
Klassiek is wat
levenskrachtig is

Klassiek is wat
levenskrachtig is

historische uitgeverijhistorische uitgeverij



waarde lezer
De dromenwever, het begin oktober 

te verschijnen nieuwe boek van 

Douwe Draaisma, heeft alle trekken 

van een echte en verrassende 

Draaisma: vaardig en behendig 

gidst Douwe Draaisma ons door de 

droomlandschappen van het 

slapende brein, met compassie en 

precisie omschrijft hij de geneugten 

en verschrikkingen van ons 

nachtleven,  op de onbestemde 

overgang van herinneren en 

vergeten ontwart hij fantasie en 

werkelijkheid, droom en daad.

Gelauwerd vertaler Piet Schrijvers 

heeft zich aan een groots project 

gezet: de vertaling van de 

tragedies van de Romeinse stoicijn 

Seneca. Het eerste deel met de 

vrouwentragedies Medea,  Phaedra 

en Trojaanse vrouwen  is zojuist 

verschenen.

Het aan de vergetelheid ontrukken 

en vertalen van haast verdwenen,  

invloedrijke geschriften is zowat het 

handelsmerk van classicus Piet 

Gerbrandy: dit najaar presenteert 

hij Andreas Capellanus De amore: 

Liefde. 

In 2012 ontving Hans Groenewegen 

de Pierre Bayle Prijs voor 

poëziekritiek, waarmee eer werd 

bewezen aan een aan poëzie 

toegewijd leven. De lezer bevat zijn  

nagelaten essays over poëzie en 

mystiek, de beide  pijlers onder zijn 

beschouwelijk werk.

Een niet te onderschatten rol in de 

export van de Nederlandstalige 

literatuur, fictie en non-fictie, spelen 

het Nederlandse en het Vlaamse 

Letterenfonds. Als internationale 

marktverkenners, ambassadeurs en 

bemiddelaars, en tegelijk als 

betrouwbare ondersteuners van 

vertalers en vertalingen hebben zij 

zeer veel bijgedragen aan de 

steeds krachtiger wordende rol van 

de Vlaamse en Nederlandse 

literatuur in het buitenland. Douwe 

Draaisma’s boeken zijn in meer 

dan twintig talen vertaald, 

waaronder het Amhaars, Chinees, 

Japans, Deens en Duits. Ook De 

passage naar Europa maakt 

internationaal furore. Luuk van 

Middelaar kan men nu of straks 

lezen in het  Hongaars, Pools, Frans, 

Spaans, Engels, Chinees, Turks, 

Braziliaans en Arabisch. De 

wederwaardigheden van het boek 

zijn te volgen op 

www.passage-to-europe.eu

In de aanloop naar het schrijven 

van de biografie van Jan Hendrik 

Leopold zal Dick van Halsema 

lezingen geven in Arnhem, 

Groningen en Rotterdam, 

belangrijke plaatsen in het leven 

van de dichter. Zijn er op die 

plaatsen nog laatste getuigenissen, 

verloren gewaande herinneringen, 

onvermoede bronnen? 

Patrick Everard
uitgever
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SOMMIGE DELEN VAN ons brein moeten 
waken terwijl we slapen. Ze beginnen 
vreemde verhalen te spinnen. Je moet een 
examen over doen waar je al lang geleden 
voor geslaagd bent. Je rent naar treinen die je 
niet haalt. Je ontmoet mensen die niet meer 
leven. Je staat opeens naakt tussen je 
collega’s. De meeste verhalen vervliegen bij 
het wakker worden. Wat blijft zijn de vragen. 
Waarom accepteer je in je droom bizarre 
situaties als volkomen vanzelfsprekend? Hoe 
ontstaat de sensatie van vliegen in dromen? 
Bestaan voorspellende dromen? Hoe ontstaan 
erotische dromen? Of lucide dromen? Dromen 
we in zwart-wit of kleur? Hoe zien dromen van 
blinden eruit? En natuurlijk de moeilijkste 
vraag: betekenen dromen iets? Zeggen ze iets 
over de dromer? Wat hebben psychologie en 
neurologie de afgelopen halve eeuw 
opgehelderd over ons nachtleven? 
Met De dromenwever betreedt Douwe 
Draaisma opnieuw de menselijke piste vol 
wilde verhalen, steigerende nachtmerries en 
ijzingwekkende mentale acrobatiek. 
Vastberaden doorkruist hij de 
droomlandschappen van zweefdromers, 
blinde en lucide dromers;  feiten over 
erotische, profetische en examendromen 
scheidt hij moeiteloos van overspannen ficties. 
Ook het innerlijkst van het autobiografische 
droomleven onderzoekt en analyseert hij met 
wetenschappelijke acribie en pertinentie, 
maar nooit zonder open oog te houden voor 
de verhalende kracht van dromen en dromers. 
Wat we over dromen zeker willen weten is nu 
beschreven in De dromenwever.

de
dromenwever

Waarom het leven sneller gaat als je 
ouder wordt | Douwe Draaisma | 
€ 19,95 | isbn  978 90 6554 0706 | nur 770 
| 288 bladzijden | paperback | 
geïllustreerd | vormgeving rudo 
Hartman | twaalfde druk, ook 
verkrijgbaar als hardback

‘Een briljant boek over vragen die we 
ons allemaal wel eens hebben 
gesteld, geschreven met de elegantie 
van een wetenschapper die zich voor 
iedereen begrijpelijk kan maken 
omdat hij zijn vak tot in de toppen van 
zijn vingers beheerst’ 
– De Groene Amsterdammer

‘Voor zowel vakbroeder als leek een 
buitengewoon mooi boek’ 
– de Volkskrant

Waarom het leven
sneller gaat als je
ouder wordt 
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Douwe Draaisma 
(1953) is hoogleraar 
geschiedenis van de 
psychologie aan de 
Universiteit te 
Groningen. Hij is 
auteur van De 
metaforenmachine: 
een geschiedenis van 
het geheugen; 
Waarom het leven 
sneller gaat als je 
ouder wordt: over het 
autobiografische 
geheugen; 
Ontregelde geesten: 
ziektegeschiede-
nissen; De 
heimweefabriek:
over geheugen tijd & 
ouderdom; en 
Vergeetboek.  
Draaisma’s  werk is 
bekroond met zowel 
literaire als 
wetenschappelijke 
onderscheidingen, en 
is in meer dan 20 
talen vertaald en 
uitgegeven.

