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In november 2019
verscheen van Geert Mak
zijn langverwachte
Grote verwachtingen.
In Europa 1999-2020.
Nu verschijnt een
geactualiseerde editie,
met een epiloog over
de coronacrisis.
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Geert mAk

Grote verwachtingen

Geert Mak duidt de meest recente
geschiedenis zoals alleen hij dat kan

IN europa 1999-2020

Foto: © Vincent Mentzel

In Grote verwachtingen vertelt en duidt Geert Mak de recente geschie
denis zoals alleen hij dat kan. Het is het vervolg op het immens succes
volle In Europa dat vijftien jaar geleden verscheen. Grote verwachtingen
pakt de draad op waar In Europa eindigde, in 1999. Mak schetst de
sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen
hoogtij vierde maar dat gaandeweg verdween, de gevoelens rond de
invoering van de euro, de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers,
de toestand in OostEuropa en Rusland, de bankencrisis, de Verenigde
Staten, Noord versus ZuidEuropa, en de vluchtelingen. In 2020 kwam
daar de coronacrisis bij, die de toch al wankele solidariteit extra op de
proef stelde.

• Met een nieuw hoofdstuk
over de coronacrisis
• van Grote verwachtingen
werden al 150.000 exx
verkocht
• In het najaar gaat de vpro
serie In Europa weer van
start op televisie

GeboNdeN 496 blz.
ca. € 36,99
paperback 496 blz.
ca. € 29,99
ForMaat 15 x 23 cM
oMslaG roald trIebels
IsbN Geb. 978 90 450 4297 8 Nur 680
e-book ca. € 14,99
IsbN pb 978 90 450 4260 2 Nur 680
verscHIjNt IN oktober 2020
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‘een beklemmend en gedetailleerd journalistiek verslag van de
toestand van europa tussen 2000 en nu.’ ★ ★ ★ ★ – De Telegraaf
‘Geert Mak is in de eerste plaats een excellente verteller.’
– HP/De Tijd
‘Grote verwachtingen leest als een bijsluiter bij het nieuws.’
– Vrij Nederland
‘een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in de maal
stroom van veranderingen, en de pogingen van een belezen en
betrokken tijdgenoot om daar context en duiding aan te geven.’
– Historisch Nieuwsblad

Geert Mak (1946) is journalist en schrijver. Hij schreef onder meer
Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Hoe God verdween uit Jorwerd,
De eeuw van mijn vader, In Europa en De levens van Jan Six. Hij ont
ving vele prijzen waaronder De Gouden Ganzenveer, de Leipziger
Buchpreis en de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

GeactualIseerde edItIe
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Iris Sommer

Hoe verschilt het vrouwenbrein van het mannenbrein,
en wat betekenen die verschillen?

Het vrouwenbrein

Foto: © Helke Vijsma

•	Nieuwe inzichten door
het combineren van
neurowetenschap,
psychologie en sociaal
maatschappelijke factoren
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paperback 224 blz.
CA. € 21,99
geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21 cm
omslag bart van den tooren
isbn 978 90 450 4272 5 nur 770
e-book CA. € 12,99
verschijnt in oktober 2020

Vrouwen hebben niet dezelfde hersenen als mannen. Het vrouwen
brein is gemiddeld elf procent kleiner en hun hersenschors telt
zestien procent minder zenuwcellen. Toch doet hun denkvermogen
niet onder voor dat van mannen; sterker nog: in sommige opzichten
is een kleiner brein zelfs beter. Hoe is dat te verklaren? Hoe
worden de verschillen – klein, maar significant – tussen de seksen
veroorzaakt, en wat betekenen ze?
In Het vrouwenbrein wendt Iris Sommer haar grote neuroweten
schappelijke, psychologische en psychiatrische expertise aan om
deze vragen te beantwoorden. Want er zijn verschillen in persoon
lijkheidskenmerken, in het stress-systeem, in hormonen en in het
immuunsysteem. En wat gebeurt er bijvoorbeeld in de hersenen
wanneer iemand van geslacht verandert? De variatie in individu,
sekse en gender is groter dan we vaak erkennen, laat Sommer zien.
Toch delen we mensen in als meisjes en jongens, vrouwen en man
nen – die sociale patronen zijn van grote invloed op onze eigenheid.
Het vrouwenbrein laat helder zien wat de samenhang is tussen het
neurobiologische en het sociaal-maatschappelijke, en wijst de weg
naar een gelijkwaardiger toekomst.

‘Een fantastisch boek. In de traditie van Oliver Sacks.’
– dwdd Boekenpanel over Haperende hersenen

Iris Sommer (1970) is psychiater en neurowetenschapper. Als
hoogleraar is ze verbonden aan het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Eerder schreef ze Haperende hersenen en De zeven
zintuigen. Beide boeken werden meermaals herdrukt.
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Alain Verheij

Ode aan de verliezer
levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes
Hoe moet ik leven? Hoe houd ik hoop? Waar vind ik vrijheid? Het zijn
vragen van nu, maar ze zijn niet nieuw. De Bijbel staat al vol verhalen
waarin zulke levensvragen onderzocht worden. Die verhalen hebben
een tijdloze zeggingskracht, betoogt Alain Verheij. Zijn hervertelling
– vol vaart, met humor, empathie en bravoure – begint bij de eerste
twee Bijbelse broers: Kaïn en Abel. De eerste is sterk, succesvol,
zelfredzaam en assertief. De tweede weet zich helemaal niet te
redden. Toch maken de Bijbelschrijvers juist van hem, en van de
Abels die na hem kwamen, een held.
Verheij toont dat Bijbelverhalen oproepen oog te hebben voor het
kwetsbare: in de wereld, in anderen en in jezelf. Heel wonden als de
Samaritaan, heb je naasten lief en zelfs je vijanden, heb de moed van
Debora en het rechtvaardigheidsgevoel van Mozes. Het is een van
de belangrijkste lessen die de Bijbel ons leert: deze wereld is voor de
Abels.

Over God en ik, al vijf keer herdrukt:

paperback 256 blz.
CA. € 21,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag studio vandaar
isbn 978 90 450 4276 3 nur 700/740
e-book CA. € 12,99
verschijnt in november 2020
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‘Enthousiast, goed verteld en zeer aanstekelijk.’ ★ ★ ★ ★ – Trouw

Alain Verheij (1989) is schrijver, spreker en radiocommentator. Hij
studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen. Zijn debuut God en ik,
werd genomineerd voor de Socratesbeker en gekroond tot het ‘beste
theologische boek van het jaar’.

Foto: © Fjodor Buis

•	Winnaar prijs voor Beste
Theologische Boek 2018

‘The best of de Bijbel, goed geschreven, door iemand die steeds
boeiende lijntjes legt naar vandaag. Aanbevolen!’
– Stefan Paas, hoogleraar theologie

Wat Bijbelverhalen je
leren over goed leven
9

Carolijn Visser

Van Indonesië naar Middelburg

De vader van Grace

Foto: © Annaleen Louwes

Wanneer de zesjarige Carolijn Visser voor het eerst bij haar school
vriendinnetje Grace Comijs thuiskomt, zit daar in de huiskamer een
zwarte man: de vader van Grace. Carolijn is stomverbaasd. Jaren
later, zal ze samen met Grace de geschiedenis van de familie Comijs
ontraadselen. Na de dood van haar beide ouders vond Grace een
stapel brieven in een hutkoffer: berichten van haar Indo-Afrikaanse
vader aan een veel jonger Zeeuws meisje dat haar moeder zou
worden. De vader van Grace is het verhaal over een grote liefde,
over een jong gezin dat uiteindelijk Indonesië moet ontvluchten en
terechtkomt in een onbewoonbaar verklaarde woning in Middelburg.
En hoe het haar vriendin verging nadat Carolijn haar uit het oog
verloren was – tot ze haar terugvond in Amsterdam.

‘Heel innemend.’ – de Volkskrant over Zeeuws geluk

•	Geschenk in de Week
van het Zeeuwse Boek
•	Verschijnt direct na de
Week van het Zeeuwse
Boek op 15 november

gebonden 80 blz. ca. € 14,99
geïllustreerd
formaat 11 x 19 cm
omslag suzan beijer
isbn 978 90 450 4288 6 nur 320
e-book ca. € 7,99
verschijnt in november 2020
10

‘Carolijn Visser is de ideale reisleidster die niet zichzelf maar
anderen op de voorgrond plaatst. Haar vakmanschap, passie
voor haar onderwerp, stijlvastheid en compositorische gaven
hebben een schitterend boek opgeleverd.’ – juryrapport van
het met de Bob de Uylprijs bekroonde Argentijnse avonden
‘Een onvoorstelbaar mooi egodocument.’ – Jury Boek van
de Maand in dwdd over Selma

Carolijn Visser heeft de gave geschiedenis en familieverhalen zo
tot leven te brengen dat duizenden lezers van haar boeken genieten.
Argentijnse avonden werd bekroond met de Bob den Uylprijs en
Selma met de Libris Geschiedenisprijs. In 2019 ontving Carolijn een
eredoctoraat van de Open Universiteit.
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Anne Boyer

winnaar pulitzerprijs 2020: ‘een verfijnd
en onvergetelijk verhaal over de wreedheid
van ziekte en zorgkapitalisme.’

