
 
 

‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis: Nu in makkelijke taal!  
Amsterdam, 25/10/2022 
 

De wandelaar is vanaf vandaag verkrijgbaar in makkelijke taal. Deze roman is oorspronkelijk 

geschreven door Adriaan van Dis en hertaald door uitgeverij Eenvoudig Communiceren, speciaal 

voor mensen die lezen moeilijk vinden. Met deze hertaling brengt de uitgeverij de literatuur naar 

de aarzelende lezers. Soms als opstapje naar het origineel, en soms omdat dit het hoogst haalbare 

niveau is voor een aantal van onze lezers. En Van Dis = literatuur! 

 

Adriaan van Dis 

Adriaan van Dis (1946) is schrijver en presentator. In 2015 kreeg hij de Libris Literatuurprijs, een 

belangrijke prijs voor al zijn boeken en verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is ontzettend 

trots dat we een van zijn bijzondere boeken mochten hertalen. Adriaan van Dis heeft zelf zeven jaar 

in Parijs, waar De wandelaar zich afspeelt, gewoond en voelt zich nog 

altijd verbonden met de stad.  

 

Het verhaal 

Bij een brand in Parijs springt een hond uit een raam. De sjieke meneer 

Mulder, die tijdens zijn dagelijks avondwandeling langs de brand komt, 

neemt hem mee naar huis. De hond opent een andere wereld voor 

Mulder. Een wereld van zwervers en vluchtelingen. Hij besluit zijn 

leven om te gooien. Hij wil iets doen, iemand helpen. Maar 

steeds loopt alles anders.  

 

Nederland leest 

Sinds 2006 wordt ieder jaar in november Nederland Leest georganiseerd door de Stichting 

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Voor Nederland Leest wordt een boek 

gekozen dat door bibliotheken gratis wordt uitgedeeld aan leden. Vorig jaar was dit De wandelaar. 

Naast het origineel werden er vorig jaar twee speciale uitgaven gemaakt: de grootlettereditie en de 

makkelijk lezen editie. Die laatste werd gemaakt door Eenvoudig Communiceren. En dit jaar doen we 

dit weer: Mevrouw mijn moeder van Yvonne Keuls wordt in november uitgebracht in makkelijke taal! 

 

__________________________________________________________________________________  

 

Informatie 

Auteur: Adriaan van Dis 

Hertaling: Jet Doedel 

126 pagina’s, paperback 

Reeks: Leeslicht 

ISBN: 978-90-8696-706-3 

Prijs: € 12,- 

 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/de-wandelaar
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/catalogsearch/result/?q=tweetalig
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/catalogsearch/result/?q=tweetalig


Noot voor de redactie (niet voor publicatie):   

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Ralf Beekveldt, directeur 

uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 0031 6 54205874, r.beekveldt@eenvoudigcommuniceren.nl.  

 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren  

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere 

verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere 

woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek 

uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.  

  

Laaggeletterdheid  

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online 

een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een 

grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor 

het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van 

kansengelijkheid in het algemeen.  
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