€ 25,00 | isbn 978 90 
6554 0607 | nur 770 | 
240 bladzijden | 
paperback 
geïllustreerd | 
vormgeving rudo 
Hartman 

Douwe
Draaisma
de 
dromenwever

verschijnt 10 oktober 2013 | 
presentatie in Aletta Jacobs Hal, Groningen
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Douwe
Draaisma

De metaforenmachine | Douwe 
Draaisma | € 19,95 | isbn  978 90 6554 
0560 | nur 770 / 680 | 320 bladzijden | 
paperback | geïllustreerd | 
vormgeving rudo Hartman | zesde 
druk

‘Inspirerend en aanstekelijk’
– Standaard der Letteren

‘Een briljant geschiedkundig 
overzicht van elkaar aflossende 
theorieën over geheugen en 
herinnering: een klassieker’ 
– Financieel Economische Tijd

De metaforenmachine

Vergeetboek | Douwe Draaisma | 
€ 19,95 | isbn 978 90 6554 0553 | 
nur 770 | 272 bladzijden | 
paperback | geïllustreerd | 
vormgeving rudo Hartman | 
derde druk, ook verkrijgbaar als 
hardback

'Een briljant boek'
- Paul Witteman

Vergeetboek 
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nederland
leest:

Ontregelde geesten | Douwe 
Draaisma | € 19,95 | isbn 978 90 6554 
4308 | nur 770 / 870 | 328 bladzijden | 
paperback | geïllustreerd | 
vormgeving Rudo Hartman | zesde 
druk, ook verkrijgbaar als hardback

‘Elk verhaal is een pareltje van 
vertelkunst, inzicht en analysekracht. 
Boeiend en intrigerend, je lijkt 
verdwaald in het universum van 
Jorge Luis Borges’ –
Standaard der Letteren 

‘Vol anekdotes over 
wetenschappelijke blunders en 
geniale vondsten en is een aanrader 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het menselijk brein’ – De Telegraaf

De heimweefabriek | Douwe 
Draaisma | € 15,00 | isbn  978 90 6554 
4407 | nur 770 | 144 bladzijden | 
paperback | geïllustreerd | | 
vormgeving rudo Hartman | vijfde 
druk

‘Draaisma beschrijft met grote 
subtiliteit en in een aangrijpende 
stijl de ouderdom en zijn 
ongemakken’ – NRC Handelsblad

‘Draaisma is als de eskimo met 
tientallen verschillende namen voor 
‘sneeuw’: hij beschikt over een rijke 
woordenschat die hem in staat stelt 
nuances aan te brengen waar 
anderen alleen van ‘vergeten’ en 
‘onthouden’ spreken.’ – Trouw

Ontregelde geesten

De heimweefabriek
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Verwoestende 
en 
heilzame
liefde 

Piet Gerbrandy (1958) 
is dichter (Smijdige 
witheid), vertaler (van 
Quintilianus), essayist 
over literatuur en 
retorica, en 
poëziecriticus (voor 
De gids, de 
Volkskrant, De groene 
Amsterdammer).
Hij doceert klassieke 
talen & culturen aan 
de Universiteit van 
Amsterdam. 

'Aan de hand van een geniale schrijver en zijn geniale 
vertaler is te lezen hoe u een redenaar kunt worden.'
– Hugo Brandt Corstius in Vrij Nederland

'Voor het eerst integraal in schitterend Nederlands'
– David Rijser in NRC Handelsblad

'Deze door Piet Gerbrandy voortreffelijk vertaalde 
klassieke tekst is met afstand het beste boek over alles 
wat er bij een advocatenpleidooi komt kijken en het is 
nog een praktisch bruikbaar boek ook.'
– Willem Witteveen in Mr. Het Magazine voor juristen.

'Gerbrandy's stijl is als een 
windstilte op een zomerse dag, 
helder en doorzichtig'
–  NRC Handelsblad

'Een fascinerend live verslag van 
de geleidelijke ontdekking van 
structuur, klank en betekenis in de 
bestudeerde gedichten, en ruimer, 
van het lezen van poëzie. Dat 
Gerbrandy de ideale lezer is, de 
schepper van licht in duisternis, 
moge duidelijk zijn.'
– Vrij Nederland

De gong & de rookberg | Piet 
Gerbrandy | € 38,75 | isbn 978 90 
6554 0362 | nur 620 | 512 bladzijden 
| gebonden | vormgeving Gerard 
Hadders & Hannie Pijnappels | 
eerste druk

De opleiding tot redenaar | Quintilianus | 
€ 49,95 | isbn 978 90 6554 4230 | 
nur 610/820/810/697 | 768 bladzijden | 
gebonden | vormgeving rudo Hartman | 
zesde druk
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ANDREAS
CAPELLANUS
liefde
een verhandeling
Vertaald en ingeleid door 
Piet Gerbrandy

AAN HET EINDE van de twaalfde eeuw 
stelde Andreas Capellanus op verzoek van 
zijn jeugdige vriend, het handboek op van 
de liefde: De amore. Liefde beschreven als 
drama van verlangen en vervulling, van 
tomeloze hartstocht en mateloze 
toewijding, van overgave aan ziedende 
lust en spirituele liefde. Het is een klassieke 
ars amatoria, een liefdesleer van erotische 
omgangsvormen, een retorica van hoofse 
minne.

