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Martijn Simons (1985) publiceerde 

eerder de romans Zomerslaap, Ik heet 

Julius, De Hollandse droom en samen  

met Casper Vandeputte onder het 

pseudoniem Simon Caspers de roman 

Destiny.
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Over De Hollandse droom:

‘Simons sleept je mee, mede door een slimme mix van  
authenticiteit en fantasie. Het verhaal is zeer filmisch,  

met pikante verwikkelingen en heftige scènes. Een politieke 
thriller met on-Hollandse dimensies.’ trouw

‘Een even ambitieuze als meeslepende roman, waarin de 
actuele vraagstukken en tijdloze familiedrama’s elkaar op 

vrijwel elke pagina versterken.’ het parool
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Ooit was de familie Wagenaar een modelfamilie – dankzij een vaste aanstel-
ling, een stabiele thuissituatie en een redelijke hypotheek kenden ze geen 
gebrek, de drie zoons leken zorgeloos op weg naar een stralende toekomst. 
Nu reizen vier van de vijf familieleden richting Heidelberg om de promotie 
van een van de zoons bij te wonen; na de plechtigheid zullen ze de as 
verstrooien van hun oudste. Tijdens de reis blijkt niet alleen dat ieder van 
hen een eigen manier zoekt om dit grote verlies te verwerken, maar ook dat 
hun afzonderlijke levens al veel eerder van de rails zijn geraakt. Heidelberg is 
een confronterende en ontroerende roman over rouw en de eeuwig op 
spanning staande familiebanden.

•  Meeslepende en ontroerende roman over een familie  
die rouwt om een zoon.

•  Voor De Hollandse droom ontving Simons de publieksprijs  
van de BNG Literatuurprijs 2020. 

•  Martijn Simons kan zich meten met de beste verhalen-
vertellers van de Nederlandse literatuur.
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Arthur van den Boogaard (1969) 

is schrijver en sportjournalist. 

Zijn boek Slipstroom. Een kleine 

geschiedenis van schrijven en 

wielrennen werd genomineerd voor 

de Nico Scheepmaker Beker. Van zijn 

hand verscheen ook het veelgeprezen 

Het laatste seizoen, over Johan Cruijff.
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Drievoudig olympisch kampioen 3x olympisch goud
2x olympisch zilver 2x olympisch brons

Wereldrecords op de 100 en 200 meter vrije slag
14-voudig Europees kampioen 54-voudig Nederlands kampioen

Nederlands Sportman van het jaar in 1999, 2000 en 2004
Europees Sportman van het jaar 1999 Beste zwemmer ter 

wereld 2000 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
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‘Een fantastisch boek.’ Hugo Borst

‘Geweldig boek. Een diepe buiging.’ 
 voetbal international
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Op 18 augustus 2004 schreef de zesentwintigjarige Pieter van den 
Hoogenband sportgeschiedenis: vier jaar na de Spelen in Sydney won 
hij in Athene opnieuw goud op de honderd meter vrije slag. Slechts drie 
zwemmers deden dat ooit eerder. Een olympische legende was geboren, 
zijn imago als zondagskind bevestigd: perfect zwemmerslichaam, ontwape-
nende lach, intelligent, fijne familie en een gelukkig gezinsleven. Slechts 
weinigen wisten wat er werkelijk schuilging achter al deze prestaties.
Al sinds zijn afscheid als zwemmer in 2008 dacht Van den Hoogenband aan 
een boek. Net als zijn carrière moest het eigenzinnig zijn, eerlijk en tot de 
verbeelding spreken. Uiteindelijk vroeg hij Arthur van den Boogaard het 
boek te schrijven, en verleende aan hem alle medewerking én vrijheid. 
Met Van den Hoogenbands rol als chef de mission tijdens de door corona 
geteisterde, maar succesvolle Olympische Spelen in Tokio als leidraad, 
reconstrueert Van den Boogaard op meeslepende wijze de carrière en het 
leven van een van onze grootste olympiërs.

