,  

Red, Time Out en Radio Times. De door hem opgerichte 

celebrity nieuws site Hecklerspray werd door Metro 

uitgeroepen tot Beste Britse Blog en stond in de Observer 

Top 50 Most Powerful Blogs in the World. 

• Een avond met Paulien Cornelisse

• Campagne i.s.m. (bekende) broers

• POSmateriaal

• Getargete Facebookcampagne
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A N N A  K I M

De grote thuiskomst

Twee jeugdvrienden, 
een geliefde, geen thuis. 

verschijnt 23 mei 2018

uitvoering paperback met flappen 12,5 x 20 cm

omvang ca. 528 pag.  

prijs €24,99 

isbn 978 90 5672 601 0

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Die grosse Heimkehr

cap e-book €13,99   

isbn e-book 978 90 449 7671 7

Grootse roman over vriendschap, verraad en een on-

mogelijke liefde in een dictatuur. 

Korea 1960. Terwijl de kloof tussen Noord en Zuid 

steeds groter wordt, vluchten Johnny, zijn geliefde 

Eve, en zijn beste vriend Yunho voor het anticommu-

nistische regime van Zuid-Korea en maken de illegale 

overtocht naar Japan. Daar vinden ze werk en onder-

dak, maar worden toch door het verleden ingehaald. 

Er is een meisje verdwenen en de verdenking valt op 

Johnny. Hoe houdt een vriendschap stand in tijden 

van oorlog, verraad en misleiding? Heelt tijd werke-

lijk alle wonden?

‘Vol geuren en geluiden, melodieën en 

sfeerbeelden die je niet meer uit je hoofd 

krijgt.’ Frankfurter Rundschau

ANNA KIM (ZuidKorea, 1977) vertrok in 1979 met haar 

familie naar Duitsland en vervolgens naar Wenen. Ze 

woont tegenwoordig afwisselend in Berlijn en Wenen. 

Haar werk is meerdere keren bekroond, onder andere met 

de Literatuurprijs van de Europese Unie 2012.

• Advertentie in Zin magazine

• Advertenties in Trouw

• Beschikbaar voor interviews

• Auteursbezoek o.v. 
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‘Episch en zorgvuldig onderzocht, beschrijft Kim het lot van drie 

mensen ongelooflijk beeldend. Een uitstekend verhalen verteller.’ 

Buchkultur 
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12 GAZET VAN ANTWERPEN WOENSDAG 7 JUNI 2017

Das: 
“Modder in je ogen”

“Bij het graven van zo’n hol nies
den we continu. Wij hebben voor 
de neusholten geen sluitspier die 
voorkomt dat we aarde binnenkrij
gen. We moesten ook overdag sla
pen en ondergaan dat we werden 
natgeregend. Je denkt niet langer 
dat de wereld aan je voeten ligt 
als de modder in je ogen valt.”

b Als jongen was Charles Foster
(55) gefascineerd door de merel
in zijn tuin. De Brit werd een 
merelfanaat, las volop over bio-
logie en trok als jongeman steeds
vaker de natuur in. Als das leefde
hij wekenlang in een hol, als otter
zwom hij ’s nachts in de rivieren
van Devon, als vos wroette hij in
Londense vuilnisbakken, als edel-
hert struinde hij de Schotse Hoog-

landen af, en als gierzwa-
luw volgde hij de trek-
tocht tussen Oxford en
West-Afrika. Inmiddels is
Charles Fosters zoektocht
naar het ‘dier zijn’ uitge-
mond in een boek, Leven
als een Beest.

b Voor uw expeditie bleef u 
thuis, in Engeland. Is het wes
ten ‘wild’ genoeg?
Charles Foster: Jazeker, de

Amerikaanse ecoloog
David Abram stelt dat er
op aarde omzeggens geen
‘ontwilderde’ plaatsen
zijn. Micro-organismen
zitten overal, ook in kan-
toorruimtes. Bovendien
wilde ik onze eigenste
leefwereld ontdekken, en

dat door de ogen van dieren.

b En dus groef u met uw 
achtjarige zoon een hol als
een das. Wat vond Tom 
daar van?

Hij was door het dolle heen.

Door mijn kroost te observeren
heb ik veel over fauna geleerd.
Kinderen zijn als vossenjongen.
Tot een jaar of negen kruipen of
spelen ze vaak op de grond, en la-
ten ze zich onomwonden door
hun zintuigen leiden. Dat kwam
als das van pas: een das laat zich,
net boven de aarde, leiden door
geur.

b Net als een das aten jullie 
wormen. Hoe ver kan men 
gaan om een dier te worden?