Tegelijk is De amore een leerdicht, dat 
waarschuwt voor het ontwrichtende en 
verderfelijke van het zinnelijke verlangen, 
de onbereikbaarheid van de geliefde: 
niets anders stelt het levensgeluk zo zeer in 
de waagschaal als liefde. Want ware liefde 
negeert en doorbreekt maatschappelijke 
conventies, en verstoort de onromantische 
orde.

Liefde  is een ongrijpbaar boek. Ironisch, 
hoffelijk en hoofs, belerend en 
waarschuwend, een loflied op de liefde, 
oprecht, poëtisch en tegelijk beschouwend, 
een theoretisch fundament onder de 
hoofse romantische lyriek. Piet Gerbrandy 
is de juiste vertaler van deze opleiding tot 
minnaar.

Liefde | Andreas Capellanus | € 24,95| 
isbn 978 90 6554 4490 | nur 730 | 144 
bladzijden | gebonden | vormgeving 
rudo Hartman

verschijnt 29 november 2013 |  

presentatie in Gravensteen Leiden
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AL HEEFT DE EVOLUTIE 
geen doel, het ontstaan van 
de soorten heeft inmiddels 
wel een rijk verleden. De vis 
die aan land kroop geeft een 
compleet overzicht van het 
ontstaan en de ontwikkeling 
van het gewervelde dier. Wat 
zich ook voordeed in de 
evolutie, van de eerste Big 
Bang en de tweede Grote 
Klap tot aan de uitvinding 
van het wiel: onze ruggen-
graat hangt van toeval en 
tegenslag aan elkaar. 
De mens is dan misschien 
geen kroon op de schepping, 
de hand van Jelle Reumer 
maakt van de evolutie een 
verbazingwekkende 
geschiedenis. Wat is er zo 
bijzonder aan lopen, vliegen, 
zwemmen, kruipen en 
ademen? Wat is eigenlijk een 
vis? En waarom lijkt een koe 
meer op een dolfijn dan op 
een paard? De vis die aan 
land kroop is de beste 
reisgids naar onze oorsprong. 

Dieren met 
ruggengraat

NIETS WIJST EROP dat de evolutie het ontstaan van de 

mens als doel heeft gehad. En niets wijst erop dat het leven 

draait om één enkel individu. Hoe komt het dan dat we 

onszelf toch zo belangrijk, zo uniek vinden? Hoewel de 

gedragingen van groepen mensen structureel gelijkenis 

vertonen met wat wel een superorganisme is genoemd, is 

ieder individueel lid van zo’n groep er stellig van overtuigd 

dat hij zich beweegt met volledige controle over zijn eigen 

gedachten, eigen handelingen, en eigen gevoelens. Over 

deze ietwat ongemakkelijke paradox gaat De mierenmens.

De mierenmens | Jelle Reumer | € 19,50 | 
isbn 978 90 6554 4858 | nur 922 | 148 bladzijden | paperback | 
vormgeving Hannie Pijnappels
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Jelle Reumer (1953) is 
directeur van het 
Natuurhistorisch 
Museum te 
Rotterdam, en als 
bijzonder hoogleraar 
vertebratenpaleonto-
logie verbonden aan 
de Universiteit 
Utrecht. Hij is vaste 
medewerker van NRC 
Handelsblad, Trouw 
en De gids, en tevens 
een vruchtbaar 
wetenschappelijk 
essayist. Jelle Reumer 
heeft een gouden 
schrijverspen, is de 
denker onder de 
biologen, soms 
ironisch, altijd 
oorspronkelijk, 
uitdagend en 
inspirerend.

De vis die aan land 
kroop | Jelle Reumer | 
€ 25,00 | isbn 978 90 
6554 0393 | nur 920 | 
192 bladzijden | 
paperback | geïllus-
treerd | vormgeving 
Hannie Pijnappels

Jelle
 reumer
De vis
die aan
land kroop
De evolutie van gewervelde dieren

verschijnt 4 oktober 2013
8



NAGELATEN
LEZER VAN POËZIE, lezer van 
mystiek: Hans Groenewegen 
was beide, geestdriftig en 
bedachtzaam. Lezen op het 
snijpunt van poëzie en mystiek 
was zijn hartstocht, 
verwantschappen traceren in 
woorden en intenties bijna een 
existentiële drijfveer. En dan: 
tegen de keer denken, door te 
botsen nieuwe woorden en 
nieuwe betekenissen open te 
leggen, vrij te maken.
In De lezer brengt Hans 
Groenewegen de woorden en 
de werkelijkheid bijeen van 
mystici als Hadewijch, 
Margarete van Porete, Jan van 
Ruusbroec, Meister Eckhart en 
dichters als Lucebert, H.H. ter 
Balkt, Nachoem Wijnberg, Kees 
Ouwens. In zijn beschouwingen 
zoekt en proeft Groenewegen 
de woorden in de mystieke 
poëzie en de dichterlijke 
mystiek, die de hoogste en 
diepste punten van  de 
ervaring weergeven. In het 
essay reikt de schrijver bij 
voortduring en herhaaldelijk 
naar het onmogelijke, de 
woorden van de dichter, de 
mysticus opnieuw te ervaren, 
opnieuw tot leven te brengen 
in de lezer die hij ook is. In de 
lezer voor wie hij schrijft.
In 2013 is Hans Groenewegen 
overleden. Voor zijn bestendig, 
kritisch en toegewijd 
beschouwelijk werk is hij in 
2012 geëerd met de Pierre 
Bayle prijs voor poëziekritiek.

