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Samenvatting Joachim Meyerhoff toont zich met ALLE DODEN VLIEGEN HOOG
wederom een briljante verteller. Hij schetst een prachtig portret van
een jongen (hijzelf) op zoek naar zijn identiteit in een bewogen jaar.
Een verhaal over eerste liefdes, het leven in Amerika, verlies van zijn
broer en rouw. We zien hem van zijn meest kwetsbare kant, juist als hij
zo stoer mogelijk probeert te zijn. Meyerhoff begon als acteur met het
vertellen van verhalen uit zijn bijzondere jeugd op toneel. Hij ontdekte
dat hoe meer hij vertelde, des te meer hij zich herinnerde en besloot
het op te schrijven. Inmiddels zijn er drie romans van zijn
autobiografische reeks verschenen. ALLE DODEN VLIEGEN HOOG
verschijnt 13 juni 2017.

Details Joachim heeft het op zijn 18e wel gezien in de kleine plaats waar zijn vader
directeur is van een psychiatrische kliniek. Hij hoopt als uitwisselingsstudent
in Amerika een nieuw begin te maken en komt terecht bij een gelovig gezin in
Laramie, Wyoming. Met uitzicht op de prairie, paarden en de Rocky
Mountains. De voorspelde cultuurshock blijft uit, zijn gastouders zijn geweldig,
het lesrooster is afwisselend en het basketbalseizoen staat voor de deur.
What could possibly go wrong? Alles. Met één telefoontje van thuis.

Briljante coming of age over eerste liefdes, zelfvertrouwen, verlies, leven in het
buitenland, familie en je eigen weg vinden.

Joachim Meyerhoff (1967) is in korte tijd een enorme bestsellerauteur
geworden met zijn autobiografische reeks. Zijn werk is meerdere malen
bekroond en twee van de drie boeken waren genomineerd voor de Deutsche
Buchpreis. Eerder verschenen Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het
nooit is geweest en Ach, deze leegte, deze verschrikkelijke leegte in een
Nederlandse vertaling.

Titel: Alle doden vliegen hoog | Auteur: Joachim Meyerhoff | Omvang: ca. 272
pag. | Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 574 7| Verschijnt: 13 juni 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7587 1

Relevante links Boekgegevens

Signatuur
Bezoekadres 
Johannes Vermeerstraat 24 
1071 DR Amsterdam 

Postadres 
Postbus 51077 
1007 EB Amsterdam 

T: +31 20 2181600

Contactpersonen

Saskia Hausel
Saskia.hausel@uitgeverijsignatu
ur.nl 
020-2181621

hausel

https://twitter.com/hausel
mailto:Saskia.hausel@uitgeverijsignatuur.nl
https://issuu.com/awbruna/docs/signatuurzomer2017/6
http://signatuur.pr.co/
http://signatuur.pr.co/147532-meyerhoff-schrijft-grappig-en-gevoelig-over-de-moderne-nietsnut-die-hij-was-in-alle-doden-vliegen-hoog


Citaten Joachim Meyerhoff kan als geen ander de menselijke basisbehoefte aan
verhalen en iemand die ze goed weet te vertellen, vervullen. 
— DER STANDARD

Een van de grappigste en slimste boeken van het afgelopen jaar. Met
onbevangen, verwonderde blik, een komische uitwerking en een
ironische afstand, beschouwt Meyerhoff de moderne nietsnut die hij was. 
— FRANKFURTER RUNDSCHAU

Gevoelig en ongelofelijk grappig vertelt de acteur-regisseur over wat hij
heeft doorgemaakt en hij wisselt trefzeker af tussen ontzettend grappige
dingen en diep verlies. 
— DER STANDARD

Joachim Meyerhoff heeft een fantastisch gevoel voor het komische. Met
humor en charme en helemaal zonder zelfmedelijden vertelt hij over de
innerlijke en uiterlijke behoeften van een jong iemand, die door een reis
naar Amerika zijn eigen jeugd, het rijk der doden en de wereld van de
volwassenen doormaakt. 
— NDR

**** Humor, pijn en oog voor detail zijn de ingrediënten waarmee
Meyerhoff zijn jeugdherinneringen reconstrueert. Zo ontstaat een
liefdevolle en aangenaam leesbare geschiedenis van zijn coming of age
in een bijzondere omgeving. 
— 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. […] Het is een knap en
vakkundig geschreven herinneringsboek waarin het geluk overheerst
zonder ooit kitsch of jeugdsentiment te worden. Een weemoedige
komedie: het er daarbij goed van af te brengen is even moeilijk als het
schrijven van een verpletterende tragedie. 
— NRC HANDELSBLAD over WANNEER WORDT HET EINDELIJK
WEER ZOALS HET NOOIT IS GEWEEST

**** Stuk voor stuk zijn dit wonderen van levenslust en vertelkunst. En
grappig. Erg grappig. Humor in de Duitse Letteren. Veel gekker moet het
niet worden. 
— DAGBLAD DE LIMBURGER over ACH, DEZE LEEGTE, DEZE
VERSCHRIKKELIJKE LEEGTE

De acteur Joachim Meyerhoff toont zich in zijn debuutroman als een
briljante verteller van het ware leven. Een waar spektakel van grappen,
anekdotes en heerlijk grove opsmuk. 
— FAZ

“

“

“

“

“

“

“

“



Afbeeldingen

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, Almudena Grandes, Richard Russo, Stieg Larsson, David
Lagercrantz, Judith Schalansky, Adam Johnson, Joachim Meyerhoff, Fabio

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/36275/images/242327-Joachim%20Meyerhoff-f39ee8-large-1491307506.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/36275/images/241737-Alle%20doden%20vliegen%20hoog-fd2db1-large-1490953451.jpg


Genovesi en Jaume Cabré hebben deze 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.

Klik hier voor de laatste brochures.
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