U I T N O D I G I N G
Boekhandel De Tribune en
Uitgeverij Querido
nodigen u uit
voor de presentatie van
Mea culpa van Edzard Mik
Zaterdag 12 januari 2019
om 17.00 u. in
Boekhandel De Tribune

Voordat Edzard Mik schrijver werd, was hij
enkele jaren advocaat in Maastricht bij
Wagemans en Fernhout Advocaten.
Die jaren bleken een
belangrijke inspiratiebron. Niet alleen zijn
roman Goede tijden
(De Bezige Bij) is in
Maastricht gesitueerd,
ook zijn jongste roman
Mea culpa (Querido)
speelt zich er af. Een
strafzaak uit die tijd
was het vertrekpunt
voor het schrijven ervan.

‘Ik keek naar Sybil en vroeg me af of ze in dezelfde afgrond staarde. Het kon niet anders of
het duizelde haar zoals het mij duizelde. Ze
had niets gedaan maar alles gezien, aangelicht
door straatlantaarns had die opeenvolging van
gebeurtenissen zich voor haar ogen afgespeeld,
van ons allen wist zij nog het beste wat er was
gebeurd, dubieus voorrecht van de getuige.’
In zijn jeugd is de zoon van de officier van
justitie, Marten Landman, bevriend met de
Turkse arbeiderszoon Erol. Hij raakt betrokken bij een vechtpartij tussen twee Turkse
families, waardoor een jongen invalide wordt.
Als Marten in gezelschap van Sybil, zijn eerste
liefde en inmiddels echtgenote van Erol, met
een speciale missie terugkeert naar de stad
waarin hij opgroeide, ontdekt hij hoezeer de
vechtpartij zijn leven heeft getekend.
Een antwoord op de vraag wat er toen
gebeurde kan hij niet langer uit de weg gaan.
Waarvoor zijn we verantwoordelijk in ons
leven? En wat betekent het ergens verantwoordelijkheid voor te nemen?
Mik is een van onze fijnste schrijvers –
De Volkskrant
Dat is het succes van Edzard Mik: dat hij alle
woorden, beelden en observaties geladen tot en met
weet te maken – De Groene Amsterdammer

Edzard Mik (Groningen
1960) is hoofdredacteur van
literair tijdschrift De Gids en
schreef negen romans,
waarvan Goede tijden en
Mont Blanc op de longlist van
de Libris Literatuur Prijs
stonden.
In 2017 verscheen zijn alom geprezen
verhalenbundel Tussen ergens en nergens.
Op zaterdag 12 januari 2019 om 17.00u. vertelt de auteur in Boekhandel de Tribune
over de ontstaansgeschiedenis van Mea culpa
en leest een fragment voor; Fokke Fernhout,
advocaat en universitair hoofddocent aan de
Universiteit Maastricht, houdt een kort
praatje over de roman.
Advocaat Richard Wagemans neemt het
eerste exemplaar in ontvangst.
Na de presentatie is er gelegenheid om uw aankoop
te laten signeren en onder het genot van een drankje
nog na te praten met de auteur.

