
‘Talloze sprankelende observaties  

getuigen van authentiek schrijfplezier.’

Juryrapport ANV Debutantenprijs



©
 A

m
au

ry M
iller

Wout is neonatoloog en staat publiekelijk onder druk 

omdat hij een ernstig ziek kind wil helpen sterven. In de 

internationale kranten wordt hij ‘de man die zich God 

waant’ genoemd. Zijn vrouw, de journaliste Eva, ont-

moet haar ex-geliefde Ben Roovers voor een interview 

over zijn kunstwerken. Ben vraagt haar of hij een serie 

naaktportretten van haar mag maken. Ze beginnen 

een verhouding, die ze opbiecht aan haar man. Als de 

spanningen tussen Wout en Eva oplopen, besluit Wout 

de minnaar van zijn vrouw op te zoeken. Dan sterft Ben 

plotseling en ontdekt Eva dat de verhoudingen anders 

lagen dan zij kon vermoeden.

 Mannenmaal is een sprankelende roman over erotiek, 

kunst en het verlangen vrij te leven zonder compromis-

sen. Hillen speelt met conventies als monogamie en 

euthanasie.

Rinske Hillen (1975) 

studeerde filosofie in 

Amsterdam en Cambridge. 

Voor haar romandebuut 

Houtrot ontving ze de ANV 

Debutantenprijs en werd 

ze genomineerd voor De 

Bronzen Uil.

Rinske Hillen

Mannenmaal
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Over Houtrot:

‘Een opmerkelijk vaste hand voor een debutant. Hil-
lens talent wordt het best zichtbaar in de filosofische 
terzijdes en kleine observaties.’ Trouw

‘Energiek en helder proza. [...] Een gelaagd emotio-
neel verhaal. [...] Hillens personages komen bijzonder 
menselijk uit de verf.’ De Groene Amsterdammer

‘Geestig en direct, vol schijnbaar achteloze maar 
steeds treffende beeldspraken.’ Thomas Rosenboom
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Sensuele en provocerende nieuwe roman van een  

veelgeprezen schrijfster



Roman | Paperback met flappen |  

13,5 x 21,5 cm | 256 bladzijden |  

€ 20 | Verschijning maart 2019 |  

ISBN 978 90 214 1460 7 | NUR 301 |  

Omslag Roald Triebels |  

 Ook beschikbaar als e-book |  

ISBN 978 90 214 1461 4 | € 11,99

•	 	Vooruitboekjes	voor	

boekhandelaren

•	 	Aandacht	in	de	media

•	 	Interviews

•	 	Optredens

•	 	Voorpublicatie

•	 	Affiches	op	aanvraag

•	 	Campagne	op	Facebook
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