Heel ver, ons lichaam is gemaakt
om in het wild te leven. Een kan-
toor is voor de mens als omgeving
veel vijandiger. Teveel netheid
tast ons immuunsysteem aan.
Wormen, voor 85% het dieet van
de gemiddelde das, zijn zeer
voedzaam. Ze smaken naar slijm
en aarde, afhankelijk van de
streek. Wijnkenners zouden het
wellicht over terroir hebben.

b Als hert keek u zes uur lang 
naar bewegend 
kleefkruid. Ver
velend, niet?

In dit experiment
was verveling de
grootste last, maar
dat lijkt me typisch
menselijk. Wij, men-
sen, moeten altijd
met iets bezig zijn.
Dieren vervelen zich
niet, ze nemen ge-
noegen met ‘zijn’.

Mensen streven die toestand na
via een dure meditatiecursus.

b Heeft u ‘contact’ kunnen 
leggen met dieren?

Wetenschappers menen dat die-
ren niet tot empathie in staat zijn,
maar ik geloof van wel. Vraag
maar aan het baasje dat begroet
wordt door zijn hond. Zelf had ik
zo’n ervaring met een vos. Hij 
keek me recht aan, en zijn blik
voelde als de schouderklop van
een vriend.

b Kan de wetenschap wat op
steken van  uw experiment?

Zeker, in de dierkunde bestu-
deert men een dier gefragmen-
teerd: of het vissenoog, of zijn
huid. Beter zou zijn de vis  als één
geheel te onderzoeken. Daar-
naast zou men ook oog moeten
hebben voor de relatie tussen het
dier en zijn omgeving.

b U geeft les in medische 
ethiek. Is er ook daar een link 
met uw experiment?

Ja, het hele experiment is ver-
trokken vanuit de vraag of we
door meer aansluiting te vinden
bij de dieren ook de mens beter
kunnen begrijpen. Je kunt stellen
dat wij vooral ‘kijken’, en onze an-
dere zintuigen verwaarlozen. Zo
nemen we de wereld maar voor
20% waar. Als professor ethiek
stel ik vragen over het begin en

einde van het leven. Het
zou in elk geval veel
rijker zijn als we dat met
al onze zintuigen zou-
den kunnen beleven.
Opzienbarend is die
conclusie niet. We moe-
ten het alleen wel dur-
ven.

Experiment
Britse prof kruipt in de huid van dieren en 
deelt ervaringen in boek

Wormen eten, in
een hol leven of
vissen vangen met
je tanden. Niets

was Charles Foster te veel om 
te leven als een dier. “Een 
mislukt experiment”, zegt de 
Oxfordprofessor. “Maar het 
observeren van beesten heeft 
me wel veel geleerd over ons 
leven als mens.”

ILSE DEWEVER
i Leven als een Beest, 
Charles Foster, Signatuur, 
288 blz., 19,99 euro.

CHARLES FOSTER
Wetenschapper

“Ons lichaam is 
gemaakt om in het wild 
te leven. Een kantoor 
is voor de mens als 
omgeving veel 
vijandiger.”

Charles Foster: “In dit experiment was verveling de grootste last, maar 
dat lijkt me typisch menselijk. Dieren vervelen zich niet.” FOTO FILIP DE SMET

Otter:
“88 Big Macs
per dag”
“Een otter zijn is alsof je op speed 
leeft. Hun ruststofwisseling is 
ongeveer 40% hoger dan die van 
dieren van gelijke grootte. Daar
om moeten ze ondoenlijk veel 
eten vangen. Om de voedselin
name van een otter bij te benen, 
zou ik elke dag ongeveer 88 Big 
Macs moeten achterover slaan.” 

Vos: 
“Net als mensen”

“Vossen benaderen het dichtst 
mensen. ’s Nachts doorzocht ik 
ook vuilnisbakken. Overal stootte 
ik op steeds weer hetzelfde: stuk
ken pizza, restjes curry. Dat we 
allemaal hetzelfde bekijken, viel 
me ook op toen ik binnengluurde 
in de huiskamers: overal stond de 
tv aan, op dezelfde show.”

FOTO RR

Hert:
“Continu 
opgejaagd”

“Om me in de 
huid van een 
hert te verplaat
sen liet ik me 
opjagen door 
bloedhonden, 
maar het is me 
niet gelukt 
een prooi te 
worden. Een 
hert weet dat het opgejaagd 
wordt, en lijkt bewuster te leven. 
Overdag zijn herten waakzaam 
en ze zijn voor dag en dauw op 
om door het bos te dwalen.”