Het ontsterven
pIjN, kwetsbaarHeId, sterFelIjkHeId, GeNeeskuNde,
kuNst, tIjd, droMeN, data, uItputtING, kaNker eN zorG

• winnaar pulitzerprijs en
windhamcampell prijs
nonfictie
• een van de beste boeken
van het jaar volgens The
new York Times
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Een week na haar eenenveertigste verjaardag wordt bij Anne Boyer
een zeer agressieve vorm van borstkanker vastgesteld. Voor Boyer,
een alleenstaande moeder die maar net de eindjes aan elkaar weet te
knopen, betekent de diagnose zowel een crisis als een inwijding in een
nieuwe wereld: die van ziekte, sterfte en gendergerelateerde ziekenhuis
politiek. In deze memoires put ze uit een rijk scala aan bronnen om
die ervaring te onderzoeken, van Romeinse droomdagboekschrijvers
en kankervloggers tot het werk van Audre Lorde en Susan Sontag. Het
ontsterven is tegelijk het verwoestende verhaal van een overlever, een
21eeeuwse evenknie van Ziekte als metafoor, een vlijmscherpe kritiek op
de ‘kankerindustrie’ en een diepmenselijke verkenning van wat het bete
kent ziek en gezond te zijn in onze moderne wereld.

‘boyers radicaal onsentimentele boek overstijgt elk cliché.
een vlammend, beeldschoon en briljant boek.’ – Ben Lerner

• vertaling door Henny
corver, winnaar Filter
vertaalprijs 2020

‘een uitzonderlijke en urgente reﬂectie op ziekte en gezond
heid, kunst en wetenschap, taal en literatuur, sterfte en dood,
waarin “het ideologische regime” van kanker wordt ontleed.
onvergetelijk.’ – Sally Rooney

GeboNdeN Met stoFoMslaG
208 blz.ca. € 22,99
ForMaat 13,5 x 21 cM
oorsproNkelIjke tItel ThE
UndYInG (FsG)
vertalING HeNNy corver
oMslaG jaN vaN zoMereN
IsbN 978 90 450 4314 2 Nur 770/860
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN jaNuarI 2021

aNNe boyer (1973) is essayist en dichter. Eerder schreef ze onder
meer A Handbook of Disappointed Fate en meerdere bekroonde
dichtbundels. Ze doceert Creative Writing aan het Kansas City Art
Institute. In 2018 werd ze bekroond met de Whiting Award voor non
fictie/poëzie, een prijs voor aanstormende schrijvers.
13

AyAAn hIrsI AlI

Prooi

IMMIGratIe, IslaM eN de erosIe vaN vrouweNrecHteN

PROOI
IMMIGRATIE, ISLAM
EN DE EROSIE VAN
VROUWENRECHTEN

AY A A N H I R S I A L I

• Met speciaal voorwoord
voor de Nederlandse editie
• Gebaseerd op onderzoek
in o.a. Frankrijk, duitsland
en belgië

over Mijn vrijheid:
‘Hartverscheurend. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen.’
– Adriaan van Dis
‘een fascinerend boek waarin de ontwikkeling van een kritische
geest beschreven wordt.’ – Letras libres

paperback 240 blz.
ca. € 22,99
ForMaat 13,5 x 21 cM
oorsproNkelIjke tItel PrEY
(Harper collINs)
vertalING NaNNIe de NIjs bIkplasMaN, jeske NelIsseN, GINa
teN HuIsse & FraNs reusINk
oMslaG zeNo
IsbN 978 90 450 4237 4
Nur 757/763/745
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN FebruarI 2021
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De these van dit even scherpzinnige als controversiële boek is
simpel. Ayaan Hirsi Ali stelt dat de recente instroom van mensen
uit een islamitische samenleving een gevaar vormt voor de rechten
van vrouwen, niet alleen van migranten maar ook van vrouwen uit
de westerse cultuur. Daarover durft niemand openlijk te praten uit
angst voor racist of extreemrechts te worden uitgemaakt. Hirsi
Ali wil het taboe doorbreken vanuit de gedachte dat als we er niet
openhartig over praten, we de rechtspopulisten die het er wél over
hebben en vaak schromelijk overdrijven en haat tegen migranten
voeden, juist in de kaart spelen. Het betoog bestaat uit een mix van
persoonlijke verhalen en getuigenissen, harde feiten, cijfers en kritiek
op het integratiebeleid van Europese landen. Hirsi Ali is zich bewust
van het gevoelige karakter van de dingen die ze zegt. Ze wil laten
zien dat ontkenning van het probleem geen oplossing is. Prooi biedt
een aantal bijzonder overtuigende oplossingen voor de beschreven
problemen – Hirsi Ali eindigt dus met een positieve noot: een
oproep tot verandering.

ayaaN HIrsI alI (1969) werd geboren in Somalië en belandde in
Nederland. Na een carrière in de Nederlandse politiek, waar ze zich
vooral bezighield met de integratie van nietwesterse immigranten en
de rechten van moslimvrouwen, vertrok ze naar de Verenigde Staten.
Ze is verbonden aan het Hooveronderzoeksinstituut van Stanford Uni
versity. Van haar hand verschenen Mijn vrijheid, Nomade, De maagdenkooi en Ketters. Haar boeken werden in 38 talen vertaald. Haar auto
biografie Mijn vrijheid werd wereldwijd een bestseller.
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wIllem weststeIjn

de geschiedenis van de meest grandioze
literatuur van de wereld

Russische literatuurgeschiedenis
(deel 1 eN 2)

Foto: © Fjodor Buis

De Russische literatuur behoort tot de grootste ter wereld. Met
schrijvers als Poesjkin, Gogol, Toergenjev, Tolstoj, Dostojevski en
Tsjechov, heeft zij vanaf 1800 de eerste plaats in de wereld veroverd.
En met vele andere auteurs als Boenin, Nabokov, Boelgakov, Paster
nak, Achmatova, Mandelstam, Solzjenitsyn, Brodsky heeft het
moderne Rusland vervolgens zijn grote literaire traditie voortgezet.
In Russische literatuur geeft Weststeijn een fascinerend beeld van de
Russische letteren van de negentiende en twintigste eeuw. Nu, vijftien
jaar later, vult Weststeijn dit aan met een al even boeiend tweede deel
Russische literatuurgeschiedenis.. Dit tweede deel bestaat uit een reeks
essays over bekende en minder bekende negentiende en twintigste
eeuwse schrijvers en bevat tevens essays over de literatuur van voor
1800 en na 2000. Dit deel bestrijkt dus een nog veel breder gebied. De
twee delen samen geven een geweldig beeld van een literatuur die een
aantal van de allergrootste schrijvers ter wereld heeft opgeleverd. Ook
de werken van de Russische auteurs die in de schaduw van de groten
hebben geschreven en minder bekend zijn geworden, zijn vaak van
zeldzaam hoog niveau.
Deze twee delen bieden tezamen een volledige Russische
literatuurgeschiedenis van 1800 tot de dag van vandaag.

deel 1 paperback, 544 blz
ca. € 39,99
ForMaat 15 x 23 cM
oMslaG HerMaN HoubrecHts
IsbN 978 90 450 4299 2 Nur 635/309
e-book ca. € 16,99
verscHIjNt IN NoveMber 2020
deel 2 paperback, 544 blz
ca. € 39,99
ForMaat 15 x 23 cM
oMslaG HerMaN HoubrecHts
IsbN 9789045043180 Nur 635/309
e-book ca. € 16,99
verscHIjNt IN NoveMber 2020
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wIlleM G. weststeIjN is emeritus hoogleraar Slavische letterkun
de aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel gepubliceerd
over de Russische literatuur, zowel wetenschappelijk als in Neder
landse kranten en tijdschriften. Hij is nu bezig met de vertaling van
het werk van de Russische futuristische dichter Velimir Chlebnikov.
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Britse organisaties voerden in 1939 transporten
uit met als doel Joodse kinderen te redden
van de nazi’s. De jonge Hans Lichtenstein was
een van de 10.000 kinderen die dankzij de
zogeheten Kindertransporten uit Berlijn kon
ontsnappen. Bijna alle leden van zijn familie
werden vermoord. Tachtig jaar later schrijft
zijn zoon Jonathan een verpletterend boek.

