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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

'Ik ben net zover als toen ik tien jaar oud was. De man die ik daarna geworden ben, is 

weg. Wie het ook was die in mij huisde, hij heeft het gebouw verlaten. Ik mis hem. Het 

vertrouwen dat hij had. Ik mis het leven dat hij leidde, het was niet zonder zorgen, 

maar er was hoop en er was troost. Hij is vertrokken. Liefst ging ik hem achterna.' 

 

Alle inspirerende ontmoetingen, artistieke vriendschappen en reizen ten spijt, worden 

de hier beschreven jaren getekend door depressie. Verdrongen herinneringen worden 

gewekt en feiten duiken op uit het verleden, die nieuw licht werpen op de zelfmoord van 

Japins vader. Deed hij het vanwége of omwille van zijn zoon? 

 

In deze turbulente periode passeert een stoet bekenden zoals Stephen Fry, prinses 

Beatrix, John Irving, Erwin Olaf en Joost Zwagerman, maar ook onbekende helden als 

Sam Wellington Bartlett III, Jej Perfekcyjność en de Klokkenluider van Lausanne. 

 

Ondertussen zorgt Japin voor de terugkeer van het afgehakte hoofd van Badu Bonsu II 

naar Ghana, verschijnen er vijf romans, waaronder Vaslav, De gevleugelde en Kolja, drie 

toneelstukken, liedjes en verhalen, een film en een opera. Ook leeft Japin mee met zijn 

partners Lex Jansen en Benjamin Moser en de totstandkoming van hun werk, 

waaronder de grote, geruchtmakende biografieën van Clarice Lispector en Susan 

Sontag. 

 

Over de auteur: 

Arthur Japin (1956) is één van de grote namen binnen de Nederlandse literatuur. Hij is 

met name bekend van titels als Vaslav, De overgave en De zwarte met het witte hart. In 

zijn nieuwe boek, Geluk een geheimtaal, deelt hij door middel van dagboekfragmenten 

zijn diepste gedachten en overpeinzingen. 

 

Lees meer over Japin en zijn boeken via 

https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/arthur-japin/ 

 

Inzien: 

https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2019/geluk-een-geheimtaal/ 

 

Extra/Recensies: 

 

Radio1.be| Schrijver Arthur Japin over zijn jarenlange depressie| 15-12-2019 

 

Geluk, een geheimtaal is naast een verzamelwerk van rijke vriendschappen en 

schitterende liefdes ook een ontroerend verslag van een man die lijdt onder een 

https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/arthur-japin/
https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2019/geluk-een-geheimtaal/
https://radio1.be/programma/touche/radioitem/schrijver-arthur-japin-over-zijn-jarenlange-depressie/8946


jarenlange depressie. Plotseling verloor hij al zijn levensvreugde en haalt zijn verleden 

hem in. Hij tackelt clichés rondom zelfmoord en depressie en maakt het bespreekbaar. 

Een boek voor iedereen die zich in een soortgelijke situatie bevindt of juist meer begrip 

bij zichzelf of een ander wil kweken. 

(Volledige recensie van bol.com leesmagazine vindt u hier) 

https://lees.bol.com/nl/article/recensie-biografie-geluk-een-geheimtaal-arthur-japin