Gierzwaluw: 
“Ongelooflijk goed 
gehoor”

“Ervaren hoe gierzwaluwen de tex
tuur en de lucht waarnemen kan ge
woon niet. Voor wat zij in 1 seconde 
horen heeft een mens 2,75 uur 
nodig. Over de trek van de gier
zwaluwen tast de wetenschap nog 
in het duister. Als ze elk jaar weer 
verschijnen uit het zuiden, denk ik: 
blij dat de wereld toch nog draait.”

“Wormen 
smaken 
naar slijm 
en aarde”

L10 letteren DE STANDAARD
VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

van Toms been, toen die in een kluit do
de boshyacinten lag te tukken’, schrijft 
Foster, maar helemaal idyllisch is het al
lemaal niet. Het dieet van dassen bestaat 
voor 80 procent uit wormen. Foster 
proeft mee, kauwt en herkauwt want we
tenschap is verifieerbaar en herhaalbaar. 
Wormen in Wales smaken anders dan 
wormen in de Chablis, is de conclusie.

Om zijn reukzin te trainen en nog das
siger te worden volgt Foster een cursus 
blind wijnproeven. In de kamers van zijn 
huis zet hij verschillende kazen. Geblind
doekt en opzettelijke gedesoriënteerd 
probeert hij zich snuivend een weg te ba
nen. Zo verkent hij de grenzen van de 
zintuiglijke waarnemingen en van de 
taal, grenzen die vaak met prikkeldraad 
zijn afgezet, al is deze schrijver nog zo 
vaardig. Maar als je lang genoeg in de 
modder van een vijver vol bloedzuigers 
ligt, vind je wel iets van waarheid. 

Pak van neopreen
De bijzondere sjamanistische meta

morfoses van Foster passen in een quees
te naar het detail, naar betekenis. Zijn 
boek is een grote lofzang op aandacht. 
‘We hebben uiterst gevoelige handen, 
maar hanteren de wereld met een paar 

Proberen het bos en de bosgrond te
delen met een das is een daad van
liefde. In Leven als een dier pro

beert Charles Foster in de vacht en de 
veren te kruipen van vijf verschillende 
dieren. Dat doet hij omdat hij weten
schapper is, dierenarts, ethicus, jurist en 
vader van zes, en in al die gedaanten erg 
nieuwsgierig, zo blijkt in dit boek. 

De dierenriem lijkt een beetje wille
keurig: naast de das aapt Foster ook het 
edelhert, de otter, de vos en de gierzwa
luw na (‘Een gierzwaluw worden? Ik kon 
evengoed proberen God te worden’). Het 
is een vermetel plan, en Foster weet van 
bij het begin af dat het zal mislukken. 
Maar de mislukking is glorieus, en het 
boek over zijn exploot is een voltreffer. 

Met het dier dat hij het eerst be
schrijft, zou je nog denken dat het kan, 
dat de mens inderdaad een dier kan zijn. 
Hij neemt zijn achtjarige zoon wekenlang 
mee naar een bos in Wales om daar met 
de blote hand een hol te graven, een bed
je te spreiden van varens, samen door
weekt te raken, en das te worden. Onge
twijfeld zal die zoon later even bizarre 
gewoontes aankweken, maar wat een 
avontuur. 

‘Een winterkoninkje plukte een rups

¨¨¨¨¨
Charles Foster 
Leven als een beest. 
Vertaald door Ine 
Willems, Signatuur,
236 blz., 19,99 €. 
Oorspronkelijke titel:
‘Being a beast’.

Wetenschap  Een man betert zijn 
leven door een wild dier te willen zijn.
Leven als een beest is een intens 
wetenschappelijk én poëtisch verslag
van biologische bruidsmystiek. 
HANS COTTYN

Onder het vossenmasker zit Charles Foster. © Felicity McCabe
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Je moet allicht Brits 
zijn om dit boek te 
bedenken. Brits als in: 
excentriek, eilanderig, 
tot op het randje 
eigenwijs, steilorig, 
asociaal en 
zelfrelativerend

dikke handschoenen en als ons dat dan 
verveelt, verwijten we hem dat hij geen 
vorm heeft.’

Foster duikt de wervelende rivieren 
van Exmoor in, op zoek naar de otterer
varing. Veel sympathie heeft hij niet voor 
de dieren. Ze zijn hem, zeker in vergelij
king met de dassen, te nerveus. ‘Otters 
zijn nog botter dan katten in hun weige
ring van wederzijdsheid.’ Niet gemakke
lijk om in een pak van neopreen het be
lachelijk beweeglijke lijf van een otter te 
worden. De dieren zijn notoir schichtig 
en laten zich nauwelijks waarnemen. Ot
terologen bestuderen otters daarom aan 
de hand van wat ze achterlaten in hun 
territorium, feces. 