18
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Jonathan Lichtenstein
De schaduw van Berlijn

Een aangrijpend memoir over
een reis terug in de tijd

Leven met de erfenis van het Kindertransport

•	
Het verhaal van een
moeizame vader-zoonrelatie, getekend door
de geschiedenis

In De Schaduw van Berlijn reist Jonathan Lichtenstein met zijn bejaarde
vader Hans naar Berlijn. Diezelfde reis maar dan in omgekeerde
richting maakte Hans Lichtenstein vlak voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog met het Kindertransport. Vader en zoon gaan op
zoek naar het verleden.
De Schaduw van Berlijn vertelt het verhaal van de ontsnapping van de
jonge Hans uit Nazi-Duitsland en dat van de nare jeugd van zijn zoon
Jonathan op het platteland van Wales. Tijdens de reis komt aan het
licht hoezeer de moeizame relatie tussen vader en zoon rechtstreeks
verband houdt met het traumatische verleden. Eindelijk ontstaat
er iets van een verstandhouding tussen vader en zoon; ze praten
meer met elkaar dan ze ooit eerder deden en Jonathan hoort, ziet en
begrijpt voor het eerst welke last Hans draagt, die als enige van zijn
familie de oorlog overleefde. De schaduw van Berlijn is een eerlijk,
soms schokkend, maar ook een bijzonder hoopvol boek. Het trauma
van de oorlog heeft zich ook voortgezet in de vader zoon relatie. Niet
alleen de vader, ook de zoon strijdt met het verleden en door die strijd
aan te gaan komen ze nader tot elkaar.

•	
De schaduw van Berlijn
doet in kracht en melan-
cholie denken aan het werk
van W.G. Sebald
paperback met flappen 304 blz.
CA. € 22,99
formaat 13.5 x 21 cm
oorspronkelijke titel the berlin
shadow (simon & schuster)
vertaling HANNEKE BOS
omslag Roald Triebels
isbn 978 90 450 4255 8
nur 680/689/686
e-book CA. € 12,99
verschijnt in november 2020
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Jonathan Lichtenstein (1957) is toneelschrijver en doceert
Dramaaan de Universiteit van Essex. Zijn toneelstukken zijn opge
voerd op het Edinburgh Festival en onder meer in Londen, Sydney,
Chicago en New York. De schaduw van Berlijn is zijn eerste boek.
21

Bernard Dewulf

Een schitterende nieuwe bundel essays
van de chroniqueur van het observeren

Tuimelingen

Over leven, KUNST en kijken

Foto: © Merlijn Doomernik

Tuimelingen bevat essays en beschouwingen over leven, kunst en
zinnelijkheid. Wie het werk van Bernard Dewulf enigszins kent, weet
dat dit de drie-eenheid is waarover hij al jaren schrijft. Maar inniger
nog dan in vorige bundels zijn die drie thema’s nu vervlochten. Zoals
in zijn essays over eenzaamheid, verlangen, troost, verbeelding, over
stilte in de kunst, het naakt en de mannelijke blik, over de vrouw en
het licht in schilderijen, over ons zoenen en over geliefde kunstenaars
als Pierre Bonnard, Hugo Claus en Edward Hopper.
In een fraaie reeks kortere beschouwingen overziet Dewulf aan de
hand van beelden van ons dagelijks bestaan, ons tijdsgewricht. Niet
voor niets noemt hij zijn Tuimelingen een ‘kroniek van een kijken’.
Het is wat deze schrijver telkens weer doet: even lucide als zinnelijk
kijken en schrijven. En ons mee laten kijken.

•	Winnaar Libris Literatuur
prijs 2010 voor
Kleine dagen

‘De Vlaamse schrijver Bernard Dewulf schrijft op bewonderens
waardige wijze over kunst. Hij schrijft toegewijd en secuur.’
– Joost Zwagerman

•	Winnaar Mercur Award
2018 voor beste reportage

‘Voor Dewulf – en voor zijn dankbare lezers – is de kunst het
volmaakte excuus om te kijken, te tasten en te denken.’
– De Morgen
‘Poëtisch, verstild, weemoedig en soms een tikje hoogdravend
ontleedt Dewulf de wereld die zich aan hem voordoet.’
★ ★ ★ ★ – de Volkskrant

Paperback met flappen 256 blz.
CA. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag Roald Triebels
isbn 978 90 450 4280 0 nur 320/323
e-book CA. € 12,99
verschijnt in november 2020
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Bernard Dewulf schrijft voor de krant en het theater – maar
voor alles is hij dichter, ook in zijn proza. Zowel zijn gedichten,
beschouwingen als zijn toneelwerk werden bekroond.
23

mIrjAm Pool

leven onder de armoedegrens: over afhankelijkheid,
veerkracht en autonomie

Leefgeld

Foto: © Jelmer de Haas

arM zIjN eN overeINd blIjveN

• voor lezers van barbara
ehrenreich – de achterkant
van de amerikaanse droom

De nasikruiden blijven zich opstapelen in Monica’s keukenkast,
maar ze durft ze niet te weigeren. Wie arm is moet voor alle giften
dankbaar zijn.
Debby en Ronny zijn met de geboorte van elk nieuw kind nog meer
aangewezen op de steun van anderen. In december laten ze zich
overladen met sinterklaascadeaus en kerstpakketten.
In Leefgeld neemt Mirjam Pool de lezer mee naar de wereld van lief
dadigheid en informele armoedehulp. Ze sluit aan in de rij bij de voed
selbank, eet mee in de gaarkeuken, kijkt rond bij sociale kringloop Het
Gulle Goed, waar mensen hun hart kunnen luchten of een noodpakket
krijgen.
Met groot inlevingsvermogen schetst ze de levensverhalen van de
bezoekers. Over veerkracht en afhankelijkheid. Over de verstikkende
uitwerking van geldgebrek en de drang om ondanks alles je eigen
keuzes te blijven maken.

over alle dagen schuld:
‘pool verkeerde op intieme voet met de mensen die ze
beschrijft, maar neemt geen blad voor de mond in haar
scherpe en levendige observaties.’ ★ ★ ★ ★ – Algemeen Dagblad
‘Indringende verhalen over het complexe probleem van
armoede in Nederland: schrijnend dat zoiets kan in een rijk
land als het onze.’ – Pieter Winsemius

paperback 256 blz.
ca. € 21,99
ForMaat 13,5 x 21 cM
oMslaG NaNja toebak
IsbN 978 90 450 3911 4 Nur 740
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN NoveMber 2020
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Politicologe MIrjaM pool (1974) debuteerde in 2007 met Alle
dagen schuld. Praktijkverhalen over armoede, dat werd bekroond met
de vvoJ Aanmoedigingsprijs voor onderzoeksjournalistiek 2008
en inmiddels tien keer is herdrukt. In 2013 verscheen Procedures en
pistolen. Over een gijzeling, de overheid en het publiek. Leefgeld is het
vervolg op ‘Winterjas: 3 euro’, een onderzoeksverhaal dat door De
Groene Amsterdammer werd uitverkoren voor de Barbara Ehrenreich
reportagewedstrijd.
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Corinne van der Velden

Van de Eurodance tot de Spice Girls:
de populaire cultuur van de jaren negentig
is onweerstaanbaar

Negentig

Een trip down memory lane met verhalen
over TMF, Winner Taco, Big Brother, GTST, Cu2.nl,
Nike Air Max, Paul van Loon, Party Animals
en vele anderen

paperback 208 blz.
geïllustreerd
CA. € 19,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag tijs koelemeijer
isbn 978 90 450 3640 3
nur 740/694/699
e-book CA. € 9,99
verschijnt in november 2020
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Corinne van der Velden (1987) is '4-evah' fan van de Spice
Girls, studeerde Politicologie en Journalistiek en Media aan de
Universiteit van Amsterdam. Als journalist schreef ze voor onder
meer de Volkskrant en Het Parool. Ze geeft les in journalistiek aan de
Hogeschool van Amsterdam, waar ze in 2017 door haar faculteit werd
uitgeroepen tot docent van het jaar.

Foto: © Fjodor Buis

•	Dit najaar is er veel
aandacht voor de jaren
negentig, van podcasts tot
de vpro-serie De Foe Yong
Hai Show, gepresenteerd
door Henny Huisman

Wie jong was in de jaren negentig zal deze namen onmiddellijk her
kennen: Roos en Arnie, Sabine en Bart, Kim Holland en Catherine
Keyl, Isabelle en Toute Fabienne, Carry Slee en Paul van Loon. En wat
te denken van nummers als Never Alone, Have you ever been mellow,
Coming home en Vijftien miljoen mensen?
In Negentig neemt Corinne van der Velden de lezer mee op een
trip down memory lane. Maar een nostalgische blik alleen doet het
decennium tekort. Was het een onbezorgde, optimistische tijd, waren
we argeloos naïef of was het zelfs ‘the greediest decade in history’?
Er is nog een reden om naar de jaren negentig te kijken: veel heden
daagse thema’s en ontwikkelingen vinden er hun oorsprong. In 1990
werd commerciële televisie geïntroduceerd in Nederland; aan het eind
van het decennium werd de digitale profielenwebsite cu2 gelanceerd.
Daartussenin vertellen onder meer Big Brother, tmf, Seks met
Angela en gtst een verhaal over individualisme, diversiteit, vrijheid,
consumentisme en toenemende globalisering. Dit onweerstaanbare
boek over de rijke populaire cultuur van het decennium laat je met
nieuwe ogen naar de nineties kijken.
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Linda Huijsmans,
Eke Mannink
& Grieteke Meerman

Voor de lezers van Fokke Obbema’s De zin van het leven

Leven met tegenslag

Gesprekken over ongeluk en veerkracht

•	Openhartige interviews
met waardevolle inzichten
•	Gesprekken met o.a.

