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De reisverhalen
Voor het onderzoek naar zijn romans maakte Arthur
Japin talloze reizen. Ook de vertalingen van zijn werk
(in 21 talen) voeren hem de wereld over. De reisverhalen die hieruit ontstaan belanden in zijn dagboeken. Soms verschijnt er eens een in een krant of
weekblad. Anderen werden nooit gepubliceerd.
In deze bundel neemt Arthur Japin de lezer onder
andere mee naar Patagonië, Kenia, of onherbergzame
streken in de VS; een andere keer blijft hij dichter
bij huis en verhaalt hij over een verblijf in de Alpen
of in de eigen stad. Overeenkomst tussen de hier
gebundelde verhalen is hun zeer persoonlijke toon
en de band met het bekende werk van de auteur.

Cadeauboek voor iedere
reisliefhebber
Fraai verzorgde uitgave
Arthur Japin (Haarlem, 1956) is één van de bekendste
Nederlandse schrijvers. Met zijn zeer succesvolle
historische romans, zoals bijvoorbeeld De zwarte met
het witte hart, Een schitterend gebrek, De overgave en
Vaslav won hij talloze grote Literaire prijzen, waaronder
de Libris- en de NS-Publieksprijs. Japin schrijft
daarnaast verhalen, toneelstukken en ﬁlmscenario’s
en wordt uitgegeven door De Arbeiderspers. Op reis
verschijnt echter bij uitgeverij Magonia.
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Rob van der Staaij
Corvus

Jaap Bos
De wet van Moenk

Els van Stalborch
Tijd vergist zich

Vanwege een extreem gewelddadige thuissituatie
wordt de kleine Raban op vijfjarige leeftijd uit huis
geplaatst. Wat volgt is een opeenvolging van
kindertehuizen, opvangcentra, een pleeggezin en
justitiële jeugdinrichtingen. Corvus is niet alleen een
vernietigend portret van de Nederlandse jeugdzorg,
maar vooral ook een diep doorvoeld en rauw
geportretteerd verhaal over een opgroeiende jongen.
Daar waar iedere vorm van vertrouwen en warmte
ontbreekt, ontwikkelt zich een vriendschap met een
kraai. Op het moment dat Raban de regie over zijn
leven in eigen hand neemt, laat hij zijn kraai vrij.

Ik wist niet dat we met woorden geesten opriepen.
In De Wet van Moenk volgen we twee mensen. De
ik-ﬁguur uit de roman is op zoek naar wat er misging in
zijn leven. De ander is Moenk, een jonge, veelbelovende fotograaf. Hij is onderweg naar zijn moeder, die
stervende is. Zij is een succesvol schrijfster, wier laatste
boek tot veel ophef heeft geleid. Als de verhalen
uiteindelijk bij elkaar komen, blijkt dat de personages
langs verschillende wegen toenadering tot elkaar
hebben gezocht. De Wet van Moenk is een ingenieuze
vertelling over een vader-zoon relatie. De spanning die
de tekst oproept, houdt je als lezer vanaf de eerste
bladzijde in de ban.
‘De ziel’, zei uw moeder, ‘de ziel is maar een vonk, een
vonk die aan en uit springt, hoe kun je daarvan verwachten dat hij onsterfelijk is?’ ‘Een vonk?’ had de dokter
gezegd. Ze had naar hem gekeken met een geamuseerde blik. ‘Wat overblijft van de mens is niet de ziel, maar
de stem, een manier van spreken.

Een oorspronkelijke dag, Hinkelende woorden,
Gezichten op een kier en Als alles anders vormen
samen de nieuwe bundel van Van Stalborch, Als het
wakkert. Hoewel de delen elk een eigen toon hebben,
weet de dichter er door haar eigenzinnig taalgebruik
en beeldend vermogen toch een geheel van te maken.
Kenmerkend voor deze poëzie is enerzijds de tedere
aandacht voor de kleine dingen van elke dag, terwijl
anderzijds de grote, existentiële thema’s niet geschuwd
worden. Van Stalborch weet met haar poëzie het wezen
van de ogenschijnlijk onaantastbare werkelijkheid te
raken zonder hem op welke manier dan ook schade
toe te brengen.

De Nederlandse jeugdzorg geﬁleerd
Autobiograﬁsche roman (van binnenuit geschreven)
Na een turbulente jeugd studeerde Rob van der Staaij
klassieke talen en vergelijkende taalwetenschap in
Leiden. Als adviseur cybersecurity, privacy en identity
management publiceerde hij tientallen artikelen en gaf
hij vele lezingen. De autobiograﬁsche roman Corvus is
niet alleen zijn literaire debuut, maar ook een getuigenverklaring.

Sterk maatschappelijk geëngageerd
(vlg. Trainspotting)
Draagt bij aan het maatschappelijk
debat over jeugdzorg
Bevat alle ingrediënten van de zelfkant
van het leven
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Els van Stalborch treedt veelvuldig
op en verzorgt ook solo programma’s

De Wet van Moenk is een moderne
ideeënroman, een sterk verhaal over
herinneren en de menselijke geest.
Jaap Bos (Rotterdam, 1961) is verbonden aan de
Universiteit Utrecht, faculteit sociale wetenschappen.
Hij studeerde psychologie en is auteur van een aantal
titels over o.a. Freud en de psychoanalyse. Bos is tevens
de biograaf van de pedagoog M. J. Langeveld. Hij
publiceerde onder meer in De Gids, De Groene Amsterdammer, NRC en Tijdschrift voor Biograﬁe, waarvan hij
tevens hoofdredacteur is. De Wet van Moenk is zijn
literaire debuut.
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Ik heb hier vaak over nagedacht, de afgelopen jaren, als
de herinneringen kwamen, als zwerfhonden, bange en
magere scharminkels, vals, ontaard, ongewassen en
ongetemd, God weet waar ze vandaan kwamen.
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Els van Stalborch (Sprang Capelle) studeerde
kunstgeschiedenis in Utrecht en ﬁlosoﬁe in Nijmegen.
Voordat zij zich volledig aan het schrijven wijdde, was ze
verbonden aan verschillende musea in Nederland.
Van Stalborch publiceerde acht bundels. Daarnaast is
zij veelvuldig gebloemleesd. Tijd vergist zich is haar
eerste bundel bij uitgeverij Magonia.
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Gedichten van Van Stalborch zijn
op muziek gezet door o.a.
Daan Droogleever en Joep Franssen
De dichter is één van de leden van
het Utrechts Stadsdichtersgilde
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