Het handschrift van Lucebert | Hans Groenewegen | € 35,00  
| isbn 978 90 6554 4964 | nur 320/624| 124 bladzijden | 
gebonden | geïllustreerd | vormgeving Gerard Hadders & 
rudo Hartman | eerste druk

Licht is de wind der duisternis | Hans Groenewegen | € 30,00  
| isbn 978 90 6554 3820 | nur 620/306 | 376 bladzijden | 
paperback | geïllustreerd  | vormgeving rudo Hartman | 
eerste druk
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Hans Groenewegen 
(1956-2013) was 
dichter (meest recent 
verschenen 
Blijven&verreizen en 
Van alle angst 
ontdaan), essayist, 
redacteur en 
samensteller van 
historische bundels 
over de poëzie en de 
poetica van dichters 
als Lucebert, Kees 
Ouwens, Hans 
Faverey, Karel van de 
Woestijne.

De lezer | Hans 
Groenewegen 
(redactie) | € 24,50 | 
isbn 978 90 6554 5022 | 
nur 323 | 192 
bladzijden | 
paperback | 
vormgeving rudo 
Hartman

hans
groenewegen

De lezer
van poëzie en mystiek

verschijnt 1 november  2013
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Tegen het
vergeten

Eenrichtingstraat | Walter Benjamin | € 19,95 | isbn 
978 90 6554 1918 |nur 730/736| 116 bladzijden | 
paperback | vormgeving rudo Hartman

EENRICHTINGSTRAAT  IS EEN SAMENSTEL  van dromen, 

stellingen, invallen, aforismen en herinneringen-fragmenten 

die te zamen het grondplan vormen voor de filosofie van 

Walter Benjamin. Wandelend door een imaginaire straat 

gebruikt Benjamin de teksten op gevels, wegwijzers en 

uithangborden om een portret te schilderen van Duitsland in 

de jaren twintig.

Eenrichtingstraat is een klassieke tekst uit het begin van de 

twintigste eeuw. Walter Benjamin schreef dit boek in de 

onzekere periode waarin de negentiende-eeuwse 

burgerlijke cultuur vervaagt zonder dat een nieuwe 

maatschappijvorm gestalte krijgt. Het is deze mengeling van 

verlies en verwachting die Benjamin onder woorden brengt.

Eenrichtingstraat is vertaald door Paul Koopman, en van een 

nawoord voorzien door Michel van Nieuwstadt.

IN DUITSE MENSEN heeft de 
cultuurcriticus Walter Benjamin een 
reeks van 26 brieven bijeengebracht, 
uit de periode 1783-1883, verzameld uit 
een eeuw intensieve, intellectuele en 
persoonlijke correspondentie. De eerste 
uitgave van Deutsche Menschen. Eine 
Folge von Briefen verscheen in 1936 bij 
het Zwitserse Vita Nova Verlag.  Met 
brieven van bekende namen als 
Goethe, Büchner, Kant, Hölderlin, 
Grimm, Lichtenberg en minder 
bekende als Seume, Keller, Voss, Liebig, 
Dieffenbach, Görres geeft Benjamin het 
beeld van een Duitse cultuur die in zijn 
tijd zowat tot een subculturele 
herinnering was geworden. De keuze 
van openhartige en ontwapenende 
brieven omspant de historische 
overgang van een open, 
hooggestemde cultuur naar een 
vernauwde, doelgerichte orde. In de 
correspondentie spiegelt tomeloze 
energie zich vrijelijk aan filosofische 
verwondering, de lof van vriendschap 
is even groot als wetenschappelijke 
dadendrang, de retorica van de 
intimiteit maakt verlies en 
onbereikbaarheid onmiddellijk 
ervaarbaar. 

De inleidingen die Walter Benjamin op 
elke brief schreef zijn vertaald door 
Michel van Nieuwstadt, van wie ook het 
nawoord is. Aan correspondenten is 
recht gedaan door elke brief een eigen 
vertaler te gunnen, onder wie Ard 
Posthuma, Cyrille Offermans, Peter 
Kaaij, Geert van Istendael, Wessel Krul, 
Wout van Bekkum. Historische 
toelichtingen van Reinbert Krol wijzen 
op wat destijds of nadien geweten of 
vergeten is.
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Walter Benjamin 
(1892-1940) is in de 
combinatie filosoof en 
historicus de 
cultuurcriticus bij 
uitstek. Zijn essays 
zijn even beeldrijk als 
indringend; zijn 
scherpzinnigheid 
dient de ontdekking, 
de verwondering en 
zijn blik is een 
mengeling van 
mededogen en 
weemoed. Benjamins 
gedrevenheid het 
waardevolle uit het 
verleden te behoeden 
voor de grote geeuw 
van het culturele 
vergeten is nog steeds 
de intellectuele 
uitdaging van onze 
tijd.

