
Nieuwe roman van Joachim Meyerhoff: ACH, DEZE LEEGTE,
DEZE VERSCHRIKKELIJKE LEEGTE
In deze tragikomische roman vertelt Meyerhoff wederom een voortreffelijk,
ontroerend, grappig en raak verhaal.

Info Amsterdam | Gepubliceerd op: 28 januari 2016

Samenvatting Na het succesvolle en prachtige boek over opgroeien in de omgeving
van een psychiatrische kliniek, schrijft Joachim Meyerhoff in ACH,
DEZE LEEGTE, DEZE VERSCHRIKKELIJKE LEEGTE aanstekelijk over
de wonderlijke periode bij zijn grootouders en op de theaterschool.
Deze briljante tragikomische roman verschijnt 8 maart en sluit perfect
aan bij het Boekenweekthema “Was ich noch zu sagen hätte”.

Details 'Op mijn twintigste werd ik tot mijn grote verrassing in München op een
toneelschool aangenomen en trok ik bij mijn grootouders in omdat ik geen
kamer kon vinden. Het contrast tussen deze twee werelden had niet groter
kunnen zijn. Hierover wil ik vertellen: over mijn boven alles beminde
grootouders, met z’n tweeën gevangen in hun schitterende huis, en over hoe
het is als iemand tegen je zegt: ‘Je moet leren met je tepels te glimlachen.'

Zijn grootmoeder, ooit zelf actrice, is nog steeds een diva. Zijn grootvader, een
gepensioneerde filosofieprofessor, is een scherpe maar slechthorende man.
Hun dagen zijn ingedeeld aan de hand van absurde rituelen waarin alcohol
een belangrijke rol speelt. Met de dagelijkse afwisseling van het grootse maar
vreemde leven van zijn grootouders en de net zo bedenkelijke gang van zaken
op de theaterschool, vertelt Joachim Meyerhoff weer een voortreffelijk,
ontroerend, grappig en raak verhaal. Een hommage aan zijn grootouders en
een eerlijk verslag van zijn confronterende vlucht in acteren.

Over de auteur
Joachim Meyerhoff (1967), Duits acteur en auteur, werd in 2007 tot
toneelspeler van het jaar verkozen. Momenteel maakt hij deel uit van het
ensemblegenootschap van het Wiener Burgtheater. In zijn persoonlijke
zesdelige cyclus Alle Toten fliegen hoch trad hij op als verteller en zo ontstond
het idee voor zijn romans, die stuk voor stuk enorme bestsellers in Duitsland
zijn. Van Ach, deze leegte, deze verschrikkelijke leegte zijn er in Duitsland al
meer dan 106.000 exemplaren verkocht. Het boek haalde de 5e positie van de
Spiegel Bestsellerlijst. Zijn vorige romans zorgden alleen al in Duitsland voor
een totale verkoop van 500.000 ex.

Titel: Ach, deze leegte, deze verschrikkelijke leegte | Auteur: Joachim
Meyerhoff | Omvang: ca. 320 pagina's | Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672
551 8 | Verschijnt: 8 maart 2016 | Ook als eBook verkrijgbaar | Prijs: €

Signatuur
Bezoekadres 
Johannes Vermeerstraat 24 
1071 DR Amsterdam 

Postadres 
Postbus 51077 
1007 EB Amsterdam 

T: +31 20 2181600

http://signatuur.pr.co/
http://signatuur.pr.co/120160-nieuwe-roman-van-joachim-meyerhoff-ach-deze-leegte-deze-verschrikkelijke-leegte


13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7493 5

NB. Bij gebruik van auteursfoto credit Julia Stix gebruiken.

Relevante links Boekgegevens

Citaten Meyerhoffs vitale enthousiasme om anekdotes te vertellen en zijn wil om
de lezer te verrassen en te vermaken komt in de hedendaagse Duitse
literatuur niet zo vaak voor. Verhalen die om te huilen en te lachen zijn,
en die ons op hoogst vermakelijke manier over het tragikomische
menselijke bestaan vertellen. 
— DIE WELT

Hoe Joachim Meyerhoff schrijft is zo vol tederheid en genegenheid,
poëtisch en scherp, speels, opvallend goed geobserveerd en knap
verweven, krankzinnig en in alle treurigheid ook heel troostrijk. 
— HAMBURGER ABENDBLATT

Misschien wel zijn beste boek tot nu toe. Het komische is komischer
geworden en de ernst ernstiger. 
— FRANKFURTER RUNDSCHAU

Humor, pijn en oog voor detail zijn de ingrediënten waarmee Meyerhoff
zijn jeugdherinneringen reconstrueert. 
— DE VOLKSKRANT over WANNEER WORDT HET EINDELIJK WEER
ZOALS HET NOOIT IS GEWEEST

Meyerhoff is een meester in de scherpe observatie die nooit de grenzen
van het mededogen uit het oog verliest. Een weemoedige komedie is
even moeilijk als het schrijven van een verpletterende tragedie. 
— NRC HANDELSBLAD over WANNEER WORDT HET EINDELIJK
WEER ZOALS HET NOOIT IS GEWEEST

Over Signatuur

Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
prachtige pareltjes uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Finland, China en Scandinavië.
Stuk voor stuk van geweldige verhalenvertellers die je meenemen naar een
andere wereld of die de wereld dichterbij halen. Auteurs als Carlos Ruiz
Zafón, Charles Lewinsky, Hilary Mantel, Almudena Grandes, Richard Russo,
Jonas Jonasson, Stieg Larsson, Judith Schalansky, Adam Johnson,
Joachim Meyerhoff, Fabio Genovesi en Jaume Cabré hebben deze
kwaliteiten al aan vele lezers bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf
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kwaliteiten al aan vele lezers bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf
ook steeds weer opnieuw verrast worden. Daarom blijven op zoek naar nieuw
schrijftalent en boeken waardoor je je als lezer weer kunt verwonderen over
het leven en ontdekkingen doet. Boeiend, indringend, meeslepend en vaak
met een vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.
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