Foster laat zijn zes kinderen afzonder
lijk los op de heide in de buurt van zijn 
buitenhuis, om daarna aan hun feces te 
proberen ruiken wie wat heeft achterge
laten. Dat lukt. Maar het is een magere 
en zekere een onprettige omweg. Want, 
aldus Foster, ‘stront kan de wetenschap
pelijke constructies die we erop willen 
bouwen, gewoon niet dragen. Je kunt 
mijn leven niet reconstrueren aan de 
hand van mijn drollen.’

Als exjager Foster betreurt de jacht
partijen op edelherten. ‘Terwijl ik daar 
op de heuvel bij een verpletterd hert 
stond, voelde ik me theologisch even ziek 
als een orthodoxe jood met de mond vol 
bloedworst.’ Zijn poging om te weten wat 
het is om bejaagd te worden, met een in
gehuurde bloedhond, is eventjes span
nend. Het duurt niet lang vooraleer het 
dier hem weet te vinden. Bloedhonden 
hebben geen haast, stelt hij vast. ‘Ze wer
ken gestaag de registers door, nauwgezet 
en kritisch op zichzelf.’ Maar wat het zij, 
en hoe lang je je teennagels niet knipt, 
de ervaring van een hert in doodsangst 
écht benaderen lukt niet.

Ignobel Prijs
Je moet allicht Brits zijn om iets te be

denken als Leven als een beest. Brits als 
in: excentriek, eilanderig, tot op het 
randje eigenwijs, steilorig, asociaal en 
zelfrelativerend. Het helpt dat er in het 
Verenigd Koninkrijk nog heuse wildernis
sen zijn en respectabele universiteiten 
(soms lijken die op elkaar). Het is een ge
lukkige combinatie van koppig verzet te
gen verandering die geweldige nature 
writing heeft geschapen en in stand 
houdt. Charles Foster treedt in de sporen 
van Roger Deakin, Robert Macfarlane, 
Oliver Rackham, J.A. Baker, allemaal ge
ent op de oerbomen Charles Darwin en 
Alfred Russel Wallace. 

Dit boek is postdarwinisme. De evolu
tieleer maakt de sprong van dier naar 
mens, Foster springt terug, maar belandt 
in de goot. De mens heeft van zijn dier
zijn lange afstanden afgelegd, zomaar op 
die stappen terugkeren kan niet.

Foster werd vorig jaar voor dit boek 
‘bekroond’ met de Ignobel Prijs, dat on
waarschijnlijke wetenschappelijke onder
zoeken voor het voetlicht wil halen. Er 
wordt vaak een beetje besmuikt gedaan 
over de wereldvreemdheid van weten
schappelijk onderzoek. Hier hoeft dat 
niet. Een wetenschappelijk boek is dit 
niet, of niet alleen. Het hovert op de 
grens tussen poëzie, getuigenis, biologie, 
psychologie, filosofie, antropologie, mys
tiek en onzin.

Leven als een beest gaat over dassen 
en herten en andere dieren, maar het 
gaat vooral over onszelf, de mens, het 
wezen dat heeft leren rechtop lopen zicht 
kreeg op een veel verdere einder. Het is 
een beetje sneu voor de dieren die Foster 
beschrijft, alsof we onszelf niet kunnen 
beschrijven door naar onszelf te kijken – 
zo zetten we dieren ook weer in voor ei
gen gewin. 

Ken jezelf, luidt het oude filosofische
gebod, maar dat is hondsmoeilijk. Fosters 
frustratie daarover deed hem naar een 
ander soort spiegel kijken, een met haar 
of veren op. Het resultaat is een wonder 
van een fiasco. Leven als een beest is in
tens, het is poëtisch, het is religieus. En 
het is wetenschappelijk, dat ook.

Exjager wordt hert
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BOEKENNIEUWS

Het SeptemberFestival in de school van 
Gaasbeek ontvangt op zondag 3 september om 
16 uur ‘vijf uitgesproken vrouwelijke stemmen’: 
de dichters Els Moors, Maud Vanhauwaert, 
Miriam Van hee, Joke van Leeuwen en 
Laurence Vielle. ‘Wat hen bindt is niet alleen 
de kwaliteit van hun poëzie, maar ook een in
drukwekkende podiumprésence.’ Ze krijgen vrij 
spel en brengen onder meer nieuw, ongepubli
ceerd werk. (red)

www.deschoolvangaasbeek.eu

Poëzie

Vijf vrouwen in Gaasbeek

Het Verhaerenmuseum in Sint
Amands heeft van een Parijse ga
lerie het aanbod gekregen om een 
imposante buste van de dichter 
aan te kopen. Ze is in 1921 ge
maakt door de Franse kunstenaar 
René Pajot (18851966) en werd in 
1922 tentoongesteld op het Parijse 
Salon des Indépendants. Op het 
levendige beeld in gips is ook een 
citaat uit het gedicht ‘Le vent’ 
aangebracht. De vraagprijs be
draagt 4.000 euro. 

