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e vraag die ons in de boekenwereld al maanden bezighoudt is natuurlijk: hoe
pakt de viruscrisis uit voor de leestijd, en voor de verkoop van boeken? En:
verandert er chronisch iets in de wijze van lezen (toename digitaal?) en voor de
wijze van aanschaf (verdere toename online? Zo ja, wat zal het gevolg zijn voor
fysieke boekhandels?).
Als uitgever kun je weinig anders doen dan nog selectiever te zijn dan voorheen. Alleen
het beste is goed genoeg. Je moet dan, zoals Podium, het geluk hebben dat je decennia
kon boetseren aan een prachtige stal auteurs. En dan gebeurt af en toe het wonder dat
je nodig hebt, zoals de explosieve heropleving van Max, Mischa & het Tet-offensief – een
vuistdik literair meesterwerk dat wekenlang de bestsellerlijsten domineerde. Van een andere
roman van Johan Harstad, Hässelby, kondigen we hier een heruitgave aan, net als van de
klassieker Vernon God Little van DBC Pierre, die in zijn nieuwe roman virtuoos speelt met
dit tijdsgewricht. Meer exquise buitenlandse gerechten: een briljante midlife-roman van
een groot Spaans auteur, Manuel Vilas, een onverwachte ‘fantasy’-roman van grootmeester
Michel Faber, en een dartele roman van de hier nog te onbekende, maar voor de Nobelprijs
vaak genoemde Noor Dag Solstad.
Ook onze Nederlandstalige auteurs schreven op het toppunt van hun kunnen. Laura
van der Haar, Thomas van Aalten, Kira Wuck: allen bevestigen ze hun talent met nieuw
werk. Wilfried de Jong sloeg toe met een boek dat een alternatief biedt voor de afgezegde
wielerrondes. Joël Broekaert levert in kort bestek een cursus proeven. Op het grote succes
van journalist Huib Modderkolk volgt een onthullend en prachtig geschreven boek van
de Vlaamse journalist Matthias M.R. Declercq over… Urk. Een blik op tendensen in
de samenleving, via een scherp geslepen vergrootglas op dat ene wonderlijke dorp. Iets
soortgelijks doet ex-minister en bestsellerauteur Pieter Winsemius met een roman over een
amateurvoetbalclub.
Maar ook moeten oude meesters soms in ere worden hersteld. Dat doen we in onze
prestigieuze verhalenreeks met het beste werk van Herman Pieter de Boer, opgerakeld in
een van de laatste uitzendingen van het nu helaas verdwenen DWDD.
We hebben behalve deze titels, trots aangekondigd in deze vernieuwde catalogus, komend
najaar nog enkele verrassingen in petto. Ik verklap niks. Maar belofte maakt schuld. En ook
voor 2021 hebben we geweldige boeken in voorbereiding. Dus laat uw en onze toekomst
maar gewoon schoonheid bieden.
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Thomas van Aalten
Een vrouw van
de wereld

20 jaar
schrijver
en terug bij
Podium

T

© Keke Keukelaar

homas van Aalten debuteerde in 2000 bij Podium met de
roman Sneeuwbeeld. Na zijn tweede roman Tupelo vertrok
hij met zijn redacteur. Na twintig jaar succesvol schrijverschap keert Van Aalten nu terug op het eerste nest om er zijn
nieuwe, belangrijke roman te publiceren: Een vrouw van de wereld. Een
boek over liefde, racisme, bedrog, armoede en rijkdom, onderdrukking,
zelfontplooiing en wraak.
Dick Espen is een telg uit een succesvolle ondernemersfamilie. Begin
jaren 70 zet hij een reisbureau op met betaalbare vakanties voor de
arbeidersklasse. Zijn jonge vrouw Leonie zorgt ervoor dat in hun vrijstaande villa in Amsterdam-Slotermeer de jenever altijd koud staat.
Wanneer zij na een cocktailparty nader kennismaakt met de Surinaamse
Urvin, ontdekt Leonie dat de wereld veel groter is dan de Burgemeester
Eliasstraat. Langzaamaan verbreedt ze haar horizon. Op het moment
dat de situatie met Dick onhoudbaar wordt, zoekt ze de oplossing bij
een oud Surinaams ritueel…

Thomas van Aalten (1978) publiceerde acht romans en talloze journalistieke artikelen. De schuldigen
(2011) haalde de longlist van zowel
de Libris Literatuur Prijs als de AKO
Literatuurprijs, opvolger Leeuwenstrijd
(2014) werd getipt door het DWDD
Boekenpanel en Henry! (2016)
stond op de shortlist van de BNG
Literatuurprijs.