• Het verhaal van een van de grootste olympiërs die  
 Nederland heeft gekend: Pieter van den Hoogenband.
• Gebaseerd op uitgebreide research en interviews   
 met Pieter en mensen uit zijn persoonlijke kring.
• Verschijnt een jaar nadat Van den Hoogenband in Tokio  
 als chef de mission de voor Nederland succesvolste 
 Olympische Spelen ooit afsloot.



Nico Dijkshoorn (1960) is 

schrijver, dichter, columnist, 

podcastmaker en muzikant. 



theo (bassist): ‘De tweede keer dat we oefenden was alles anders. 
De rollen waren blijkbaar al verdeeld en ik had niet goed opgelet. 
Peter had een nieuw liedje geschreven en ik zag meteen aan de kop van 
Sikko dat die daar enorm van baalde. Die had verder helemaal niks gedaan. 
Zijn stokken lagen nog op zijn drumkruk, precies zoals hij ze een week 
eerder had achtergelaten. Kreeg hij meteen Peter in zijn nek, die zijn 
nieuwe liedje aan ons voorspeelde. Dat kon niet anders dan fout gaan.’ 

peter (gitarist/zanger): ‘Ik had meteen na de eerste keer oefenen de basis  
geschreven voor wat later “A Farmer’s Dream” is geworden. Een soort schets.  
Losse zinnetjes, paar akkoorden. “Cause when you dream of a horizon, 
with both feet in the mud”, dat soort dingen. Aan het eind een versnelling,  
dubbel tempo, veel bekkens, ik hoog op de hals, Theo alleen op  
de lage E en dan steeds maar weer zingen: “A farmer’s dream, 
 just let him have his dream. Like a child without a mother,  
like fresh cooked potatoes, without the steam.”’ 

sikko (drummer): ‘Ik voelde die tekst niet. 
Het klopte ritmisch ook niet. Te veel letter grepen
in de laatste zin. Kijk, dat je een farmer zijn dream 
moet laten hebben, prima. Ik ga ook niks zeggen 
over een kind zonder moeder. Is al erg genoeg, 
maar ik was niet gaan drummen om iemand te 
begeleiden die over stomende aardappels stond 
te zingen. Ik had dat toen, met de kennis van nu, 
misschien anders moeten zeggen, maar dat kan
ik nu niet meer terugdraaien.’ 
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In de jaren tachtig vierde de band Tire Pressure (voorheen The Tire 
Pressures) op het platteland in zeer bescheiden kring succes. Buurthuis 
Het Orakel, een bruiloft hier, een braderie daar, een kleine tour door 
Duitsland, ze waren zelfs ooit bijna op de radio. Maar dromen raakten 
gefnuikt, zeker toen bleek dat gewiekste manager Danny zijn beloftes niet 
kon waarmaken. Jaren nadat de band met ruzie uit elkaar ging, horen Theo, 
Sikko en Peter plots een van hun liedjes in een autocommercial en grijpen 
ze het momentum aan om hun droom nieuw leven in te blazen. Lukt het ze 
om na al die tijd hun onderlinge grieven naast zich neer te leggen en hun 
instrumenten te laten spreken?

•  Hilarische biografie van een band op leeftijd die een  
laatste kans krijgt op succes.

•  In de stijl van Dijkshoorns succesvolle eerste roman  
De tranen van Kuif den Dolder.

•  Speciaal limited exclusive edition cassettebandje  
met daarop de hit die ooit bijna op de radio was.



Kirsten Dorrestijn is als freelance journalist 

gespecialiseerd in natuur. Sinds tien jaar schrijft

ze alleen nog maar over Nederlandse dieren, 

planten en natuurgebieden, voor kranten als 

Trouw, Het Parool en NRC Handelsblad en voor 

tijdschriften en natuurorganisaties. Het liefst 

maakt ze reportages, waarvoor ze vaak op pad 

gaat met biologen. 