Het budget van het museum is
beperkt. Daarom lanceert de con
servator een oproep om een bij
drage te schenken. (red)

www.emileverhaeren.be

Oproep

Museum zoekt geld voor
buste van Émile Verhaeren

Aan de Naamsestraat 70 in Brussel wordt op
3 september om 11 uur een herdenkingsplaat 
aan de voormalige avantgardekunstgalerie À la 
Vierge Poupine onthuld. De zaak werd in 
1925’26 uitgebaat door dichter Paul van 
Ostaijen en galerist Geert van Bruaene. 
Matthijs de Ridder, schrijver en criticus, houdt 
een toespraak. Nadien volgt een poëziewande
ling. Peter HolvoetHanssen draagt gedichten 
van Van Ostaijen voor in de andere voormalige 
Brusselse kunstgaleries van Van Bruaene. De 
wandeling eindigt met een receptie in Het 
Goudblommeke in Papier.

Op 4 september om 19.45 uur spreekt 
Matthijs de Ridder over ‘Van Ostaijen in Brus
sel’ in De Markten. Wie wil deelnemen, meldt 
zich vooraf aan via www.vlaamseclubbrussel.be 

Brussel

Gedenkplaat voor 
Paul van Ostaijen

De buste van Pajot. © rr
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‘Tussen kolder en kritiek zit een stevige 

brok wetenschap, en het is die combinatie 

die Leven als een beest vermakelijk  

en verheffend maakt; je leert heel wat bij 

over beest én mens.’ Knack

‘Een vermakelijk en leerzaam boek, mooi 

geschreven bovendien.’ NRC Handelsblad 

 

‘Met Leven als een beest schreef Foster een 

uiterst geestige literaire tour de force.’ De Tijd 

 

€ 12,50

Leven als een beest

Ter gelegenheid van de  
Boekenweek nu in prijs verlaagd

Charles Foster wilde weten hoe het is om een dier te 

zijn. Dus probeerde hij het uit. In dit wervelende en 

prikkelende verslag van zijn ervaringen en gedachten 

houdt Charles Foster een warm pleidooi voor empa-

thie en moedigt hij ons aan om onze zintuigen weer te 

gaan gebruiken. 
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Op bezoek bij Charles Foster, de Britse prof die de beest uithing P50-51
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Giacometti
Minder 
donker dan
gedacht

P54 Gezondheid, Wetenschap & Cultuur l   DE TIJD zaterdag 20 mei 2017

‘Milieubeleidsmakers
zouden in een gesticht

moeten zitten’

Wormen zijn als wijnen, ze hebben een

uitgesproken terroir. Wormen uit de

Chablis hebben een lange minerale af-

dronk. Wormen uit Picardië zijn muf; ze

smaken naar verrotting en verhakseld

hout. Wormen uit de Kentse Weald sma-

ken fris en ongecompliceerd. Niet onze 

woorden, maar die van Charles Foster in

zijn pas vertaalde bestseller Leven Als

een Beest. Het zegt iets over het engage-

ment van de man die zich misschien iets

te gemakkelijk laat wegzetten als gekke

professor. Hij studeerde recht en dier-

geneeskunde, werkte als advocaat en

dierenarts, promoveerde in de medische

ethiek en doceert dat laatste aan de uni-

versiteit van Oxford. En hij zat een tijd-

lang ondergronds op aardwormen te

knabbelen, omdat die het hoofdbestand-

deel van het dieet van een das zijn. “Dat 

was waarschijnlijk de beleving waarin ik

het verst ben gegaan. Zes weken leefde

ik in een hol onder de grond met mijn 

toen achtjarige 

zoon Tom.

Overdag sla-

pen, ’s nachts

rondsnuffe-

len op handen 

en voeten op 

zoek naar 

voedsel. In een 

poging de 

leefwereld 

van een das 

beter te

begrijpen.”

Een waanzinnige onderneming. Hoe 

kwam u op het idee? 

“Zo absurd is het niet. Elk klein kind

probeert ooit in de ogen van een kat te 

lezen wat het beest aan het denken is. Ze

nemen knuffeldieren mee naar bed en

zijn ervan overtuigd dat die hun vrien-

den zijn. Ze hebben er een band mee die

minstens even sterk is als die met de

mensen om hen heen. Alleen stopt die

interesse om in de hoofden van andere

wezens te kijken tijdens het opgroeien.”