Een afgebrand huis, een overspannen brein, een onverwacht
faillissement, de dood van een familielid… We krijgen in ons leven
uiteindelijk allemaal te maken met ellende. Hoe we daar vervolgens
mee omgaan zegt veel over ons karakter. Soms kunnen anderen er
ook iets van leren, en mede daarom behoorde de rubriek ‘Tegen
slag’ in fd steevast tot de best gelezen stukken van de week. De
menselijke veerkracht is een wonderlijk fenomeen. In dit boek leren
we hoe bekende ondernemers, kunstenaars en professionals met
hun portie tegenspoed omgingen. Wat kenschetst de wijze waarop
mensen hun tegenslagen te lijf gaan? En welke lessen trokken zij
voor hun leven en werk? De meer dan veertig inspirerende interviews
in dit boek geven op die vragen antwoord.

•	Met foto's van Mark Horn

‘Iets wat tegenslag lijkt, blijkt dat achteraf vaak helemaal niet
te zijn. Omdat zo'n gebeurtenis je dwingt nieuwe wegen in te
slaan die je eigenlijk al veel eerder had moeten betreden, maar
je durfde niet, of vond het nog geen tijd.’ – Vincent Bijlo

paperback met flappen 256 blz.
CA. € 22,99
geïllustreerd
formaat 13,5 x 21 cm
omslag marry van baar
omslagbeeld mark horn
isbn 978 90 450 4278 7 nur 740/770
e-book CA. € 12,99
verschijnt in oktober 2020

Linda Huijsmans is schrijver en interviewer. Zij schreef mee aan
het boek 75 Jaar Vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, schreef
Zo Nederlands als wat (Atlas Contact) en publiceert in landelijke
kranten en tijdschriften. Eke Mannink is dichter, schrijver en
journalist. Zij publiceerde onder meer de roman Zo stroom ik van je
over, zeven poëziebundels en schrijft op freelance basis voor het fd,
Trouw en onderwijs- en andere tijdschriften. Grieteke Meerman
is journalist en werkte onder meer voor Trouw, Spits, ad, fd en Het
Parool. Mark Horn is fotograaf. Hij werkte onder andere voor Het
Parool, fd en Quote. Veel van de interviews in dit boek verschenen in
de rubriek ‘Tegenslag’ in fd.

Vincent Bijlo, Carolina
Trujillo en Frits Spits
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zoNder Het te beseFFeN, zIjN wIj alleN FreudIaNeN

Arthur eAton

Grote deNkers, kleINe boekjes

De kleine Freud

zIjN psycHoaNalytIscHe tHeorIe saMeNGevat
Zonder dat wij het beseffen, zijn veel van onze hedendaagse op
vattingen over leven, denken en voelen beïnvloed door ideeën van
Sigmund Freud (18561939). In zijn theorie over de menselijke geest
en persoonlijkheid is het bestaan van het onbewuste, en de invloed
ervan op ons alledaagse handelen, de kern. Wij zijn ons lang niet
altijd bewust van de wijze waarop onze gevoelens, emoties en
impulsen, voor het eerst gevormd in de vroege kindertijd, ons latere
leven mede bepalen. Veel daarvan is ‘verdrongen’, maar beïnvloedt
ons niettemin voortdurend in het volwassen leven. Freud is ook de
grondlegger van de psychoanalytische therapie, die gericht is op het
blootleggen en begrijpen van die verdrongen emoties, waardoor het
menselijk bestaan bewuster en lichter kan worden gemaakt. Arthur
Eaton zet in beknopt bestek uiteen wat de kern is van Freuds visie.
Freuds invloed op de psychologie en andere takken van wetenschap,
maar ook op de cultuur en de samenleving in ruimere zin, kan
moeilijk overschat worden.

paperback 96 blz.
ca. € 11,99
ForMaat 11,5 x 18 cM
oMslaG steveN bolaNd
IsbN 978 90 450 3606 9 Nur 770
e-book ca. € 6,99
verscHIjNt IN oktober 2020
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artHur eatoN (1988) is psycholoog en filosoof. Hij studeerde in
Leiden en aan University College London. Hij schrijft regelmatig voor
De Groene Amsterdammer, de Nederlandse Boekengids en nrc. Daar
naast behandelt hij patiënten in Heemstede.
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Wally de Lang

Voor de lezers van Atlas van een bezette stad van
Bianca Stigter en In memoriam van Guus Luijters

De razzia's van 22 en 23 februari 1941

Foto: © Jelmer de Haas

Het lot van 387 Joodse mannen

•	Van alle 387 omgebrachte
mannen schreef De Lang
een korte biografie. Deze
worden gepubliceerd
op de website van het
Stadsarchief Amsterdam
•	Het boek en de website
vormen tezamen een
zeldzaam indrukwekkend
monument voor deze
slachtoffers van het
naziregime

Paperback 416 blz.
CA. € 24,99
geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21 cm
omslag studio jan de boer
isbn 978 90 450 4274 9 nur 688/689
e-book CA. € 12,99
verschijnt in Februari 2021
32

Op 25 februari 2021 is het tachtig jaar geleden dat de Februaristaking
plaatsvond. Nederland was op dat moment bijna een jaar door de
Duitsers bezet. De staking was een verzetsactie tegen de bezetter, een
openlijk en massaal protest tegen de Jodenvervolging in Nederland
en in heel Europa. De razzia van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam,
waarbij 387 Joodse mannen werden opgepakt en naar Mauthausen
gedeporteerd, vormde de directe aanleiding voor de Februaristaking.
Wally de Lang reconstrueert de geschiedenis van die razzia en tra
ceert de achtergrond van al deze mannen. Over de meesten was
niets bekend toen De Lang aan dit onderzoek begon, er bestond
zelfs niet eens een volledige namenlijst. Door grondig speurwerk
heeft zij van alle mannen althans iets van hun geschiedenis kunnen
achterhalen.
Het boek vertelt het verhaal van hun deportatie, van wat er daarna
gebeurde en hoe zij aan hun einde zijn gekomen. Ze achterhaalde
soms een gezicht, van bijna allemaal is er de laatste handtekening,
we weten nu waar en uit wie ze zijn voortgekomen, waar ze hebben
gewoond, welke schoolopleiding ze hadden. Zo krijgt elk van hen
een naam.

Over Waterlooplein. De laatste joodse bewoners van de
nummers 64-78:
‘Microgeschiedenis op een hele knappe manier.’
– David Barnouw in Nieuwsshow (Radio 1)
‘Een papieren monument.’ – Mischa Cohen in Ons Amsterdam

Wally de Lang is gespecialiseerd in Joodse geschiedenis. Ze
verzorgde de annotaties bij de dagboeken van Etty Hillesum, was
redacteur van het Joods Biografisch Woordenboek en publiceerde
onder meer Slotakkoord der kinderjaren en Waterlooplein. De laatste
joodse bewoners van de nummers 64-78.
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‘Nigella Lawson vertelt
verhalen, ze legt
uit waarom dingen
moeten zijn zoals ze
zijn. En zelfs als je
nooit kookt, zelfs als
je geen oven hebt, lees
je haar werk, puur voor
het inzicht en het
sensuele genot.’
– Jeanette Winterson
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nIGellA lAwson
Koken, eten, leven

recepten en eet en levenswijsheden
uit de keuken van Nigella lawson

INGredIËNteN, recepteN eN verHaleN
‘Eten is voor mij een constant genoegen: ik denk er graag en gulzig
aan, ik reflecteer erop, ik leer ervan, het biedt me troost, steun, inspi
ratie, betekenis en schoonheid, het voedt me en geeft mijn leven
structuur. Koken, eten, leven is meer dan mijn levensmotto; het is mijn
levensverhaal.’
Koken, eten, leven is het even heerlijke als verrukkelijke nieuwe boek
van de koningin onder de foodwriters, Nigella Lawson. Of ze nu
de vraag ‘Wat is een recept?' stelt, ‘een liefdesverklaring aan bruin
eten’ geeft of de ‘dood van het idee van guilty pleasure’ verkondigt:
Nigella’s eet en levenswijsheid sprankelt in elke zin. In haar ken
merkende innemende en gloedvolle proza brengt ze in dit boek
verhalen over koken en eten samen met ruim vijftig nieuwe recepten.