L.S.

Kirsten is mijn dochter. Ik voel 't als een belediging aan  

haar adres als iemand tegen me zegt: 'Dat schrijven zal  

ze wel van jou hebben.' Ze heeft het van zichzelf.  

Ik ben namelijk zo'n vader die meer aan zijn kinderen  

te danken heeft dan andersom. Dit is de zuivere waarheid, 

maar grammaticaal niet helemaal juist. Zo'n fout zal men in 

Kirstens werk niet gauw aantreffen. Ze heeft daarbij ook de 

gave van het soepele lichte taalgebruik. 

 

Het lijkt haar geen enkele moeite te kosten. En de lezer zit  

in haar boek op een soort zoölogische glijbaan door heel  

Nederland om te genieten van de natuur. Ik ben niet trots:  

mijn dochter is niet míjn prestatie. Ik ben wel blij. 

Hans Dorrestijn
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Voor mooie of interessante dieren hoef je niet naar de andere kant  
van de wereld, ze zijn ook hier overal te vinden, als je maar goed kijkt. 
Zelfs het nietigste groenstrookje kan al grappige soorten opleveren. 
Wat te denken van ons zevenstippelig lieveheersbeestje of de tuinslak? 
In Het boek van de kleine beestjes (en de wat grotere) gaat Kirsten 
Dorrestijn op pad met verschillende experts om te ontdekken hoe het 
met de Nederlandse fauna gesteld is. Hoe gaat het met onze egels, 
waar kun je boomkikkers vinden en hoe zorgen we ervoor dat hommels 
vrolijk blijven rondvliegen? In 25 reportages neemt Kirsten ons vol 
enthousiasme mee door het schitterende Nederlandse dierenrijk en 
laat ze zien hoe we dat zo lang mogelijk kunnen behouden.

•  Vrolijke verhalen vol wetenswaardigheden over het 
Nederlandse dierenrijk, ideaal voor vakantie in eigen land.

•  Eerste boek van een populaire, jonge natuurschrijver  
(NRC Handelsblad, Trouw, Het Parool).

•  Met prachtige pentekeningen van Herwolt van Doornen.

Op pad door het Nederlandse dierenrijk 

(en de wat grotere)



Bert Natter (1968) debuteerde in  

2008 met de roman Begeerte heeft ons 

aangeraakt, die werd bekroond met  

de Selexyz Debuutprijs en de Lucy B.  

en C.W. van der Hoogtprijs. In 2015 

verschenen Remington (longlist Libris 

Literatuur Prijs) en Goldberg (shortlist 

ECI Literatuurprijs), in 2018 gevolgd door 

Ze zullen denken dat we engelen zijn. 



We gebruikten het meest gangbare woord.  
‘Je bent gehandicapt.’ En daarna probeerden  
we zo eenvoudig mogelijk duidelijk te maken  

wat dat betekent: ‘Je kunt niet helemaal goed 
denken in je hoofd. En daarom maak je andere 
tekeningen dan andere kinderen. Wij vinden je 
tekeningen heel mooi. Opa en oma ook. En juf 

ook. Maar je buurmeisje niet. Haar papa en mama 
wel, die hebben je tekening uit de prullenbak  

gehaald en opgehangen.’

Verder hebben we er niet vaak de nadruk op  
gelegd dat ze gehandicapt is. Maar om de zoveel 

tijd kwam ze terug op wat we die dag tegen  
haar hadden gezegd, vooral als ze een lastige 

confrontatie met een ander kind had ondergaan. 
Na zo’n moment zei ze dan opeens, vaak uren  
later: ‘Ik kan niet goed denken in mijn hoofd’, 

meer tegen zichzelf dan tegen ons.



