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Op dinsdag 5 april 2022 – vlak voor de Boekenweek – verschijnt bij uitgeverij Querido Fosfor: 

 

Frank Westerman 

Te waar om mooi te zijn 
Over kunst, de mens en de natuur 

 

    
 

‘Als schrijver van reportages ga ik de strijd met de werkelijkheid aan – zonder uitvluchten in fictie. 

[…] De werkelijkheid is te weerbarstig voor haastwerk. Zij is te krom om recht te praten, te 

geplooid om glad te strijken, te ongerijmd voor een limerick.’ 

 

Moord en doodslag op Spitsbergen, bezien vanuit de ijsbeer. Overlevingskunst in Auschwitz. Het 

beramen en plegen van een peperdure, nutteloze aanschaf… 

Een duel in de Himalaya op 8000 meter? Bobsleeërs die ineens niet meer naar beneden durven? 

‘Echt gebeurd is geen excuus’, zegt Reve: de werkelijkheid is te mooi om waar te zijn. Of is het 

omgekeerd? 

Te waar om mooi te zijn bundelt veertien onvergetelijke en tijdloze verhalen van meesterverteller 

Frank Westerman. Door haarscherp de uitzondering uit de werkelijkheid te knippen, toont hij de 

lezer de contouren van de regel. 

De helft van de tekst betreft nieuw werk; de rest verscheen niet eerder in boekvorm 

 

Frank Westerman (1964) verwierf grote bekendheid met De graanrepubliek, Ingenieurs van de 

ziel, El Negro en ik (bekroond met De Gouden Uil), Ararat, Stikvallei, Een woord een woord (bekroond 

met zowel de Brusseprijs als de Bob den Uyl-prijs) en Wij, de mens en De kosmische komedie. Zijn 

werk verschijnt in zestien talen. 

‘Westerman schrijft non-fictie met de pen en de bravoure van een groot romanschrijver.’ –  De Standaard 

‘Een schrijver van werkelijk zeldzame literaire kwaliteit; een van de interessantste van Europa.’ – La Stampa 

‘De naam Frank Westerman staat voor een nieuw soort literatuur.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung 

5 april 2022 | Frank Westerman, Te waar om mooi te zijn | Querido Fosfor | paperback met flappen 

300 pag | € 20,00 | ISBN 978 90 214 3706 4 | verschijnt ook als e-book 

 

Voor meer informatie, een drukproef, recensie-exemplaar en/of een interview met de auteur: Querido Facto  

Madelon Witterholt | m.witterholt@singeluitgeverijen.nl | (06) 2266 8095 