Duitse mensen | 
Walter Benjamin | 
€ 24,50 | isbn 978 90 
6554 2724 | nur 730 | 
144 bladzijden | 
paperback | 
vormgeving Gerard 
Hadders & rudo 
Hartman

walter
benjamin
Duitse
Mensen

verschijnt 31 januari 2014

12



DE TRAGEDIES 
VAN SENECA 

Piet Schrijvers (1939) 
is een uiterst 
vruchtbaar vertaler 
(Horatius, Lucretius, 
Vergilius) en een 
inspirerend essayist 
(Ik kan de Muzen niet 
haten: over poëtische 
geestdrift en 
stoïcijnse 
standvastigheid). 
Voor zijn imposante 
vertaalarbeid ontving 
hij in 2012 van
het Prins Bernhard 
Cultuurfonds de 
prestigieuze Martinus 
Nijhoff prijs. Medea, 
Phaedra, Trojaanse 
vrouwen is het eerste 
deel van Schrijvers’ 
uitgave en vertaling 
van de tragedies van 
Seneca.

seneca II 
AGAMEMNON  •  HERCULES  •  OEDIPUS  •  THYESTES
verschijnt in oktober 2014

De natuur van de dingen 
| Lucretius | € 49,95 | isbn 
978 90 6554 4247 | nur 306 
/ 730 | 612 bladzijden | 
gebonden met 
stofomslag | 
Latijn & Nederlands | 
vormgeving rudo 
Hartman | vierde druk

Georgica – Landleven | 
Vergilius | € 24,95 | isbn 978 
90 6554 4643 | nur 306 | 140 
bladzijden | gebonden met 
stofomslag | vormgeving 
rudo Hartman

Verzamelde gedichten | 
Horatius | € 49,95 | isbn 978 
90 6554 3622 | nur 306 | 644 
bladzijden | gebonden met 
stofomslag | geïllustreerd | 
Latijn & Nederlands | 
vormgeving rudo Hartman  
| tweede druk

Aeneas | Vergilius | € 49,95 | isbn 
978 90 6554 2427 | nur 308 | 608 
bladzijden | gebonden met 
stofomslag | Latijn & Nederlands | 
vormgeving rudo Hartman  | 
tweede druk
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seneca I
Bezorgd, vertaald en 
ingeleid door 
Piet Schrijvers

LUCIUS ANNAEUS SENECA speelt een 
centrale rol in de Romeinse literatuur en 
politiek. Als auteur van veel gelezen en 
vertaalde filosofische brieven en 
psychologische traktaten is hij een 
vermaard pleitbezorger van stoicijnse 
deugden als gelijkmoedigheid, mildheid 
en gemoedsrust. Tot in de huidige eeuw 
staat hij te boek als de filosoof van de 
redelijkheid, op wie emoties geen enkel 
vat hebben. Maar de tragedies van 
Seneca verbeelden juist het tegengestelde: 
ze zijn doordesemd van de politieke 
werkelijkheid en waanzin van het 
keizerlijke Rome in de eerste eeuw. De 
uitzinnige wreedheid van keizer Nero, 
wiens politiek adviseur hij was, is symbool 
geworden van Seneca’s tragedies: een 
kolkende poel van onbeheerste emoties in 
het decor van een absurde en redeloze 
wereld. De woede van Medea, de 
gekweldheid van Phaedra, de vernedering 
van de Trojaanse vrouwen: Medea, 
Phaedra en Trojaanse vrouwen vormen 
een klassiek theater van de wreedheid. 
Wrok, wraakzucht en misbruik worden in 
een overrompelende beeldenrijkdom over 
het gruwende publiek uitgestort. In de 
traditie keren de tragedies van Seneca in 
wisselende gedaantes weer: bij 
Shakespeare en Sarah Kane, bij Vondel en 
Hugo Claus, bij Sylvia Plath en Antonin 
Artaud. Weinig anderen dan Piet Schrijvers 
kunnen zich met zoveel dichterlijk 
vermogen wagen aan het vertalen van 
Seneca’s tragedies, als geen ander 
beheerst hij de vele registers van de 

€ 38,50 | isbn 978 90 6554 0126 | nur 307 | 304 
bladzijden | Latijn & Nederlands | gebonden 
in integraalband | vormgeving Gerard 
Hadders & rudo Hartman | verschenen 

MEDEA | PHAEDRA | TROJAANSE VROUWEN

Latijnse poëzie. Schrijvers’ oeuvre van 
vertalingen uit het Latijn – Lucretius, 
Horatius, Vergilius – is bekroond met de 
Martinus Nijhoff prijs, de belangrijkste 
Nederlandse onderscheiding voor 
vertalers.
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pleidooi voor 
opmerkzaamheid
Uitgangspunt van De Principes van Huygens is 
de Traité de la Lumière van Christiaan 
Huygens (1629-1695). Het Principe van Huygens 
over de voortplanting van lichtgolven wordt 
nog steeds als zodanig gebruikt. Fascinerend 
is daarom Icke’s conclusie over Huygens’ 
Principe van het Licht: ‘Pas nu ik de Traité 
zowat stukgelezen heb besef ik hoe 
uitzonderlijk knap het van Huygens was om te 
werken met golven zonder golven.’ Zonder 
Huygens geweld aan te hoeven doen, toont 
Icke op elegante wijze de genialiteit van 
Huygens’ onderzoek aan, en de overtuigende 
kracht van zijn scherpste wapen: de 
meetkunde. 
Uit De verhandeling over het Licht herleidt Icke 
het andere principe van Huygens, zijn Principe 
van het Onderzoek, dat aan alle wetenschap 
ten grondslag behoort te liggen. Waarnemen, 
opmerken, veronderstellen, voorspellen, 
opnieuw waarnemen – langs deze weg 
voltrekt zich de ware werkwijze van de 
opmerkzame geest. Huygens zegt het in 1690, 
in zijn Verhandeling aldus: ‘Waar wiskundigen 
hun stellingen bewijzen uitgaande van zekere 
en onbetwistbare uitgangspunten, worden 
hier principes bevestigd door de conclusies die 
men eruit trekt; het kan niet anders uit de aard 
der zaak. Toch is het mogelijk op die manier 
een mate van waarschijnlijkheid te bereiken 
die bijna niet onderdoet voor absolute 
zekerheid.’ Het vergt heldenmoed om in tijden 
van zekerheid, onzekerheid als uitgangspunt 
te nemen.
De bewondering van Vincent Icke is 
onomwonden: voor de intellectuele moed van 
Huygens, voor de geestdriftige en 
gepassioneerde onderzoeker, die zowat even 
vindingrijk en productief was als Leonardo da 
Vinci. Met De Principes van Huygens houdt 
Icke ons, een-en-twintigste-eeuwers, Christiaan 
Huygens als toonbeeld voor van 
opmerkzaamheid en klaarheid van geest.