‘Een rasverteller.’
de groene amsterdammer

september 2022 | gebonden, 240 pag. | 12,5 x 20 cm | € 23,99 | isbn 978 94 004 0736 7 | nur 320
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Aan de hand van zijn aantekeningen en dagboeknotities, maar ook met 
behulp van medische rapporten en psychologische verslagen, probeert 
Bert Natter door te dringen tot de wereld van zijn jongste dochter Lidewij, 
die een meervoudige beperking heeft. Hoe werkt haar brein, hoe worden 
haar gedachten gevormd, hoe ontwikkelt ze zich ten opzichte van de 
buitenwereld, in de relatie tot haar vader, moeder en zus? Ook besteedt 
Natter aandacht aan de manier waarop denkers, dichters en romanciers  
in de loop der eeuwen over kinderen als Lidewij hebben geschreven.  
In hoeverre is de wijze waarop we naar mensen met een beperking kijken  
in al die jaren veranderd?

•  Indringend, ontroerend en vaak ook komisch boek over een 
vader die de wereld van zijn dochter probeert te begrijpen.

• Fascinerend literair non-fictiedebuut van een van de beste,   
 meest veelzijdige en authentieke auteurs van Nederland.
• Een zoektocht naar wat het betekent om mens te zijn.

Leven met Lidewij
Bert Natter

Een reis door de wereld van mijn dochter



Jody Rosen (1969) is schrijver  

en werkt als journalist voor  

The New York Times Magazine.



In de jaren 1890 verschenen er reclameposters in 
het straatbeeld met fietsen die door het heelal 
vlogen. Ze behoren tot de beroemdste afbeeldingen 
van de fiets die ooit zijn gemaakt: ze tonen fietsen 
die aan het firmament kleven, fietsen die langs 
kometen en planeten flitsen, fietsen die over de 
randen van de maansikkel freewheelen. De berijders 
van die fietsen zijn vaak vrouwen – of beter gezegd 
godinnen. Ze hebben de borsten ontbloot en dragen 
geplooide Griekse gewaden, hun lange haren als 
een straalstroom achter hen aan wapperend. 
Op een poster van de Franse fietsfabrikant Cycles 
Sirius rijdt een bijna naakte fietser in amazonezit 
door een sterrenhemel, haar ogen gesloten, haar 
glimlachende gelaat in extase omhoog gericht. 
Het beeld zegt dat je op de fiets buitenaards genot 
kunt ervaren: een fiets-
tocht kan je naar de 
sterren voeren; een 
fietstocht kan 
Aphrodite een 
orgasme bezorgen. 



juli 2022 | paperback, geïllustreerd, 320 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 24,99 | isbn 978 94 004 0885 2 
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De fiets werd uitgevonden in de negentiende eeuw, in 1817 om precies te 
zijn, en zou inmiddels als hopeloos ouderwets kunnen worden beschouwd  
in een samenleving die gedomineerd wordt door hypermoderne technologie. 
Toch leven we nog altijd op een planeet vol fietsen, over de hele wereld 
reizen meer mensen met de fiets dan met welk ander vervoersmiddel dan ook.
In Tweewielers laat Jody Rosen ons met een frisse blik kijken naar verleden, 
heden en toekomst van deze wonderlijke uitvinding. Hij neemt de lezer  
mee op een reis door de eeuwen, combineert geschiedschrijving met  
reportages, reisverslagen en memoires en ontvouwt zo op speelse wijze  
de evolutie van de fiets tot aan de huidige tijd, waarin het vehikel gezien 
wordt als een icoon van duurzaamheid, een ‘groene machine’, in een  
wereld die wordt geteisterd door pandemieën en klimaatverandering.

•  Een levendig en eigentijds portret van een  
negentiende-eeuwse uitvinding die de eenentwintigste  
eeuw verandert.

• Meeslepend geschreven, zeer goed gedocumenteerd, 
 vol verrassende verhalen en anekdotes.
•  Nederland is het fietsland bij uitstek: er zijn naar schatting  

23 miljoen fietsen, 1,4 fietsen per inwoner.

verleden, heden en 
toekomst van de fiets
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Mies Haage (1941 - 2021) gaf les op 

verschillende scholen, was actief als 

vertaalster uit het Portugees en hield 

zich bezig met cabaret en kindertoneel. 