‘kookgodin Nigella is een van mijn lievelingsauteurs.’
– Janneke Vreugdenhil

• voor de liefhebbers van de Nigellaklassiekers hoe te eten
en Keuken
• Met recepten voor onder meer gebrande ui en auberginedip;
ﬂespompoen met chili, gember en rode bietyoghurtsaus;
spaghetti met snijbiet en ansjovis; ossenstaart bourguignon;
chocolatepindakaascake en kersenamandelcrumble

GeboNdeN Met HalFlINNeN baNd
352 blz.
Geïllustreerd
ca. € 29,99
ForMaat 18,9 x 24,6 cM
oorsproNkelIjke tItel CooK, EaT,
rEPEaT (vINtaGe)
oMslaG zeNo
IsbN 978 90 450 4307 4 Nur 440
e-book ca. € 14,99
verscHIjNt IN oktober 2020
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NIGella lawsoN (1960) is een van de invloedrijkste foodwriters
van deze tijd. Ze geniet een sterrenstatus als schrijfster en televisieper
soonlijkheid en inspireert thuiskoks overal ter wereld. Van haar hand
verschenen onder meer de klassiekers Hoe te eten en Keuken, de bakbij
bel Nigella bakt en meest recent Simply Nigella en Bij mij aan tafel.
37

Maarten Huygen
Het nut van de man

Welke prijs betaalt het sterke geslacht
voor zijn toppositie?

De ins en outs van mannelijkheid

Foto: © Jelmer de Haas

Sinds #MeToo ligt de man, vooral de witte, opnieuw onder vuur als
wellustig patriarch en geprivilegieerd onderdrukker. Feminisme bloeit
en de man raakt uit de mode. Wat blijft er over van mannelijkheid?
Is die uitsluitend aangeleerd of zit er ook een biologisch element in?
Doet dat ertoe? Zijn er ook voordelen aan het riskante gedrag en de
monomanie van veel mannen? Wat kunnen mannen van vrouwen
leren en wat kunnen vrouwen van mannen leren? Is het de schuld
van de man dat vrouwen vaak in deeltijd werken of is er sprake van
een andere voorkeur? Waarom verongelukken mannen vaker op het
werk? Zouden mannen meer moeten huilen?
Maarten Huygen beschrijft mannenvriendschap, vaderschap, de
achterstand van jongens in het onderwijs. Niet alleen de mannen
aan de top maar ook de mannen aan de onderkant komen aan de
orde. Hoe is de sfeer op de vuilniswagen? Over de sterke kanten van
de nerd en het privilege van kapotte rugwervels.

‘Voor het nadenken over deze en andere heikele zaken draagt
Huygen veel waardevol materiaal aan.’ – Paul Brill over
Amerikaanse toestanden
‘Daar waar hij zich bezighoudt met de concrete beschrijving
van Nederlandse wantoestanden, is Huygen goed op dreef.’
– Maarten van Rossem

paperback CA. 288 blz.
CA. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag suzan beijer
isbn 978 90 450 3915 2 nur XXX
e-book CA. € XXX
verschijnt in JANUARI 2021
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Maarten Huygen was verslaggever, commentator en chef opinie
voor nrc Handelsblad en werkte elf jaar als correspondent in de
Verenigde Staten.
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lArs kVAmme
Zalm

alles wat je weten wilt
over de vis der vissen

eeN bIoGraFIe

Foto: © Tor Hovik

De Atlantische zalm (Salmo salar), ooit een luxe gerecht voor
speciale gelegenheden, is nu alledaags geworden. Eens was de zalm
de koning van wilde rivieren, nu leeft hij vaak in een kooi.
Lars Kvamme nam ontslag als bankier om journalist te worden. Een
van zijn eerste artikelen ging over de zalmfokkerij en hoe meer hij
over de vis te weten kwam, des te meer groeide zijn fascinatie.
Deze edele vis heeft een eigen geschiedenis, die miljoenen jaren
teruggaat. Zalm heeft een mythische status: hij komt voor op Zweedse
rotstekeningen, in oudNoorse gedichten en de eerste Noorse wetten.
Zalm. Een biografie beschrijft alle aspecten van het leven van de zalm
– zijn lot in de NoordAmerikaanse en Europese rivieren, in Chileense
kooien en de Atlantische Oceaan. Kan de mooie zilverroze vis de
mens overleven?

• de rijke cultuur
geschiedenis van de zalm
• biologie en ecologie: alles
over wilde en gekweekte
zalm

‘Geweldig. zalm is het belangrijkste exportproduct van
Noorwegen. wekelijks op tafel. Nu leren we de vis echt
kennen.’ – nrK
‘op indrukwekkende wijze combineert kvamme biologie,
geologie, klimatologie, mythologie, geschiedenis, taalkunde
en voedselwetenschap in zijn portret van de zalm: inmiddels
onderdeel van een miljardenindustrie.’ – Stavanger Aftenblad
‘de zalm leeft zowel in zoet als zout water, een perfect onder
werp om te laten zien dat land en zee met elkaar verbonden zijn.’
– Klassekampen

paperback Met FlappeN 256 blz.
ca. € 22,99
Geïllustreerd
ForMaat 13,5 x 21 cM
oorsproNkelIjke tItel laKs (pax)
vertalING aNGÉlIQue de krooN
oMslaG Moker oNtwerp
IsbN 978 90 450 4232 9 Nur 410/430
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN oktober 2020
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lars kvaMMe (1980) is een prijswinnende Noorse journalist. Zalm
is zijn debuut en komt voort uit een serie artikelen voor Bergens
Tidende, waar hij ging werken toen hij stopte als bankier bij de
Noorse bank dnB.
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De grootste roofvogel van Nederland

HOERA, HET IS WEER NAJAAR, dan lezen wij De scharrelaar!

De zeearend

Vogeltijdschrift voor lezers – 2020/2

Nienke Beintema

De scharrelaar
In de herfsteditie van De scharrelaar staan onder meer bijdragen van
Kees Camphuysen, Marcel Haenen, Piet J. van den Hout, Willem Jan
Otten en Ruben Terlou. De illustraties, als altijd in zwart-wit, zijn van
beeldend kunstenaar O.C. Hooymeijer, bekend van De gids van nietbestaande vogels van Europa.

Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland. Eerst in de Oost
vaardersplassen, tegenwoordig zijn er al zo’n vijftien broedpaartjes
op andere plaatsen in ons land, zoals de Biesbosch. Eigenlijk past
broedparen beter bij zo’n imposante roofvogel als de zeearend,
met zijn spanwijdte van ruim twee meter. Als je er een ziet vliegen,
met kaarsrecht gehouden vleugels, snap je meteen waarom hij de
bijnaam ‘de vliegende deur’ heeft gekregen. Voor haar boek bezocht
wetenschapsjournalist Nienke Beintema de broedgebieden in Neder
land en sprak ze met boswachters en andere beschermers van de
grootste roofvogel van de Lage Landen.

•	De terugkeer van de eerste broedende zeearenden in Neder
land was destijds net zo spectaculair als de komst van de
wolf nu
•	Eindelijk! Het 17de deel in de succesvolle Vogelserie
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Nienke Beintema (1977) is een ervaren en gedreven wetenschaps
journalist. Ze schrijft onder meer voor nrc Handelsblad, de Neder
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) en een
aantal universiteiten. Daarnaast is ze tweewekelijks te gast bij het
Radio-1-programma De Ochtend als wetenschapscommentator.

‘Het tijdschrift bevat werkelijk een aantal pareltjes. Elk artikel
en verhaal is van hoge kwaliteit. De scharrelaar verdient een
lang leven en een groot lezerspubliek.’
– allesoverboekenenschrijvers.nl

•	De redactie van
De scharrelaar bestaat
uit Saskia van Loenen,
Jean-Pierre Geelen,
Emile Brugman en
Caspar Dullaart

paperback 128 blz.
CA. € 15,99
geïllustreerd
formaat 14,8 x 21 CM
omslag Herman Houbrechts
ISBN 978 90 450 4282 4 NUR 435/324
e-book CA. € 12,99
verschijnt in oktober 2020

‘Een prachtbundel, gevuld met pareltjes van proza en
poëzie, van fictie en non-fictie, van grappige, spannende en
serieuze bijdragen van verschillende meer of minder bekende
Nederlandse auteurs en publicisten.’ – Managementboek.nl
‘Een weldadige verzameling van korte verhalen.’ – De visdief.nl
‘Een superleuk en interessant literair magazine voor de vogelaar.’
– Roots

2020/1

Integraalband 224 blz.
CA. € 22,99
geïllustreerd
formaat 14 x 21 cm
omslag melle hammer
isbn 978 90 450 4073 8 nur 435
e-book CA. € 14,99
verschijnt in November 2020

‘Een heerlijk tijdschrift.’ – Jelle Reumer
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Irene van der Aart

Als de melkwagen voor
de laatste keer het erf af rijdt…

Uitgemolken

Foto: © Jelmer de Haas

Een nieuwe plattelandsidylle

•	Dagelijks besluiten vijf
boerengezinnen om te
stoppen
•	Van der Aart beschrijft
treffend de pijn én het
plezier van het platteland