Christiaan Huygens in de onvoltooid verleden 
toekomende tijd | Vincent Icke | € 20,00 | 60 
bladzijden | isbn 978 90 6554 4605 | nur 320/688 | 
paperback | geïllustreerd | vormgeving rudo 
Hartman | derde druk

De ruimte van Christiaan Huygens | Vincent Icke 
| € 20,00 | 96 bladzijden | isbn 978 90 6554 0287 | 
nur 320/688 | paperback | geïllustreerd | 
vormgeving rudo Hartman | eerste druk
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Vincent Icke (1946) is 
als natuurkundige en 
theoretisch 
sterrenkundige 
verbonden aan de 
universiteiten van 
Amsterdam en 
Leiden. In de grote 
tentoonstelling rond 
Constantijn & 
Christiaan Huygens in 
Den Haag (2013) is hij 
(samen met Charlotte 
Lemmens) 
verantwoordelijk voor 
het deel over 
Christiaan. Eerder 
schreef Vincent Icke 
al Christiaan Huygens 
in de onvoltooid 
verleden toekomende 
tijd en De ruimte van 
Christiaan Huygens; 
met De Principes van 
Huygens completeert 
Icke zijn trilogie over 
Christiaan Huygens: 
een monument van 
opmerkzaamheid.

De principes van 
Huygens | Vincent 
Icke | € 25,00 | isbn  
978 90 6554 0232  | nur 
320 | 144 bladzijden | 
paperback |
geïllustreerd | 
vormgeving rudo 
Hartman

Vincent
Icke
De Principes 
van Huygens
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A R I S T O  T E L E S
I N  N E D E R L A N D S E    V E R T A L I N G

politica

€ 38,75 | isbn 978 90 6554 0041 | nur 730 | 
gebonden met stofomslag | 368 bladzijden | 
vormgeving Gerard Hadders & rudo 
Hartman | verschenen

vertalers Jan Maarten Bremer & Ton Kessels
eindredactie Jan van Ophuijsen

ARISTOTELES’  POLITICA IS een sleuteltekst in de 
geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel 
van de politieke theorie als van de politieke praktijk. 
Het is een fundamenteel werk over de organisatie van 
het staatkundige verband en de plaats van de burger 
daarin. Aristoteles baseert zijn beschouwingen op 
uitvoerig onderzoek naar bestaande staatsinrichtingen, 
en formuleert op basis hiervan zijn scherpe kritiek op 
Plato’s beide utopieën in Staat en Wetten.
In de Politica geeft Aristoteles ook in het verlengde van 
het onderzoek een schets van wat in zijn ogen het beste 
staatkundige verband is en hoe de opvoeding de 
burger dient voor te bereiden op zijn rol in de 
gemeenschap. De beste staat is een onafhankelijke, 
van beperkte omvang, die een zekere welvaart kent als 
basis voor het uiteindelijke doel, het goede en 
gelukkige leven dat op deugd is gebaseerd.
De mens is een ‘politiek dier’, en van nature ontplooit 
de burger zich optimaal in de ‘polis’. In de Politica 
behandelt Aristoteles de politieke en ethische kwesties 
die nog steeds een belangrijke rol spelen in de 
discussie en de gedachten over de beste staatsvorm: de 
verantwoordelijkheid van de macht, het doel van de 
staat, de rol van het onderwijs, de vorming van de 
burger, de criteria en de aard van het burgerschap, de 
verhouding tussen volksvergadering en de uitvoerende 
en rechtsprekende machten.
De invloed van de Politica op de Europese cultuur 
begint in de middeleeuwen, wanneer het werk in het 
Latijn wordt vertaald. Van Thomas van Aquino tot 
Hannah Arendt is het boek bestudeerd en invloedrijk 
gebleven. Deze eerste Nederlandse vertaling kan nu 
met vrucht in de lage landen gelezen en benut worden.

ARISTOTELES IN NEDERLANDSE 

VERTALING ontwikkelt zich sedert 1999 

gestaag tot een buitengewoon 

lezenswaardige reeks vertalingen van 

oorspronkelijke filosofische teksten, 

die zonder uitzondering en in vele 

geledingen een prominente plaats 

hebben verworven in actuele 

gedachtevorming en debat over 

publiek en individueel ethisch 

handelen, over politieke en juridische 

retorica. Voor de 21ste eeuw is 

Aristoteles ijkpunt en gids tegelijk.