Vanaf 1995 had ze een huis in het Franse 

dorpje Crupies. Daar stuitte ze in 2008 

op een grote verzameling Franse 

brieven uit de Eerste Wereldoorlog, 

geschreven door en aan César Vincent. 

Tot het einde van haar leven was Mies 

bezig met de vertaling van de brieven 

voor dit boek, dat is afgemaakt door 

haar dochter Inger Leemans en 

schoonzoon Han van der Vegt.



‘Ik ben erg ongelukkig, nooit ben 
ik zo verdrietig geweest als nu.  

Terugkeren naar die slachtpartij! 
Ach, alles, het maakt niet uit, ik  
zou me tot alles verlagen, maar 

terugkeren naar de strijd, te 
midden van lijken en van de dood, 
de honger, de dorst, en de ergste 

morele martelingen moeten 
verduren, ik denk niet dat ik dat 

nog kan.

Lieve maman, neem me niet kwalijk 
dat ik u zo uitgebreid mijn verdriet 

vertel, maar het is sterker dan ikzelf. 
Ik moet met u spreken en u alles 

vertellen.’  
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In september 1914, een maand na het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog, trekt César Vincent, een twintigjarige boerenjongen, naar de 
garnizoensstad Briançon om opgeleid te worden tot soldaat. Met het leger 
reist hij vervolgens een groot deel van het front af, van de Somme tot 
Verdun, en leert hij de oorlog kennen in zijn gruwelijkste, onmenselijkste 
gedaante. Zijn enige houvast is de troost dat het leven in zijn geboortedorp 
intussen gewoon doorgaat, en de brieven die hij vrijwel dagelijks naar huis 
schrijft.
Een eeuw lang liggen de brieven van César in een oude kist in een schuur 
op de boerderij van zijn familie. Dan vraagt een achterneef, Lionel Vincent, 
zijn Nederlandse buurvrouw Mies Haage of zij er misschien interesse in 
heeft. Het resultaat is een ijzingwekkend verslag van een oorlog aan de 
hand van een ooggetuige.

•  Gebaseerd op een unieke verzameling van honderden  
brieven en kaarten, geschreven vanuit de loopgraven tussen 
1914 en 1917.

•  Fascinerende en ontluisterende blik op het dagelijks leven  
in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

•  Voor de lezers van De velden van eer en Oorlog en terpentijn.

31

Brieven van een jonge frontsoldaat in de 
Eerste Wereldoorlog

m i e s  h a a g e

Ik kan u niet uitleggen  
wat de oorlog is



Carolien Spaans (1978) is freelance 

journalist voor onder meer Volkskrant 

Magazine, LINDA. en de VARAgids.  

Ze debuteerde in 2018 met de auto-

biografische roman Doet sneeuw pijn.



‘Eerst even een belangrijke mededeling: geloof alleen mij. 
De rest van het hofje is knettergek. Dat betekent niet dat het hier niet 

gezellig is, trouwens. Het zijn goede mensen. Maar wel knettergek.’



juli 2022 | paperback, 240 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 22,99 | isbn 978 94 004 0929 3 | nur 301  

omslagontwerp bij Barbara | omslagillustratie Jip van den Toorn | foto Keke Keukelaar | 



35

Een karakteristiek hofje in het centrum van Haarlem; het lijkt een idylle, maar 
binnenshuis en tussen de bewoners broeit er van alles. Schermverslaafde 
kinderen met te drukke ouders, een stiefkind dat tussen twee culturen valt, 
een vlogster met pleinvrees, een pas gepensioneerde arts met een empty 
agenda-syndroom, diefstal, homohaat, relatieproblemen… en wat in gods-
naam te doen met de eenzame oudere die steeds nep-zelfmoordpogingen 
doet? Ondertussen worstelt iedereen binnen de muren van de monumentale 
huisjes op zijn eigen manier met de vraag: hoe word ik gelukkig?

