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“Een werk dat ver boven de middelmaat uitsteekt”  
– Frankfurter Algemeine 

“"… verbluffende stilistische vaardigheden…” 
– Die Welt
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Eginald Schlattner

De onthoofde haan

Op 23 augustus 1944 houdt een jongen 

die behoort tot de Duitse minderheid een 

examenfeest in het Roemeense Fogaras. 

De hele klas is uitgenodigd, ook zijn 

vroegere vriend Hans Adolf, de nazi die 

hem verraden heeft. En ook het Joodse 

meisje Judith. 

De dag van het feest markeert niet alleen 

het afscheid van de school en van de 

jeugd, het is ook het afscheid van een 

lange geschiedenis. Want aan het einde 

van deze dag keert Roemenië zich af van 

Duitsland naar de Sovjet-Unie, en direct 

daarop nemen vliegtuigen de Duitse villa 

onder vuur. Met vele flashbacks naar de 

jeugdjaren stuwt het verhaal zich voort 

langs verraad en opoffering naar een 

weergaloze climax.

De vele etnische groepen die destijds 

in Roemenië tot op die dag vreedzaam 

samenleefden, Roemenen, Duitsers, 

Hongaren, Joden en Zigeuners, maken 

dit boek tot een verrassend actuele 

spiegel voor onze eigen multiculturele 

samenleving. Maar vooral is het een 

unieke leeservaring.

Eginald Schlattner (1933) groeide op onder de Duitse minderheid in 

Zevenburgen, Roemenië. Na de machtsovername door de communisten 

werd deze minderheid verdrukt. Hij was actief in literaire kringen, 

werd opgepakt door de Securitate, gevangen en gemarteld, waardoor hij 

uiteindelijk zijn vrienden verraadde. De ingrijpende gebeurtenissen van zijn 

leven verwerkte Schlattner in zijn romansen Als het water komt. 

“Eginald Schlattner vertelt soeverein 

en spannend zijn complexe verhaal.."

– Tagesspiegel
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9 789492 600288

ISBN 978-9-49260-028-8

Sytse van der Veen | novelle

Eiland

ISBN 	9789492600288 | NUR	301 | Uitvoering Paperback	met	flappen	

Omvang	144	p.	| Formaat	12	x	19	cm | Verschijnt	juni	2020 | Prijs	14,99

Wat zijn mensen ten diepste? En waartoe zijn ze in staat?

Een geboren verteller
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De negentienjarige Alwin de Groot raakt 

gefascineerd door een merkwaardige groep 

anarchisten. Die hebben een villa gekraakt 

op een eilandje, niet ver van het slaperige 

dorp waar hij is opgegroeid. Als hij zich bij 

hen aansluit verandert zijn leven radicaal, 

zeker wanneer de eigenaar van het eiland 

pogingen onderneemt om zijn bezit terug 

te krijgen.

Die eerste dag van mei. Ze zagen er absoluut niet uit zoals ik me leden van een sekte voorstelde, en toch wist ik 

direct dat ze van het eiland kwamen. Een meisje en een jongen. Beide van mijn leeftijd, misschien iets ouder. 

Het meisje was blond. Een gebloemde jurk liet haar knieën onbedekt, te zomers voor deze dag.  

Er stond behoorlijk wat wind en het was fris. Ze deed me aan een vogel denken. Veel geel, nog meer rood. 

Minstens tien armbanden glinsterden aan haar eveneens blote armen.

Sytse van der Veen

Eiland

Sytse van der Veen (1969) is in het dagelijks leven financiëel 

manager. ‘Eiland’ is zijn literaire debuut. 

Een indringende beschrijving van een 
subcultuur, die doet denken aan David Vann.
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9 789492 600295

ISBN 978-9-49260-029-5

ISBN 9789492600295 | NUR 274 | Uitvoering Gebonden  

Omvang 32 p. | Formaat 20 x 29 cm | Verschijnt juni 2020 | Prijs 14,99

Grappig verhaal over roddelen

Illustrator genomineerd door Nederland  
voor de Biënale te Bratislava
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Op een ochtend merkt vleermuis dat de 

boerin in haar neus gestoken is door een 

mug. Hij vertelt het aan vlinder, die vertelt 

aan de pauw dat het hele gezicht van de 

boerin is opgezwollen door een bijensteek. 

Pauw vertelt op zijn beurt aan hond dat 

een bijter, dat zal wel een rat zijn, de boerin 

heeft toegetakeld. En het duurt niet lang of 

de mug is uitgegroeid tot een olifant en de 

muggenbult tot een zware verwonding. 

Maar de dieren zijn het er achteraf over eens 

dat de olifant het had kúnnen doen.

Myra Emmen-Riedel (1993) is een veelbelovende illustratrice. Haar als stage-

opdracht geïllustreerde De verwende prinses werd uitgegeven en vervolgens door IBBY 

Nederland gekozen als inzending naar de Biënnale te Bratislava.

Kees Opmeer (1952) is de auteur van meerdere jeugdboeken, waaronder  

Het Vergeetboek, Brandtgevaar, Als twee druppels water, De mislukte kampioen  

en Als het water komt. 

Kees Opmeer (tekst) en
Myra Emmen-Riedel (illustraties)

Hoe de mug een olifant werd
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