Redactie Keimpe Algra, Jan Maarten Bremer, Philip van der Eijk, Jan van Ophuijsen,                     Carlos Steel – Eindredacteur Jan van Ophuijsen
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A R I S T O  T E L E S
I N  N E D E R L A N D S E    V E R T A L I N G
Redactie Keimpe Algra, Jan Maarten Bremer, Philip van der Eijk, Jan van Ophuijsen,                     Carlos Steel – Eindredacteur Jan van Ophuijsen
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A R I S T O  T E L E S
I N  N E D E R L A N D S E    V E R T A L I N G

de eerste
    filosofie

De eerste filosofie | Aristoteles | € 24,75 | isbn 978 90 6554 
0164 | nur 730 |  96 bladzijden | gebonden met stofomslag | 
tweede druk | vertaler Carlos Steel

over
voortplanting

IS PLATO IN zijn dialogen de schepper van de filosofie zoals wij deze 

nu nog kennen, het is Aristoteles die de drie grote domeinen van de 

wijsbegeerte  – logica, metafysica, ethiek – voor tweeduizend jaar heeft 

afgebakend en bepaald. Metafysica noemt hij zelf de ‘eerste filosofie’, 

en in het eerste van de boeken die later onder de naam Metafysica 

uitgegeven worden, legt hij uit wat eerste filosofie is. Het is de hoogste 

kennis die mensen kunnen bereiken, een inzicht in de eerste oorzaken 

van al wat is. Hierom gaat ze ‘vooraf’ aan alle wetenschappen die zich 

op het begrip van een bepaald gebied toeleggen, getal, meetkundige 

figuren, natuur, dieren. In het inzicht van de oorzaken bereiken we een 

inzicht in de werkelijkheid zoals een god die zou hebben. Deze kennis 

is de hoogste wijsheid waarin mensen de zin van hun bestaan vinden 

als vrije redelijke wezens. Dit inzicht is verheven, maar ook moeilijk en 

slechts door weinigen te bereiken.

ARISTOTELES IS DE grondlegger van de biologie. Gedreven door een 

ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een 

onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een 

grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld 

in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De 

resultaten van dit project vonden hun neerslag in verscheidene geschriften, 

zoals Over dieren (waarin de mens overigens een prominente plaats inneemt) 

en Over voortplanting. Het gaat Aristoteles om meer dan een louter empirisch 

observeren van de verschijnselen. Hij is op zoek naar regelmaat en 

systematiek, naar kenmerken die dieren en diersoorten gemeen hebben en 

op grond waarvan ze in groepen kunnen worden ingedeeld. In dit boek is 

een van de wezenstrekken van Aristoteles' filosofie concreet te volgen. Dat is 

de noodzakelijke ontwikkeling van mogelijkheid tot verwezenlijking, van 

vorm tot materie, van eikel tot eik. Aristoteles' precieze waarnemingen en 

beschrijvingen hebben van zijn biologische werken een monument in de 

geschiedenis van de wetenschap gemaakt.

Over voorplanting | Aristoteles | € 38,75 | isbn 978 90 6554 
0171 | nur 730 / 922 | 232 bladzijden | gebonden met 
stofomslag | eerste druk | vertaler Rein Ferwerda
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A R I S T O  T E L E S
I N  N E D E R L A N D S E    V E R T A L I N G
vormgeving Gerard Hadders & rudo Hartman

De Ethica Nicomachea is een van de meest 
toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is 
de eerste systematische uiteenzetting over 
het goede leven. Het staat aan de 
oorsprong van de zogenaamde 
‘geluksethiek’. De Ethica is geschreven voor 
de volwassen politieke burger met 
levenservaring, die goede vorming behoeft 
om juiste wetten voor de gemeenschap te 
ontwerpen.

Ethica | Aristoteles | € 38,75 | isbn 978 90 6554 
0058 | nur 730 | 360 bladzijden | gebonden 
met stofomslag  | zevende druk  | vertalers 
Jean Verhaeghe & Christine Pannier

‘In uitstekend Nederlands 
vertaald en prachtig 
uitgegeven’ – Trouw

‘Ongehoord grondige studie 
naar de filosofische en 
psychologische grondslagen 
van menselijke communicatie, 
toegespitst op publiek 
taalgebruik’ 
– De Groene Amsterdammer

Retorica | Aristoteles | € 38,75 | 
isbn 978 90 6554 0072 | nur 617 | 
276 bladzijden | gebonden met 
stofomslag | tweede druk | 
vertaler Marc Huys 

ethica

retorica
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De verzegelde tijd | 
Andrei Tarkovski | 
€ 35,00 | isbn 978 90 
6554 0317 |nur 730/652 
| 212 bladzijden | 
paperback | 
geïllustreerd | 
vormgeving Gerard 
Hadders & rudo 
Hartman | vijfde druk, 
inclusief 1 dvd | 
vertaler Arjen 
Uijterlinde.

Samoerai van
de menselijke
waardigheid

23

'Geen enkele serieuze 
filmliefhebber mag Tarkovski's 
'Beschouwingen over de 
filmkunst' aan zich voorbij 
laten gaan.'

'Tarkovski: de dichter onder de 
filmers'

De verzegelde tijd is de achtste 
parel uit het oeuvre van 
Tarkovski.'

IN DE VERZEGELDE TIJD schrijft 
Tarkovski voor het eerst over zijn films. Het 
boek verschaft de lezer een oorspronkelijk 
inzicht in de persoonlijke en artistieke 
drijfveren van Tarkovski. Hij beschrijft 
uitgebreid zijn inspiratiebronnen, zijn 
methode van werken en zijn visie op de 
taak van de kunstenaar in onze tijd. Het 
boek bevat een groot aantal setfoto's en 
stills uit Tarkovski's films, aangevuld met 
gedichten van zijn vader, Arseni Tarkovski, 
en wordt gecompleteerd door een 
volledige filmografie.