Hofje zonder zorgen is een boek over relaties: tussen buren, binnen gezinnen, 
met kinderen, partners, jezelf en de maatschappij, herkenbaar opgetekend 
en razendsnel uitgeserveerd.

•  Lichtvoetige, (zwart)komische en realistische roman over  
de samenleving in het klein.

•  Van Doet sneeuw pijn werden meer dan 10.000 exemplaren 
verkocht en er werd een succesvolle theatervoorstelling  
van gemaakt.

•  Voor alle fans van De luizenmoeder.

C A R O L I E N  S PA A N S



Tim Knol (1989) is singer-songwriter  

en initiatiefnemer van De Wandelclub.



‘Het was de hoogste tijd om 
mijn leven radicaal om te gooien. 

Vanuit de waas van het ongezonde 
rock-’n-rollbestaan naar een 

gelukkiger en gezonder leven. 
Dat ging niet vanzelf.’
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‘Sam’s leaving town, he lost control, he tried to live his own rock and roll,’ 
zong de negentienjarige Tim Knol in de hit ‘Sam’, die ruim tien jaar geleden 
zijn doorbraak naar het grote publiek betekende. Hij speelde onder meer op 
Lowlands en Pinkpop en tourde zowel solo als met Blue Grass Boogiemen 
en The Miseries eindeloos door het land. Het muzikantenleven eiste in de 
tussentijd geruisloos zijn tol, tot Tim na al die jaren plots een jongen in de 
spiegel zag die zelf de controle kwijt was. Drank, ongezond eten en overver-
moeidheid dwongen hem los te breken, zijn levensstijl drastisch te herzien 
en op zoek te gaan naar een andere, betere variant van zichzelf. Lichtjaren 
beter is het verslag van die zoekende periode. Over jezelf heruitvinden, over 
levenslust, schoonheid, vriendschap, liefde en muziek.

•  Tim Knol is een van de populairste singer-songwriters  
van Nederland, met een grote schare trouwe fans die  
met de dag groeit.

•  Eind augustus verschijnt zijn vijfde soloalbum, Lightyears 
Better, gevolgd door een uitgebreide tour langs popzalen, 
festivals en theaters. 

•  Met De Wandelclub (‘Eropuit sinds 2020’) lanceerde Tim  
een van de populairste initiatieven in coronatijd: een muzikale 
wandeling door de Nederlandse natuur onder leiding van  
Tim en bevriende muzikanten en kunstenaars.

LICHTJAREN BETER
t im knol



Dolf Jansen (1963) is 

cabaretier, presentator, 

schrijver, columnist en een 

van de bekendste hardlopers 

van Nederland. Van zijn 

hand verschenen eerder 

onder meer Altijd verder, 

Een stopnaald in maillot en 

Man zkt. sport (vrouw geen 

bezw.).



‘Het is zondag-namiddag, dus ik loop respectvol.  
Grintpaden knerpen onder mijn Asics, ik zie 

grafstenen van meer dan honderd jaar oud en  
van een paar maanden geleden. Ik wil eigenlijk de 

andere kant van de begraafplaats bereiken. De kant 
vernoemd naar Sint-Jozef, de kant die ik ken. 