Maar niet bij u. 

“Mijn fascinatie begon nochtans ook al

als kind, met een merel in de achtertuin.

Die keek zo indringend. Het was duide-

lijk dat hij iets wist over dat kleine stuk-

je Yorkshire wat ik niet wist. Dat frus-

treerde me. Ik begon merels te observe-

ren, hield stukjes eierschalen van hen 

bij, en zelfs een merelbrein in formaline.

Ik zocht alles op wat ik maar kon. Maar 

het werkte niet. De merel

bleef ongrijpbaar. Die

nieuwsgierigheid is nooit

weggegaan.” 

Van nieuwsgierigheid

naar échte inleving lijkt

nog een grote stap, zeker

voor een academicus.

“Mijn
acade-
misch le-

ven draait

rond identiteit

en wat het is om

goed te leven. Gedu-

rende honderden 

generaties zijn 

wij als mens ge-

vormd door ons

contact met de

wezens rondom

ons. Hun wereld be-

ter leren kennen is dan

een vorm van filosofisch 

veldwerk. Niet als een ko-

lonialist vanuit de hoogte de

dieren bestuderen, maar met de

neus in de bosgrond. Voor mij werd 

dat op een gegeven moment een nood-

zaak. Ik wilde zeker zijn dat ik niet zo-

maar opgesloten zat in mijn eigen

hoofd. Eigenlijk probeerde ik de wer-

kelijkheid intenser te beleven. Als

mens vertrouwen we hoofdzakelijk 

op maar één van onze vijf zintuigen 

om kennis te vergaren over de 

wereld: ons zicht. Vier vijfde van

alle informatie negeren we dus. 

LEVEN ALS EEN BEEST:

Britse professor deed uniek experiment

Als een stadsvos ’s nachts in Londense vuilnisbakken wroeten 

naar een stuk net niet beschimmelde pizza. Als een das weken-

lang in een hol onder de grond slapen. Als een edelhert nage-

jaagd worden door een bloedhond. De excentrieke Britse profes-

sor Charles Foster (54) deed het allemaal om een antwoord te 

vinden op de fascinerende vraag: hoe is het om te leven als een 

beest? “Ik ben grandioos gefaald, want ik leerde net wat het is 

om een mens te zijn.”

KIM CLEMENS

“Ik was een

beter mens toen

ik een hert
probeerde

te zijn”

Leven als...
b WAAR De Black Mountains in Wales.

b METHODE Foster leefde in totaal zes weken ondergronds,

voor een groot deel met zijn zoon Tom. Ze sliepen over-

dag en trokken er ’s nachts op uit. Ze aten wormen, 

maar hadden voor de zekerheid ook blikvoer mee. 

b CONCLUSIE “In de zomer is het een vorm van extreem 

kamperen. Toen we teruggingen in de winter gaven we

na enkele uren op.”

b WAAR Exmoor (zuidwesten van Engeland) en de Schotse Highlands.

b METHODE Foster liet zijn haar en teennagels groeien, probeerde het 

plantendieet uit, zat in Schotland urenlang in de sneeuw tussen een 

groep edelherten en liet zich achternazitten door een bloedhond. 

b CONCLUSIE “De hond keek me aan en droop af toen hij me had bijge-

beend. Hoe groot hun gewei ook is, hoe koninklijk hun tred: edelherten

zijn slachtoffers. Die allesbepalende kwetsbaarheid kon ik niet in 

mezelf opdiepen. Ik kan niet weten hoe het is om een hert te zijn.”

b WAAR De wijk East End in Londen.

b METHODE Hele nachten ging hij op zoek naar vossenfami-

lies. Hij sliep buiten, zocht op handen en voeten eten in 

vuilnisbakken en vocht met een vos om een kippenbout.

b CONCLUSIE “De zintuiglijke ervaringen van een vos lijken 

het meest op de onze. Dit experiment was het meest suc-

cesvol, ook al omdat vossen in onze wereld leven, in de 

steden. We kunnen veel van hen leren.”

EEN DAS

EEN STADSVOS

EEN EDELHERT
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MIJLEMANS 

doet moeilijk

Elke week

vervangt Peter

Mijlemans een

punt door een

vraagteken

r golden twee ijzeren wetten aan

tafel. De eerste: “Ge moet alles

proeven.” De regel was niet abso-

luut. Niertjes die pruttelden tot

het huis verzadigd was van de geur, waren 

geen verplichte kost. Mijn vader vond het 

lekker, mijn moeder trok ervan in een kramp. 