Paperback 160 BLZ.
CA. € 18,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG Marry van Baar
ISBN 978 90 450 4026 4 Nur 740/900
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN November 2020
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In 2003 kreeg de Amsterdamse Irene van der Aart verkering met een
boer met koeien en ging ze met hem samenwonen op zijn boerderij
in de Achterhoek. In het eerder verschenen De Boer op schreef ze al
aanstekelijk én met humor over de verschillen tussen het leven in de
stad en op het platteland. Inmiddels is ze zeventien jaar verloofd met
Boer en hoewel Irene ‘import’ blijft, is ze een heuse Achterhoekse
geworden. Maar onlangs veranderde er iets ingrijpends: Boer boert
niet meer. De toenomen regelgeving, ‘planetproof melken’ en de niet
altijd even eerlijke kritiek op de boeren maakten het werk er al niet
leuker op, maar een hardnekkig terugkerende hernia blijkt pas echt
funest voor de motivatie van Boer.
Invoelend en met veel humor laat Irene van der Aart in Uitgemolken
zien wat het betekent om te stoppen met boer zijn en met het boeren
bedrijf dat al generaties in de familie van Boer zit. Ook werpt ze een
aantal belangrijke vragen op: is ons voedsel eigenlijk niet veel te goed
koop? En is de reden waarom de kleinere boeren een voor een afhaken
niet dat ze eigenlijk te lang zijn uitgemolken?

Over De Boer op:
‘Bij vlagen hilarisch.’ – Twentsche Courant
‘Verlustig je aan het droogkomische toontje van Irene van
der Aart.’ – Esta

Irene van der Aart (1967) is cabaretière en actrice. Na haar
studie communicatie en een theateropleiding in Antwerpen vormde
ze met Paulien Cornelisse jarenlang het cabaretduo rots. Sinds
2008 schrijft ze columns voor dagblad De Gelderlander.
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kAte mAnne

een verhelderende analyse van mannelijk entitlement,
met voorwoord van Madeleijn van den Nieuwenhuizen

Man en macht

Hoe MaNNelIjk prIvIleGe vrouweN scHaadt
In Man en macht werpt Kate Manne, die wel ‘de filosoof van de
#MeToobeweging’ wordt genoemd, nieuw licht op de dynamiek
van macht en mannelijkheid. De plaats van mannen in de wereld is
meestal boven elke twijfel verheven, die van vrouwen met aarzeling
omgeven. Het is wat Manne mannelijk ‘entitlement’ noemt; wat
vanzelfsprekend is voor een man, spreekt niet vanzelf voor een vrouw.
Dit veroorzaakt een fundamentele kloof in de samenleving. Wat door
de één al dan niet bewust wordt opgeëist, wordt de ander ontzegd.
In Man en macht analyseert Manne de werking van mannelijk privile
ge op tien gebieden, van aandacht, kennis en medische zorg tot seks,
huishuidelijk werk en macht. Ook confronteert ze ons met het feit dat
genderongelijkheid niet door een paar slechteriken veroorzaakt wordt,
maar diep in de samenleving is geworteld. Gevat en met een intellec
tuele vurigheid laat Man en macht ons zien dat we deze opvattingen in
onszelf moeten blootleggen om de wereld ten goede te veranderen.

• voor de lezers van rebecca
solnit, Naomi wolf en
caroline criado perez
• Met voorwoord van
Madeleijn van den
Nieuwenhuizen (bekend
als @zeikschrift)

paperback 296 blz.
ca. € 22,99
ForMaat 15 x 23 cM
oorsproNkelIjke tItel EnTITlEd
(crowN)
vertalING MarIaNNe palM
eN luud dorresteIjN
oMslaG jaN vaN zoMereN
IsbN 978 90 450 3880 3 Nur 745/740
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN oktober 2020
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over down Girl:
‘een van de beste boeken over macht en gender die ik ooit las.
Manne schrijft stijlvol en helder. ze legt dynamieken bloot die
altijd doelbewust verduisterd zijn. verbluffend briljant.’
– Rebecca Traister
‘vurig en actueel.’ – The New Yorker

kate MaNNe is universitair hoofddocent filosofie aan Cornell
University. Ze schrijft voor onder meer The New York Times, HuﬀPost
en The Times Literary Supplement en werd recent uitgeroepen tot een
van de ‘World’s Top 10 Thinkers’ door Prospect. In 2017 verscheen
haar boek Down Girl, dat meermaals werd bekroond.
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eduArd CousIn
Nu de wereld niet meer kijkt

een intrigerend portret van egypte,
tien jaar na de arabische lente

leveN IN eGypte Na de arabIscHe leNte
Begin 2011 waren de ogen van de wereld op Egypte gericht, toen de
massale protesten van de Arabische Lente ook daar losbraken. Twee
jaar later verhuisde de Nederlandse journalist Eduard Cousin naar
Caïro en trof het Tahrirplein opnieuw vol aan, met demonstranten
tegen de Moslimbroederschap van president Morsi. Cousin werkte
voor lokale media, ontmoette zijn Egyptische vrouw en maakte de
protesten van dichtbij mee. Inmiddels kijkt de wereld niet meer toe,
maar de gevolgen van de Arabische Lente zijn in het dagelijks leven
onverminderd voelbaar.
Hoe kijken gewone Egyptenaren naar het recente verleden en
de toekomst? Wat zijn de dromen en zorgen van de eigenaar
van Cousins stamcafé; de boer in de Nijldelta die besluit op zijn
landbouwgrond een huis voor zijn zoon te bouwen; de journalist die
zich schikt in het schrijven van staatspropaganda, de moslimbroeder
die nog steeds droomt van een islamitische staat in Egypte? In Nu
de wereld niet meer kijkt verbindt Cousin hun verhalen soepel en
invoelbaar met zijn eigen verhaal en de politieke, economische en
sociale ontwikkelingen, en geeft zo een levendig en gelaagd beeld
van dit intrigerende land.

• verschijnt tien jaar na de egyptische revolutie
van 25 januari 2011
• voor de liefhebbers van thomas erdbrinks onze man
in Teheran en joris luyendijks Een goede man slaat soms
zijn vrouw

paperback 208 blz.
ca. € 21,99
ForMaat 13,5 x 21 cM
oMslaG bart vaN deN tooreN
IsbN 978 90 450 4167 4 Nur 680/740
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN jaNuarI 2021
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eduard cousIN (1986) is freelance journalist en woont en werkt
sinds 2013 in Egypte. Hij werkt voor Egyptische en Nederlandstalige
media, waaronder Elsevier, nrc Handelsblad en Bnr.
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Merlijn Twaalfhoven
Het is aan ons

Waarom we de kunstenaar in onszelf nodig
hebben om de wereld te redden

•	Kom uit de kast als idealist!
•	Voor lezers van De meeste
mensen deugen die hun
idealisme willen omzetten
in concrete daden

In dit onverbloemd idealistische boek onderzoekt Merlijn Twaalfhoven
hoe we met kunst en verhalen grote en kleine wereldproblemen kun
nen aanpakken. In 1996 reisde hij als altviolist door Bosnië, waar kort
daarvoor de vrede was getekend. Tussen de nog smeulende puin
hopen zag hij wat muziek kan betekenen in een onzekere situatie.
Maar er was ook desillusie: kunst is niet voldoende om een blijvende
verandering tot stand te brengen. De jaren erna bracht Twaalfhovens
carrièreals componist hem over de hele wereld.
In dit boek reizen we met hem mee, naar een vluchtelingenkamp
in Jordanië, een concert op de daken van de gedeelde hoofdstad
van Cyprus, een oude fabriek in Zaandam, de Carnegie Hall in New
York en een vn-conferentie in Alpbach. Onderweg wordt duidelijk
waarom schoonheid, verwondering en creativiteit een plek verdienen
in ons dagelijks leven. We zijn het maken van kunst steeds meer
gaan uitbesteden aan professionals en verliezen zelf het vermogen
om emoties, twijfels en dromen tastbaar te maken. Een groot gemis,
juist in onzekere tijden. Twaalfhoven nodigt ons uit om de speelse
en onderzoekende houding die hij ‘de kunstenaarsmindset’ noemt in
onszelf wakker te schudden. We hebben het allemaal in ons om iets
van waarde te maken, maar pas als we de krachten bundelen kunnen
we het verschil maken. Het is aan ons!

‘Twaalfhoven verricht uitzonderlijke inspanningen om grenzen
te doorbreken met muziek.’ – Juryrapport unesco-award

paperback 240 blz.
CA. € 21,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag MOKER ONTWERP
isbn 978 90 450 3980 0 nur 740/694
e-book CA. € 12,99
verschijnt in november 2020
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Merlijn Twaalfhoven (1976) zoekt als componist, dirigent
en cultureel ondernemer naar manieren om de wereld mooier te
maken. In 2011 bekroonde unesco hem voor zijn bijdrage aan een
interculturele dialoog tussen de Arabische en westerse wereld; in
2015 was hij genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst.
Hij is initiatiefnemer van The Turnclub, waar maatschappelijke
vraagstukken vanuit een kunstenaarsmindset worden benaderd.

