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DE OVERGAVE: 
Leesclub 04-03-2013 

 

Texas 1836 - een groep jonge Comanche-indianen overvalt het fort van 
de pioniersfamilie Parker. Granny, de moeder van het gezin, wordt 
mishandeld. Haar man, dochter en schoonzoon worden voor haar ogen 
gedood en haar kinderen en kleinkinderen worden ontvoerd. De vrouw 
overleeft het ondraaglijke op pure wilskracht. 
Voortaan kent haar leven nog maar één doel: de ontvoerde kinderen 
terugvinden. 'Een mens is nu eenmaal niet gebouwd om op te geven.' In 
haar gevecht om haar kinderen en kleinkinderen leert granny uiteindelijk 
het machtigste wapen te hanteren: vergeving. 

  

  

Naam: Arthur Valentijn Japin 

Geboren: 26 juli 1956, te Haarlem 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Arthur Japin (1956) bezocht het Gymnasium in Haarlem en studeerde enkele jaren Nederlandse 
taal- en letterkunde in Amsterdam om daar vervolgens de theaterschool te doorlopen, waar hij 
in 1982 afstudeerde. Hij speelde diverse rollen voor radio en televisie en op toneel bij onder 
andere Toneelgroep Centrum en de Theaterunie. Ook zong hij een kleine rol bij de Nederlandse 
Opera. 

In 1987 ontdekte hij het historische, maar tot dan toe onbekende verhaal van twee Afrikaanse 
prinsjes die in het negentiende-eeuwse Nederland als Hollanders werden opgevoed. Hij stopte 
met acteren en begon te schrijven. Ondertussen schreef hij diverse korte verhalen, hoorspelen, 
toneelstukken en televisiefilms en debuteerde hij in 1996 met de verhalenbundel Magonische 
verhalen. Zijn debuut werd veelgeprezen in de literaire kritiek, maar hij brak pas bij een groot 
publiek door met zijn tweede boek, het verhaal van de twee prinsjes: de roman De zwarte met 
het witte hart, die wereldwijd vertaald werd en die hem internationale roem bezorgde. Japin 
publiceerde dit boek pas na tien jaar onderzoek in Afrika, Weimar en Indonesië. 

Na De zwarte met het witte hart publiceerde Japin in 1998 een tweede verhalenbundel, De 
vierde wand. Het volgende boek had alles te maken met de verfilming door Ineke Smits van 
enkele van zijn magonische verhalen onder de titel Magonia. Onder diezelfde titel verscheen een 
reprise van de magonische verhalen, vermeerderd met het filmscenario en stills uit de film. 

Voorjaar 2002 verscheen zijn tweede roman, De droom van de leeuw, een exuberante literaire 
verbeelding van de jaren die Japin zelf doorbracht in cinematografische kringen in Rome. 
Anderhalf jaar later verscheen de derde roman van Japin, Een schitterend gebrek, die het succes 
van De zwarte met het witte hart in de Lage Landen nog overtrof. Het boek werd bekroond met 
de Libris Literatuurprijs en vond al honderdduizenden lezers. 

In 2006 schreef Arthur Japin het Boekenweekgeschenk, De grote wereld, over de liefde tussen 
Lemmy en Rosa, twee kleine mensen. Dit geschenk werd in een recordoplage door de 
boekhandel besteld om cadeau te kunnen geven aan de klanten. 

September 2007 verscheen De overgave, het op historische feiten gebaseerde, aangrijpende 
verhaal van een pioniersvrouw die in het gevecht om haar kinderen en kleinkinderen uiteindelijk 
het machtigste wapen moet leren hanteren: vergeving. In acht maanden tijd werden er al 
175.000 exemplaren verkocht van deze historische roman. 
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In augustus 2008 verscheen Zoals dat gaat met wonderen. Al vele jaren houdt Arthur Japin een 
dagboek bij waarin hij - aanvankelijk uitsluitend voor zichzelf - met grote regelmaat noteert wat 
hem bezielt. Zoals dat gaat met wonderen bevat een keuze uit de dagboeken geschreven tussen 
2000 en 2007. 

In het najaar van 2010 verscheen Vaslav, een roman over de legendarische balletdanser Vaslav 
Nijinski.Vaslav werd genomineerd voor de NS Publieksprijs en er werden al 150.000 exemplaren 
verkocht. 

In de zomer van 2012 stond Arthur Japin voor het eerst sinds 26 jaar weer op de planken, in Veel 
gedoe om niks van William Shakespeare, door gezelschap De Utrechtse Spelen. 

Eind september 2012 verschijnt de nieuwe roman van Arthur Japin. Maar buiten is het feest is 
een aangrijpende roman over de moed om jezelf te tonen. Wanneer een succesvolle en geliefde 
zangeres een rechtszaak aanspant om een jong meisje uit handen van een verkrachter te 
houden, dreigen aangrijpende gebeurtenissen uit haar eigen verleden openbaar te worden.-------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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