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In dit vierde deel van de Ewout Meystercyclus bevindt de drieëntwintigjarige Ewout
zich op het landgoed De Hartz. Daar, in het landhuis van de Grote Man, volgt hij
colleges en lezingen, gegeven door een internationaal gezelschap van hoogleraren en
wetenschappers. Maar vooral is dit deel een terugblik op de periode dat hij als
achttien-, negentienjarige bij de door hem hooglijk bewonderde Somsen in de leer was.
In deze tijd leert hij ook Sylvia kennen, de eerste grote liefde in zijn leven. Van de
branie en bluf uit De hoogstapelaar is niets meer terug te vinden. Ewout oefent zich in
discipline, opoffering en totale toewijding aan zowel zijn grote liefde Sylvia als aan
zijn leermeester Somsen, die bij hem de vensters opent naar kennis, zelfkennis en
geestelijke volwassenheid. Wetenschap en pseudowetenschap, maar ook
ontluistering, verraad en bedrog spelen een grote rol in dit verhaal, met dramatische
gevolgen.

Persquotes Op weg naar De Hartz
‘Wat een ongekend genot biedt dit kunststuk. Wessel te Gussinklo lezen is een zoete
kluisterende kwelling.’ – Jeroen Vullings, EW Magazine *****
‘Dat het ditmaal menens is, toont Te Gussinklo ook in zijn stijl, die meer dan ooit
compromisloos, striemend en afmattend is. Opdat je voelt hoe het is om Ewout
Meyster te zijn, tot op het bot.’ – Bo van Houwelingen, de Volkskrant *****
‘Pijnlijk en tragisch jazeker, maar toch ook weergaloos mooi en diep.’ – Rob
Schouten, Trouw

‘Deze roman wordt een klassieker, zoals De donkere kamer van Damokles.’ – Maike
Meijer, De Groene Amsterdammer
‘Het knappe is dat Ewouts blinde toewijding even sterk invoelbaar als
huiveringwekkend is. Wessel te Gussinklo zet de totale overheersing, het
intellectuele hersenspoelen, haarscherp neer.’ – HUMO
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 ECIprijs 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.