De vijfde druk bevat als extra een dvd met 
de documentaire van de opnamen van 
zijn laatste film Het offer en een interview 
met Tarkovski zelf.

met de 'Grand Prix 
Spécial' werd 
onderscheiden, legt 
Tarkovski telkens 
getuigenis af van zijn 
persoonlijke en 
poëtische visie op het 
leven. Hij is een 
archeoloog van de 
verbeelding en de 
herinnering, die in 
zijn verzet tegen het 
sociaal-realisme 
aansluiting zoekt bij 
de traditie van 
negentiende-eeuwse 
Russische schrijvers 
als Dostojevski en 
Tolstoj.

DE RUSSISCHE 
REGISSEUR Andrei 
Tarkovski (1932-1986) 
behoort met Ingmar 
Bergman en Akiro 
Kurosawa tot de grote, 
visionaire filmmakers 
van de tweede helft 
van de twintigste 
eeuw. In al zijn films, 
van De jeugd van 
Ivan, die in Venetië in 
1962 werd bekroond 
met de Gouden 
Leeuw, Andrei 
Roebljov, Solaris, De 
spiegel, Stalker, 
Nostalghia, tot aan 
zijn laatste Het offer, 
die in Cannes in 1986 

andrei
tarkovski
De
verzegelde
tijd
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AUGUSTUS 

Zondag 18 augustus 2013 | 15.00-17.00 uur

Dubbellezing Piet Gerbrandy en Piet Schrijvers

In samenwerking met Salon Hans Spit

In Veilinghuis Van Stockum, Prinsegracht 15, 2512 

EW Den Haag

SEPTEMBER

Vrijdag 27 september 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Dick van Halsema De dichter Leopold in 

Arnhem

In samenwerking met Historisch Genootschap 

Prodesse Conamur

In Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24-A, 6814 CL 

Arnhem

OKTOBER 

Donderdag 10 oktober 2013 | 20.00-21.30 uur

Presentatie Douwe Draaisma De dromenwever

In samenwerking met Polare & Studium Generale 

Groningen

In de Aletta Jacobs Hal, Blauwborgje 4, 9747 AC 

Groningen

Woensdag 23 oktober 2013 | 19.30-21.30 uur

Lezing Douwe Draaisma De dromenwever

In samenwerking met Polare Utrecht

In Polare, Stadhuisbrug 5, 3511 KP Utrecht

Woensdag 30 oktober 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Dick van Halsema Tusschen de drommen, 

middenin: de dichter Leopold in Rotterdam

In samenwerking met het Rotterdamsch 

Leeskabinet

In Erasmuspaviljoen, Campus Woudenstein, Burg 

Oudlaan 50, Rotterdam

NOVEMBER

Vrijdag 1 november 2013 | 20.15-22.00 uur

Lezing Douwe Draaisma over De dromenwever

In samenwerking met boekhandel Venstra

In Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein 102, 1181 ZM 

Amstelveen

Actuele informatie op www.historischeuitgeverij.nl

Donderdag 7 november 2013 | 20.00-22.00 uur

Groningse Kousbroek-lezing door 

Douwe Draaisma, Het gewicht van dromen

In samenwerking met De culturele onderneming

In de Der Aa-Kerk, Akerkhof 2, 9711 JB Groningen

Meer informatie www.decultureleonderneming.nl

Zondag 10 november 2013 | 14.00-15.30.00 uur

Wim Brands interviewt Douwe Draaisma over

De dromenwever

In Theater Polare, Lijnbaan 150, 3012 ER Rotterdam

Dinsdag 12 november 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Douwe Draaisma over De dromenwever

In samenwerking met Island Bookstore & de 

Openbare Bibliotheek

In de Nassaukerk, De Wittenkade 111, 1052 AG 

Amsterdam

Woensdag 13 november 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Douwe Draaisma over De dromenwever

In De Larense boekhandel, Naarderstraat 9, 1251 

AW Laren

Donderdag 21 november 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Douwe Draaisma over De dromenwever

In De Groote Societeit, Koestraat 8, 8011 NK Zwolle

Dinsdag 26 november 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Douwe Draaisma over De dromenwever

In samenwerking met Steenwijks Boekhuys 

In RaboTheater, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk

Donderdag 28 november 2013 | 20.00-22.00 uur

Lezing Douwe Draaisma over De dromenwever

In samenwerking met Gentse Alumni Psychologie

In Faculteitsauditorium, Henri Dunantlaan 2, Gent

Vrijdag 29 november 2013 | 16.30 uur

Presentatie Andreas Capellanus' Liefde

In Gravensteen, Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden

DECEMBER

Zondag 8 december 2013 | 13.00 uur

Naturalis Winterlezing door Jelle Reumer

In Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden

SPREKEND HISTORISCHE UITGEVERIJ NAJAAR 2013
Historische Uitgeverij

Westersingel 37

9718 CC Groningen

t  050 3 18 17 00

e  info@historischeuitgeverij.nl

www.historischeuitgeverij.nl

vormgeving

Gerard Hadders | Schiedam

fotografie

Sake Elzinga | Assen

Mels van Zutphen | Rotterdam

Edith Gruson | Schiedam

druk

Drukkerij De Maasstad | Pijnacker

Vertegenwoordiging 

voor de boekhandel 

in Nederland

Gerard Pels Boekdiensten

Bordeslaan 90

5223 MS ‘s-Hertogenbosch

t  073 65 77 282 * 06 23 769 142

e  info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging 

voor de boekhandel 

in België

Linda Vandermeulen

Verspreidingscentrum Van Halewyck

Diestsesteenweg 71-A

3010 Leuven

t  016 35 33 06

e  lindav@vanhalewyck.be
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