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Schurft schuurt. Het is Knausgård meets Reve, een autobiografische roman over een 

onconventioneel leven, waarin Arnold zijn innerlijke strijd en de liefde voor twee vrouwen 

beschrijft: zijn geliefde, Lizzy, die hij achterliet in Nederland, en Dot, zijn zus, met wie hij 

samen een uitgeverij runt en een huis deelt aan de rand van het stadje Malmesbury op het 

Engelse platteland. Zij vertegenwoordigen twee botsende werelden. 

 

Tegen de achtergrond van het bestaan in Engeland schrijft Arnold met pijnlijke 

openhartigheid en zwarte humor over hoe het verleden zijn leven beheerst. Het resultaat is 

een roman over loyaliteit, verraad en ogenschijnlijk onvermijdelijke keuzes. Was Arnolds 

eerste roman De koning van Tuzla een afscheid van het leger en zijn tweede roman Engel een 

afscheid van Arnhem, zijn nieuwe roman Schurft zet alles op scherp. 

 

‘Bestseller waardig!’ – Hans Willem Cortenraad, CEO CB 

 

‘Een intrigerende roman van een dito mens, over iemand die alles op het spel zet.’ – Mart de 

Kruif, luitenant-generaal b.d. 

 

Twee citaten uit het boek 

‘Bij elke mens van wie je al tijdens het leven afscheid neemt, neem je een voorschot op de 

eeuwigheid; het is hoogmoed.’ 

 

‘Er waren militairen aan wie ik mijn leven had toevertrouwd. Er waren geen schrijvers aan 

wie ik mijn leven zou toevertrouwen.’ 

https://www.hollandparkpress.co.uk/books/de-koning-van-tuzla/
https://www.hollandparkpress.co.uk/books/engel/


Arnold Jansen op de Haar 

 

Arnold Jansen op de Haar (Nijmegen, 1962) 

verhuisde in 2014 van Arnhem naar Londen. 

Naast het schrijven werkt hij nu in Malmesbury, 

Wiltshire, voor de uitgeverij van zijn zus.  
 

Hij is de auteur van De koning van Tuzla, De 

Arbeiderspers 1999, Soldatenlaarzen, J.M 

Meulenhoff 2002, Engel, Holland Park Press 

2009, Het refrein van andermans leven, Holland 

Park Press 2016. Al deze boeken zijn ook vertaald 

in het Engels. 
 

Zijn gedichten verschenen o.a. in De Gids, Het 

liegend konijn, Extaze, Maatstaf, Zoetermeer, 

Passionate en de Poëziekrant.  

 

Zijn gedichten werden o.a. opgenomen in De 100 

beste gedichten van 2002, De Arbeiderspers, 

samenst. Gillis Dorleijn; in De Nederlandse 

poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en 

enige gedichten, samenst. Gerrit Komrij, 

uitgeverij Bert Bakker; en in 10 voor 10, Tien 

Extaze-dichters van de jaren tien, 2019, Extaze.  

 

 

 

Over Holland Park Press 

Holland Park Press is a privately-owned independent company publishing literary fiction: novels, 

novellas, short stories and poetry. It was founded in 2009, and is run by brother and sister, Arnold and 

Bernadette Jansen op de Haar, who publish books in English and Dutch.  

 

Schurft kan besteld worden via het CB en de boekhandel. 

 

Voor andere vragen of recensie-exemplaren neem contact op met de Nederlandstalige uitgever: 

Bernadette Jansen op de Haar, tel: +44 (0) 7792611929 e-mail: bernadette@hollandparkpress.co.uk 
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