Vandaar de clementie. Over groenten werd 

niet onderhandeld. Geen flauwekul met die-

renvormpjes van erwtjes, worteltjes en broc-

coli. Ze werden op het bord gekwakt. Niet al-

tijd met het beoogde resultaat. Mijn zus zat 

dagen roerloos voor eenzelfde schep rode-

kool. Volhardend vastend. “Ge moet eten te-

gen de honger die komt”, was het tweede 

axioma. Maaltijden werden niet overgesla-

gen. Borden leeg. Geen gejammer. Geen ge-

moeder. Er klonk nog tijdgeest van schaarste 

na. Ik moest eraan denken toen ik las over 

kookprogramma’s op tv. Tv-strategen proe-

ven “de huidige tijdgeest” vooraleer ze kiezen 

wie met de pollepel de kijker mag dirigeren, 

las ik. De huidige tijdgeest, die barometer 

van schimmige herkomst. Die tegenwoordig 

wat op een metronoom lijkt die naar alle 

kanten doorslaat. “Toegankelijk en gezond 

koken”, wees die aan. Toegankelijk, ik wist 

niet meteen hoe dat zich in een tv-format 

vertaalt dat gebaseerd is op “hoe bak ik een ei

maar dan elke dag op een andere manier”. 

Toegankelijk is een magnetron. Kant-en-kla-

re maaltijden. Brood

uit de supermarkt.

Met veel choco zodat

je de herkomst niet

smaakt. Het bleek niet

de enige tijdgeest die

de tv-strategen ont-

waarden. De rivalise-

rende zender die ook

in kookgerei handelt,

omschreef die als

“mensen die niet meer

naar tv kijken om

kooktips te krijgen maar om zich te ontspan-

nen”. Het was geen clash der beschavingen, 

maar de meningen over de tijdgeest leken 

even onverzoenbaar als pizza en ananas. De 

buik vol hebben van kooktips, het impliceert 

ook die voor toegankelijk en gezond koken. 

Op zich vind ik het geen slechte evolutie van 

de tijdgeest, als het resultaat is dat niemand 

nog, zoals dat vroeger helaas gebeurde, de ge-

rechten voorschotelt die er op tv goed uit-

zien. Op tv ziet alles er altijd beter uit dan in 

werkelijkheid. Behalve dan in Thuis. 

Ik stond van de uitspraak wat versteld. Kook-

programma’s, het lijkt logisch dat net koken 

het pigment is dat het programma op smaak 

brengt. Van Callboys 2 verwacht je ook niet 

dat iedereen zijn broek aanhoudt en gedich-

ten citeert. Het verbaasde evenzeer dat tv-

strategen met kennis van kookeilanden wak-

ker liggen van die tijdgeest. De hoogdravende 

term neigt meer naar een antwoord op exis-

tentiële vragen dan de verantwoording voor 

programma’s die het soortgelijk gewicht van 

opgeklopt eiwit hebben. Het was veel simpe-

ler dan dat, las ik. De term was voor beide 

zenders een passage uit hun marketingkook-

boek. Bij de ene zorgde die voor “goede spon-

sordeals” die de productiekosten oplosten als 

gelatine in lauw water, bij de andere voor 

“adverteerders die erg gevoelig zijn voor de 

gezondheidshype”. ‘Hype’. Ik moet het woord 

altijd even doorslikken. Het smaakt naar 

nieuwlichterij, een bastaardzoon van oplich-

terij. Tv-strategen, ze handelen niet in pro-

gramma’s. Ze venten eender wat, als het op-

gevuld wordt met productplacement en ge-

lardeerd is met reepjes reclame. Het is, zeg 

maar, een echte huidige tijdgeest.

Die arme, 

arme 

tijdgeest 

toch

EDieren handelen helemaal an-

ders. Dat wilde ik zelf ervaren.”

Zoals een das, een otter, een

vos, een edelhert en een gier-

zwaluw. Is er een bepaalde

reden waarom u voor deze vijf

koos?
“Het moesten charismatische

dieren zijn, waarover mensen wil-

len lezen, en dieren die niet té veraf

liggen van de mens. Ik ga me niet

proberen te verplaatsen in de geest

van een mug, bijvoorbeeld. Ik krijg nu

al genoeg spot over me heen. Logistiek

toegankelijk, dat ook. Ik had gerust als

een kangoeroe willen leven, maar die

woont te ver van mijn thuis. Er moest al

flink wat wetenschappelijk onderzoek naar

de dieren gedaan zijn, zodat ik kon weten hoe

hun zintuigen precies werken. Het moesten

dieren zijn die ik leuk vind. Ik heb nooit begre-

pen hoe iemand vijf jaar lang naar zijn bureau 

kan gaan om een biografie te schrijven over

een psychopaat. En het moesten expedities 

zijn waar mijn kinderen aan wilden meewer-

ken. Zij zijn mijn belangrijkste leermeesters.”

