voor het eerst in vertaling

Het leven gaat verder

zojuist
verschenen
ısbn 9789461640017
paperback - 240 pp

€ 19,90

Het leven gaat verder | isbn 97894 6164 001 7 | € 19,90

Hans Keilsons verboden roman

Albrecht woont begin jaren twintig met zijn ouders in een Duitse
provinciestad. Hij gaat naar het gymnasium, houdt ervan om de natuur in te gaan en voert lange gesprekken met zijn ongelukkige vriend
Fritz, die niet meer naar school wil. De grote economische crisis van
die jaren laat zich ook in het stadje voelen. Zijn vader, die een kleine
kledingzaak heeft, weet het hoofd maar nauwelijks boven water te
houden.
Als Albrecht na zijn eindexamen in Berlijn gaat studeren, komt hij in
een turbulente wereldstad terecht, waar stakingen en demonstraties
aan de orde van de dag zijn. Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien gaat Albrecht in een orkestje spelen. Maar overleven is niet zijn
enige uitdaging; Albrecht moet in deze verwarrende tijden ook zijn
levensbestemming zien te vinden in het besef dat afzijdig blijven onaanvaardbaar is.
Het leven gaat verder is de schitterende ontwikkelingsroman waarmee
de inmiddels wereldberoemde schrijver en psychiater Hans Keilson
in 1933 debuteerde. De roman geeft niet alleen een fascinerend beeld
van het alledaagse leven in de Weimar-republiek, maar kenmerkt zich
tevens door het enorme psychologische inlevingsvermogen van de
schrijver, zoals dat in al zijn werk naar voren komt.

Voor meer informatie, de aanvraag van recensie-exemplaren
en interviewmogelijkheden kunt u terecht bij
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Hans Keilson (1909) werd in Duitsland geboren en emigreerde in 1936 naar Nederland, waar hij tijdens de oorlog
deelnam aan het verzet. Het leven gaat verder verscheen
oorspronkelijk in 1933 en is het laatste boek van een Joodse
auteur dat bij Fischer Verlag in Berlijn verscheen; driekwart
jaar later werd het verboden.