Foto: © Jelmer de Haas

•	Optreden op Brainwash
Festival
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Frans Douw

Het zijn mensen

Uniek kijkje in de wereld
van menswaardige detentie

MEMOIRES VAN EEN GEVANGENISDIRECTEUR

Foto: © Fjodor Buis

Een gevangenis is een omgeving waarin ongelijkheid, angst en
onderdrukking een grote rol spelen. Eigenlijk staat de gevangenis
voor alles wat voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw haat.
En precies dat maakte hem tot een goede en geliefde directeur.
Douw ging in 2015 met pensioen na een lange carrière die volledig
in het teken heeft gestaan van wat hij ‘menswaardige detentie’
noemt: gedetineerden verdienen veel meer verantwoordelijkheid
dan ze doorgaans in een gevangenis krijgen. Dat helpt om de
schade van detentie te beperken, maar ook kunnen ze zich zo beter
voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Openhartig
en met vaardige pen beschrijft hij in Het zijn gewoon mensen zijn
loopbaan in verschillende Nederlandse gevangenissen en klinieken
en neemt hij zijn lezers mee naar een wereld die voor de meesten
van ons gesloten blijft. Invoelbaar laat hij bladzijde na bladzijde zien
wat in de krant of bij de politiek vaak onzichtbaar blijft: gevangenen
zijn eerst en vooral mensen met recht op herstel en terugkeer.

•	Frans Douw is mede-oprichter van de Stichting Herstel en
Terugkeer. Deze stichting organiseert ontmoetingen tussen
slachtoffers, daders, achterblijvers en andere betrokkenen
bij het proces van delict en straf.

paperback 208 blz.
CA. € 21,99
formaat 13,5x 21 cm
omslag Jan van Zomeren
isbn 978 90 450 4240 4 nur 740/694
e-book CA. € 12,99
verschijnt in oktober 2020
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Frans Douw (1955) werkte in verschillende gevangenissen en
inrichtingen, waaronder het Pieter Baan Centrum. Tot eind 2015
was hij directeur van de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard.
Nog steeds zet Douw zich in binnen- en buitenland in voor mens
waardige detentie.
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Foto: © Maxime Cardol

Foto: © Maxime Cardol

Nienke van Leverink

Pieke Stuvel
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Origineel en eigentijds: je eigen kleren maken
was nog nooit zo leuk en gemakkelijk

Nienke van Leverink
en Pieke Stuvel
Het grote naaiboek

Kleren maken voor beginners

•	Na Het grote poetsboek,
Het grote moestuinierboek
en Het grote interieurboek
een nieuw deel in deze
serie

Om je eigen kleren te maken hoef je maar over een paar dingen te
beschikken: stof, garen, een naaimachine en flink wat geduld. Al is,
laten we eerlijk zijn, een heldere uitleg van iemand met verstand van
zaken ook geen overbodige luxe.
Het grote naaiboek is een vrolijke en slimme gids voor iedereen met
kriebelende vingers en een verlangen naar een originele toevoeging
aan zijn of haar garderobe. Zoals Nienke van Leverink, die tot voor
kort nog nooit een naaimachine had aangeraakt maar wel al jaren fan
is van The Great British Sewing Bee (de kleding-equivalent van Heel
Holland bakt). Pieke Stuvel daarentegen maakt al haar hele leven
haar eigen kleren. In Het grote naaiboek slaan ze de handen ineen.
Vrolijke illustraties, laagdrempelige basispatronen, een stoffengids en
duurzame recycle-, verstel- en vermaaktips brengen voor iedereen een
zelfgemaakte tas, broek, jas of sjaal binnen handbereik. En daarmee
ook het plezier en de voldoening om met eigen handen iets gemaakt
te hebben.

INTEGRAALBAND 192 blz.
geïllustreerd
CA. € 22,99
formaat 16 x 24 cm
omslag Suzan Beijer
isbn 978 90 450 4131 5 nur 452/450
e-book CA. € 14,99
verschijnt in november 2020

Nienke van Leverink (1987) is neerlandicus en journalist. Ze
werkt als eindredacteur bij de Volkskrant, zit in de redactie van De
Optimist en is als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit
Leiden. Met Xandra Schutte stelde ze de bloemlezing Queer samen.
Pieke Stuvel (1947) is ontwerpster en illustratrice. Ze schreef
twee kinderboeken, De vijfde verdieping en maakte succesvolle
boeken over zelfmaakmode, waaronder Recycle Chic, Rok & co,
Jurk & zo en meest recentelijk Uit één stuk.

•	Met heldere uitleg,
illustraties en patronen
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ClAudIA hAmmond

Rust

Hoe ontspannen we, kalmeren we onze geest
en laden we ons lichaam op?

Foto: © Ian Skelton

de psycHoloGIe vaN kalMereN eN
oNtspaNNeN IN de ModerNe wereld

de top 10:
1. Lezen
2. Tijd in de natuur
doorbrengen
3. Alleen zijn
4. Muziek luisteren
5. Niksen
6. Een stevige wandeling
7. Een warm bad nemen
8. Dagdromen
9. Televisie kijken
10. Mindfulness

paperback Met FlappeN 256 blz.
ca. € 24,99
ForMaat 15 x 23 cM
oorsproNkelIjke tItel ThE arT
oF rEsT (ca.NoNGate)
vertalING HaNNeke bos
oMslaG zeNo
IsbN 978 90 450 3693 9 Nur 770/775
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN NoveMber 2020
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Begin 2020 bracht het coronavirus onze haastige wereld tot stilstand.
Moeilijk en zwaar als het was, had het noodzakelijke thuisblijven
voor velen een waardevol bijeffect: de kalmte van niet continu hoeven
voortdenderen. Is er een manier om dat gevoel ook na de crisis vast
te houden? Psychologe Claudia Hammond toont aan dat voldoende
rust in direct verband staat tot ons levensgeluk en welzijn. Hoe
ontspannen we, kalmeren we onze geest en laden we ons lichaam op?
Hammond was betrokken bij ‘The Rest Test’, een baanbrekende
studie onder 18.000 mensen in 135 landen. In Rust brengt ze de tien
activiteiten in kaart die uit het onderzoek als meest rustgevend naar
voren kwamen, en onderwerpt die op soepele en stimulerende wijze
aan een nadere psychologische en wetenschappelijke beschouwing. Of
we nu muziek luisteren, wandelen, niksen of – op nummer 1 – lezen:
Rust biedt inzichten en handvatten voor een betere balans in ons leven.

‘Fascinerend, onderhoudend en verhelderend.’
– The Guardian
‘rust maakt wetenschappelijke informatie op een soepele
manier toegankelijk. een goed begin voor wie verandering wil
aanbrengen in zijn 24/7stijl.’ – New Scientist

claudIa HaMMoNd (1971) is psychologe, universitair docent aan
Boston University in Londen en presenteert het populaire radiopro
gramma All in the Mind op BBc4. Ze schreef de bestseller De kracht
van geld en Supersnel slowmotion, waarvoor ze de prestigieuze British
Psychological Societyprijs kreeg voor het beste populairwetenschap
pelijke boek.
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koen VerGeer

kwajongensverhalen van pitreporter allard kalff geven een
verrassend beeld achter de schermen van de Formule 1

KALFF

Foto: © Fjodor Buis

leveN IN de racerIj

• Het echte verhaal vanuit
de pits, de Formule 1 van
binnenuit
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Er zijn maar weinig mensen die vanuit zoveel verschillende perspec
tieven over de autosport kunnen praten als Allard Kalff. Eerst nog als
jeugdige fan, daarna als aanstormend racetalent (hij trok met zijn broer
in een busje door Europa en werd kampioen Formule Ford), was hij
uiteindelijk op zijn plek als populaire pitreporter en Formule 1analist.
Tussen 1990 en 2012 was Kalff pitreporter bij Eurosport en rtL.
Het was een tijd dat de pers onbeperkt toegang had tot de pits
en Kalff heeft de Formule 1 dan ook als geen ander van binnenuit
beleefd. Hij raakte bevriend met vele bekende coureurs, onder wie
wereldkampioenen als Michael Schumacher, Mika Häkkinen en
Damon Hill, maar ook met Johnny Herbert, Rubens Barrichello, Jos
Verstappen en Alex Zanardi. Het boek staat vol smakelijke anekdotes
uit het wereldje: van een unplugged privéconcert van Beatle George
Harrisson tot het theezetten voor Ayrton Senna.
Kalff gunt ons een veelzijdige, soms hilarische maar vooral een on
bekende kijk achter de schermen van de autosport. Van Zandvoort
tot Le Mans, van Indianapolis tot de Dakarrally.