Zoals Tom, toen hij mee een poging deed 

om das te worden? 

“Hij leefde zich veel makkelijker in dan ik.

Hij moest namelijk geen aangeleerde

gewoontes loslaten. Intuïtief begon hij te

snuiven in korte trekken om de verschillende 

geuren te onderscheiden. Alleen al met zijn

neus slaagde hij erin een familie woelmuizen

te spotten. Zijn gehoor werd zo scherp dat hij 

de tong van een specht langs een stam hoorde

schrapen, zo zei hij. Tom was een geweldige

das. Alle kinderen, denk ik.”

Hoe komt dat? 

“Ze hebben nog een veel sterkere

relatie tot de natuurlijke wereld.

Een tijdje terug ging ik spreken op

de school van mijn kinderen. De

juf legde uit dat ik wormen had

gegeten, en wachtte op een reac-

tie van afschuw van de leerlin-

gen. Maar zij haalden gewoon hun

schouders op, want dat hebben ze

zelf ook al gedaan. Mensen vragen me soms 

of het niet gevaarlijk was om de kinderen 

mee te nemen. Maar volgens mij is het net

omgekeerd. Contact met de natuur maakt 

ons sterker. De gevaarlijkste plek voor een

kind is thuis in de sofa, voor de tv.” 

Was het moeilijk om na een dagen- of 

wekenlange tocht in de wildernis terug 

naar huis te keren? 

“De eerste dagen wel, maar een mens is een

elastisch wezen en past zich aan. Het is me 

vooral opgevallen dat de moderne wereld een

aanval is op onze zintuigen. We kunnen niet

anders dan ze grotendeels uitschakelen, 

omdat de hoeveelheid informatie die op ons

afkomt te groot is. In essentie zijn we duide-

lijk niet gemaakt voor dit leven. Ik voelde me

een completer mens toen ik probeerde een

hert te zijn. Contact met de natuur is essen-

tieel voor ons welzijn. Dat is trouwens al

bewezen, bij mensen in het ziekenhuis. Ze 

herstellen sneller wanneer ze zicht hebben 

op enkele bomen. Werknemers presteren

beter als ze een groene omgeving zien.” 

Is dat de belangrijkste les?

“Het was vooral een les in empathie. Door

me in te leven in de emoties van dieren, kan

ik me nu beter inleven in andere mensen.”

Betekent die empathie voor dieren dan 

dat u geen vlees meer eet? 

“Een echte vegetariër ben ik nog niet. Maar

ik heb wel geleerd dat het doden van dieren 

een moreel serieuze zaak is. Vroeger deed ik 

het als hobby, jagen op herten en vogels. Daar

kan ik nu niet meer inkomen. Vlees eten is 

ook niet langer iets vrijblijvends, nu ik me er

erg van bewust ben dat de niet-menselijke 

dieren evolutionair gezien onze neefjes zijn.

Ik moet al verdomd veel plezier ondervinden 

van een steak om het kwaad

dat eraan vooraf is ge-

gaan te kunnen verant-

woorden.”

CHARLES FOSTER

PROFESSOR OXFORD

“In een mug wilde ik me niet 

proberen te verplaatsen. Ik krijg 

nu al genoeg spot over me heen”

b WAAR De rivieren van Exmoor.

b METHODE Foster liet zich dagen en nachten meevoeren door de 

stroom of verschanste zich op de kant. Hij probeerde met zijn 

tanden een vis te vangen en rook aan hoopjes mest. 

b CONCLUSIE “Ooit waren otters mijn lievelingsdieren, nu zie ik ze als

meedogenloze moordenaars. Aan de lopende band doden ze vis. 

Hun metabolisme is zo snel dat ik in verhouding elke dag 

88 BigMacs zou moeten eten. ” 

b WAAR Oxford en Centraal-Afrika.

b METHODE Foster volgde de migratieroute van de gier-

zwaluw over Europa tot Congo. Hij ging met open 

mond paragliden en ving insecten met zijn mond. 

b CONCLUSIE “Met mijn keuze voor de gierzwaluw 

groef ik mijn eigen graf. Het is de meest ongrijpbare

van alle vogels, die zelfs slaapt in de lucht. Het was

absurd het zelfs maar te proberen.”
EEN OTTER 

EEN GIERZWALUW

INFO

‘Leven Als een Beest’

door Charles Foster, uitg.

Signatuur, 19,99 euro
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