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De veertienjarige gymnasiast Ewout Meyster, een halve oorlogswees, gaat in de jaren 

vijftig naar een zomerkamp op de Veluwe. Hij verwacht dat hij in het kamp zijn 

‘opdracht’ zal kunnen vervullen: het verwerven van sociaal prestige, macht en 

populariteit. Hij heeft daartoe van alles uitgedacht, om zijn kampgenoten zo spiritueel 

en slim mogelijk te kunnen bejegenen. Maar zijn gedrag stuit op een muur van 

onbegrip en afkeer. Wat een tijd van vriendschappen en onvergetelijke ontmoetingen 

had moeten worden, blijkt een vernederende kwelling. De nietsontziende jungle van 

de jongenswereld wordt door Te Gussinklo in trefzekere episodes opgeroepen in een 

boek over dweepzucht en machtsbelustheid, slachtofferschap, verraad en 

eenzaamheid. 

 

Persquotes De opdracht: 

‘Een van de allerbeste boeken van de Nederlandse naoorlogse literatuur.’ – Rob 

Schouten bij Nooit meer slapen  

 

‘Magistrale roman.’ – Ilja Leonard Pfeijffer  

 

‘De opdracht is een tour de force, alleen al door de vertelwijze en de lengte, 

weerbarstig in menig opzicht, een roman zonder weerga.’ – Trouw  

 

‘In de laatste decennia is geen roman geschreven die vergelijkbaar is met De 

opdracht, het grootse epos van Wessel te Gussinklo.’ – NRC Handelsblad 

 



WESSEL TE GUSSINKLO (1941) debuteerde in 1986 met de 

roman De verboden tuin, die bekroond werd met de Anton 

Wachterprijs. Zijn tweede roman, De opdracht (1995), 

ontving de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de ECI-

prijs en de F. Bordewijkprijs, en werd genomineerd voor de 

Libris Literatuur Prijs en De Gouden Uil. De roman Zeer 

helder licht (2014) stond op de toplijst van de AKO 

Literatuurprijs. In 2016 ontving Te Gussinklo de C.C.S. 

Croneprijs voor zijn hele oeuvre en in 2017 verscheen De 

Weergekeerde Bloem. Zijn roman De hoogstapelaar werd 

bekroond met de Zeeuwse Boekenprijs en de BookSpot 

Literatuurprijs 2019. Op weg naar De Hartz, het vierde deel 

van de Ewout Meyster-cyclus, ontving de Boekenbon 

Literatuurprijs 2021. 

 

 