Een paar minuten later vind ik toch de plek waar ik 
voor kom, de plek waar we op de dag af tweeënhalf 
jaar geleden mijn vader hebben begraven. Ik sta stil, 

zweet prikt in mijn ogen, en iets daarna de tranen ook.  
Niet zozeer omdat mijn vader daar ligt, maar omdat ik 
precies mijn eigen naam lees, Rudolf Hendrik Jansen, 

en me opeens realiseer wat dat betekent. 
Een paar minuten, langer ben ik er niet – het is fris, 

een loper kan niet te lang stilstaan –, maar het 
beeld, het gevoel blijft. Buiten het hek moet ik 

even herstellen, de emotie wegslikken, en dan doe 
ik wat altijd werkt, wat er altijd is: ik loop. Stukje 
fietspad, de lage duinen in, schelpenpad richting 
vuurtoren, daar de dijk op, en als ik dan eindelijk 

de wind meekrijg vlieg ik bijna over het gras. 
Ik laat mijn vader achter, en ik neem hem mee.’



juni 2022 | paperback, 304 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 22,99 | isbn 978 94 004 0930 9

nur 489 | omslagontwerp Dog and Pony | foto Stephan Vanfleteren |  
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Voor Dolf Jansen is hardlopen allang geen sport meer, maar een way of life. 
Met het asfalt of het zand onder de voeten de einder tegemoet door  
de polder, door bossen en weilanden, tussen velden en rietkragen door.  
Een boerderij, wat lammetjes, de zon op de huid of juist de regen en de 
wind die teisteren, gedachten over de dag van gisteren, die van morgen,  
het bestaan. En dan na kilometers je afgepeigerd even aan een zwemtrapje 
vastklampen om vervolgens je lichaam onder te dompelen in het ijskoude 
water van de rivier de Bullewijk. Goed voor de doorbloeding. Dan voel je 
dat je leeft. Het schrijven komt daarna als vanzelf.

•  Dolf Jansen is een van de bekendste hardlopers van 
 Nederland, en een van de beste schrijvers over de sport.
•  Eindelijk de langverwachte opvolger van de bestseller  

Altijd verder uit 2007.
•  Jansens beste verhalen over hardlopen van de afgelopen 

vijftien jaar.

Over Altijd verder:

‘Een mooi levensverhaal op hardloopschoenen.’
de volkskrant
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‘Zijn beste roman tot nu toe. Een extravagant stuk  
sciencefiction dat tot diep nadenken stemt.’ GQ



De carrière van de jonge historicus Michael Young lijkt in marmer te  
zijn gebeiteld nadat hij zijn proefschrift over de jeugd van Hitler heeft 
afgerond. Zijn doctorstitel kan hem eigenlijk niet meer ontgaan, evenals 
zijn aanstelling aan de universiteit. Als hij Leo Zuckerman ontmoet – een 
bejaarde Duitse natuurkundige die de Holocaust overleefde en een 
machine heeft uitgevonden waarmee de geschiedenis aangepast kan 
worden – verandert de situatie echter. Zouden ze in staat zijn  
de geboorte van Hitler te verhinderen? En wat zou dat voor gevolgen 
hebben voor het verloop van de geschiedenis? Geschiedenis schrijven  
is een bijzonder geestige, prikkelende roman over de vraag wie 
verantwoordelijk is voor de geschiedschrijving: de mens of de  
geschiedenis zelf?

•  Mythos, Helden en Troje betekenden Fry’s definitieve 
doorbraak naar een groot publiek. 

•  Na de succesvolle heruitgaven van De leugenaar  
en Het nijlpaard (beide meer dan 8000 exemplaren  
verkocht), nu een fonkelnieuwe editie van een van  
zijn beste romans.

•  In het najaar van 2022 verschijnt wereldwijd De Odyssee, 
de langverwachte opvolger van Fry’s Troje.

‘Een gedurfd avontuur in ruimte en tijd.’
the sunday times
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STEPHEN FRY
Geschiedenis schrijven
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Stephen Fry (1957) is acteur, 

journalist, dichter, komiek, 

tv-presentator, filmregisseur en 

schrijver. Hij speelde onder meer  

in The Young Ones, Blackadder, 

A bit of Fry and Laurie en A Fish 

Called Wanda. Daarnaast schreef hij 

meerdere boeken, romans en non-fictie, 

waaronder Mythos, Helden en Troje.



Bibliotheek Stephen Fry

verschijnt 
najaar 2022
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