‘koen vergeer, de enige man in Nederland die literatuur en
autosport in één boek kan verenigen.’ – Rob Kamphues

• een nostalgische terugblik
op een leven in de
autosport

‘als er een nieuw boek van koen vergeer wordt aangekondigd,
weten liefhebbers al dat ze kunnen uitkijken naar een
interessant en lezenswaardig werk.’ – Autosport.nl

paperback 224 blz.
ca. € 21,99
Geïllustreerd
ForMaat 13,5 x 21 cM
oMslaG studIo jaN de boer
IsbN 978 90 450 4151 3 Nur 480/491
e-book ca. € 12,99
verscHIjNt IN oktober 2020

allard kalFF (1962) is autosportcommentator bij rtL, een
veelgevraagd spreker en Formule 1analist. Op YouTube maakt hij
het programma Slipstream. koeN verGeer (1962) is schrijver
(o.a. voor het tijdschrift Formule 1) en raceliefhebber. Eerder
verschenen ook Le Mans, MaxMania en Zandvoort. Zijn De
Formule 1-fanaat geldt als een klassieker in de raceliteratuur.
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Het lichaam

Een reisgids

Bill Bryson

Een heel kleine geschiedenis
van bijna alles

‘Een zeer onderhoudende en vooral ook
accurate handleiding van het ingenieuze
vehikel waarin we ons voortbewegen.’
• • • • – nrc Handelsblad

‘Een geschenk voor elk nieuwsgierig kind.’
– Vrij Nederland
‘Spannend en onvergetelijk.’
– nrc Handelsblad

‘Bryson is de aanstekelijke leraar die je wilt
hebben voor ieder vak dat je je maar kunt

‘Enthousiast en aanstekelijk grijpt Bryson ook
zijn jonge lezers bij de lurven.’
– Leeuwarder Courant

bedenken. Het lichaam is ontzettend fijn om
te lezen. Een prachtige reis.’
– Ronnie Terpstra, Boekhandel van der Velde

•	Bekroond met een Zilveren Griffel, bijna
40.000 exemplaren verkocht

‘Wat Brysons Een kleine geschiedenis van
bijna alles deed voor de wetenschap, doet
dit boek voor het menselijk lichaam. Een
wonderbaarlijke, verbluffende gids.’
– The Guardian

€ 20,-

paperback 448 blz.
CA. € 20,geïllustreerd
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel the body
(doubleday)
vertaling jan willem reitsma
en albert witteveen
omslag roald triebels
isbn 978 90 450 4301 2 nur 860
e-book CA. € 9,99
verschijnt in november 2020
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‘Vermakelijk, informatief en soms een beetje
onsmakelijk (zo verplaatst zoenen volgens
een studie tot wel een miljard bacteriën van
de ene mond naar de andere, evenals 0,2
microgram voedsel).’ – The New York Times

•	Al ruim 15.000 exemplaren verkocht
•	Beste boek van het jaar volgens onder
meer The Washington Post

midprice

Bill Bryson

•	Het perfecte cadeau voor nieuwsgierige
kinderen (en hun ouders)

€ 20,-

paperback 168 blz.
CA. € 20,geïllustreerd
formaat 21 x 28 cm
oorspronkelijke titel a
really short history of nearly
everything (penguin children)
vertaling ronald vlek
omslag Roald Triebels
isbn 978 90 450 4302 9 nur 252
e-book CA. € 9,99
verschijnt in november 2020
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Het boek dat de coronapandemie voorspelde

David Quammen
Zoönose

‘Een dwarse geest die zich teweerstelde tegen
de tijd, welke tijd dan ook.’ – Doeschka Meijsing

Andreas Burnier

Een gevaar dat de ziel in wil
Andreas Burnier was niet alleen de schrijfster van
hooggeprezen romans als Een tevreden lach en
Het jongensuur, maar ook een befaamd essayiste
die als eerste op een volkomen vanzelfsprekende
manier schreef over vrouwelijke homoseksualiteit
en een voorloper was van het feminisme dat
aan het einde van de jaren zestig losbarstte. In
1986 slaagde ze erin het debat over de aanvaard
baarheid van euthanasie, dat al beslecht leek, tot
ongekende hoogtes aan te wakkeren.

Hoe dodelijke ziekten van dier naar mens overspringen
‘Quammen verweeft mooie reisverslagen,
anekdotes en gesprekken naadloos met
heldere uitleg. Een meesterlijk en razend
spannend geschreven boek.’
– nrc Handelsblad
‘David Quammen is een uitzonderlijke
wetenschapsjournalist die zowel goed kan
uitleggen als een fantastisch verhaal kan
vertellen.’ – Nature

‘Bijzonder leerzaam. Niet alleen signaleert
Burnier de problemen van meisjes en
vrouwen om in de dominante masculiene
cultuur te functioneren of van homoseksuelen
in een heterocultuur, ze benoemt ook wat
het betekent om je seksuele, culturele of
religieuze identiteit te moeten verloochenen.’
– Elsbeth Etty in nrc Handelsblad

‘Leest als een thriller. Zoönose is een boek
dat je niet kunt lezen zonder geïnfecteerd te
raken met een lichte maar hardnekkige vorm
van smetvrees.’ – Het Parool

€ 20,-

•	Al ruim 15.000 exemplaren verkocht

€ 20,-

•	Beste boek van 2012 volgens onder meer
The New York Times, Scientific American
en The Washington Post
PAPERBACK 568 BLZ.
€ 20,FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL SPILLOVER
(W.W. NORTON)
VERTALING PETER DIDERICH
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4250 3 NUR 860/740
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2020
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David Quammen is wetenschapsjournalist en auteur van onder
andere Het lied van de dodo en Monster van God. Hij woont in
Bozeman, Montana.

paperback CA. 542 blz.
CA. € 20,omslag judith van den bosch
isbn 978 90 450 4311 1 NUR 323
e-book CA. 12,99
verschijnt in november 2020

‘Zij is een geestverwant, een rolmodel,
grootmoeder der dwarsdenkers. Toen ik
over haar leven las, haar werkwijze en
haar gedachtegoed, raakte ik ontzettend
geïnspireerd.’ – Rosanne Herzberger

Andreas Burnier (1931-2002), schrijversnaam van criminologe
Ronnie Dessaur, publiceerde romans als Een tevreden lach en essays
waarin ze onverschrokken de heersende cultuur de maat nam en
haar naam als dwarsdenker ten volle waarmaakte. De biografie
van Elisabeth Lockhorn bracht haar nieuwe lof van hedendaagse
schrijvers als Nina Polak, Renee van Marissing en Niña Weijers.
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AANDACHT OP FACEBOOK,
T W I T T E R , I N S TA G R A M
EN LINKEDIN
POSTERS VOOR DE
BOEKHANDEL

david Quammen
Zoönose

bill bryson
Het lichaam

bernard dewulf
Tuimelingen

midprice

midprice

November

bill bryson
Een heel kleine geschiedenis
van bijna alles
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‘eva vriend schetst een fascinerend beeld van
veerkrachtige mensen die de oude, zoute zee altijd
in hun hart dragen.’ – Leeuwarder Courant

‘langzaam ontdekt de lezer hoe interessant,
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Februari
ayaan Hirsi ali
Prooi
wally de lang
De razzia’s van 22 en 23
februari 1941

NederlaNd
Prinsengracht 911915
1017 Kd Amsterdam
t +31 (0)20 524 98 00

vbk belGIË

Postbus 13
1000 AA Amsterdam

Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

t +32 (0)3 355 28 30
f +32 (0)3 355 28 40

Nienke beintema
De zeearend
Irene van der aart
Uitgemolken

Salesmanager

Accountmanager

Publiciteit

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Edo Dietvorst

Joyce in ’t Zandt

Marjet Knake

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 020 524 98 49

m 06 29 56 52 66

t 020 524 98 23

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

edietvorst@atlascontact.nl

jintzandt@atlascontact.nl

mknake@atlascontact.nl

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60
khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

Nienke van leverink
& pieke stuvel
Het grote naaiboek
claudia Hammond
Rust

Hoofd verkoop

Publiciteit

Marketing

Marketing en publiciteit

Verkoop binnendienst

Verkoop

binnendienst

Yvette Cramer

Karlijn Theeven

Catherine Doolaege

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

Thea Bon

t 020 524 98 26

t 020 524 98 33

t 03 355 28 43

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

t 020 524 98 02

ycramer@atlascontact.nl

ktheeven@atlascontact.nl

m 04 95 28 30 88

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

INstaGraM
@atlascoNtact

Facebook.coM/
vbkbelGIe

cdoolaege@vbku.be

tbon@atlascontact.nl

INFo@atlascoNtact.Nl

www.atlascoNtact.Nl

Facebook.coM/
atlascoNtact

twItter
@atlascoNtact

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde prijzen een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact Bv,
alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

vormgeving brochure Loudmouth

Oktober

lithografie Bert van der Horst, BFc

VerScHiJNiNGSKALeNder

September