• Veel media-aandacht
• Boekhandelsbezoek
• Leesexemplaren

Over Leeuwenstrijd:
Aan doodgaan dachten we niet:

hun veelal
‘Een
boeiend
noodlottig
en goed einde,
gedocumenteerd
zo liefde-

‘Gerdageneraties,
‘Vier
Blees kiestontzettend
de juiste details,
goed ze

vol dat de lezer zich wel
geschiedenisverhaal,
in een
metgedetaildat nood-

doorziet de menselijke
uitgebeeld.’
dwdd
komedie en met

lot moet
leerde
stijl.’
verzoenen.’
nbd biblion
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door thomas van aalten

Auteur aan het woord

V

In de schemerzone
tussen aanstormend
en gevestigd

© Keke Keukelaar

anwege mijn
jeugdige leeftijd
als debutant in
het jaar 2000
(ik was 21) heb ik nog lang met
het predicaat ‘veelbelovend’
rondgelopen. Een auteur die
het ‘ooit’ gaat maken, zoals Max
Pam destijds in Elsevier schreef
na mijn tweede roman Tupelo
(2001). Zelfs rond mijn 37e,
toen Vrij Nederland een Jonge
Schrijversgids uitbracht, stond ik
nog tussen de millennials.
Ik heb nu eenmaal een status
aparte: hoewel ik uiteindelijk
een paar jaar scheel met collegaauteurs van de volgende lichting
(zoals Bervoets, Huff, Spit en
talloze anderen), voelt het als een
ander universum; als tiener had
ik eind jaren 90 mijn debuut
in literair tijdschrift Zoetermeer.
Inmiddels zijn we een klein oeuvre verder.
Zo’n schemerzone tussen aanstormend en gevestigd is een plek die
me uitstekend bevalt. Ik ben opgegroeid tussen dorp en stad, voel
me zowel thuis in de journalistiek
als in de fictie en laveer tussen de
vrijheid van het schrijverschap
en de verantwoordelijkheid als
vader en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Nergens
écht bij horen is een groot goed,
tegenwoordig is alles in de creatieve industrie al snel een format
of concept. ‘Niet dronken, niet
nuchter, ik hoorde weer nergens
bij’, zou Ramses Shaffy zeggen.

Ik ben enige tijd terughoudend
geweest met het naar buiten
brengen van Een vrouw van de
wereld. Niet omdat ik twijfelde
aan de kwaliteit, maar vanwege
het onderwerp. Wat gaf mij het
recht om als man – nog niet grijs,
dat moest er nog bij komen –
over een vrouw in de jaren 70 te
schrijven die zich ontworstelt aan
het juk van haar echtgenoot, en
die zich ook nog eens ontfermt
over een Surinaamse jongen?
De laatste jaren klinken steeds
luidere stemmen om niet te
schrijven over dingen die je niet
zelf hebt meegemaakt, of niet
van dichtbij kent. Waarom ik
dit boek toch per se wilde publiceren? Omdat het mijn meest
waarachtige verhaal tot nu toe is.
Een jonge vrouw, ogenschijnlijk
gelukkig, in een tragisch huwelijk
in een lommerrijke buitenwijk
van Amsterdam. Met de ogen
van nu kijk ik naar de keerzijde
van die vermeend liefdevolle,
bontgekleurde jaren 70 in Nederland.
Misschien worden er jaarlijks
minder boeken verkocht dan
twintig jaar geleden, lezen steeds
minder jongeren en is het literatuuronderwijs minder populair.
Maar eerlijk is eerlijk: het literaire
landschap ziet er anno 2020 een
stuk uitdagender uit dan toen. Ik
behoor niet tot een stroming, ik
ben het zijkanaal. •

‘Wat gaf mij het

recht om als man
over een vrouw
in de jaren 70 te
schrijven die zich
ontworstelt aan
het juk van haar
echtgenoot?’

FANTASY
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Michel Faber
D.

Opnieuw een
virtuoos spel
met een literair
genre

Een geschiedenis van twee werelden

B

© Eva Youren

ij het verschijnen van zijn laatste roman Het boek van wonderlijke nieuwe dingen in 2015 kondigde Michel Faber aan geen
romans meer te schrijven. Het overlijden van zijn vrouw Eva
was daarin doorslaggevend.
En nu is er dan D. Een verhaal waar Faber 35 jaar geleden een begin
aan maakte en nu als ode aan Charles Dickens 150 jaar na diens dood
uitbrengt. Als meester van het spel met uiteenlopende literaire genres,
waagt Faber zich nu met volle overgave aan de fantasyroman. Het resultaat is een verhaal dat dankzij Fabers literaire virtuositeit zonder enige
twijfel voor alle leeftijden een genoegen is.
Dhikilo is anders dan de andere kinderen op haar school. Ze woont
in een slaperig Engels kuststadje, maar werd geboren in een land dat
eigenlijk niet bestaat. Haar ouders heeft ze sinds haar geboorte niet
meer gezien. Het avontuur van Dhikilo begint wanneer plots de letter
D volledig uit de taal verdwenen is. Dhikilo lijkt de enige te zijn die
dit doorheeft. Om de D terug te krijgen betreedt zij met een overleden
professor en zijn sfinx de magische wereld Liminus. Daar moet ze het
opnemen tegen de Gamp, Liminus’ verschrikkelijke dictator. Tijdens
haar avontuur komt ze de meest wonderlijke wezens tegen. Kan Dhikilo
voorkomen dat de Gamp de taal vernietigt? En kan zij, een meisje zonder verleden of land, uitvinden wie ze is en waar ze thuishoort?

Michel Faber (1960) werd geboren in
Den Haag, groeide op in Australië en
woont nu in het Verenigd Koninkrijk.
Zijn debuutbundel Gods speelgoed
werd juichend ontvangen en veelvuldig bekroond. Fabers magnum opus is
Lelieblank, scharlakenrood uit 2002
– wereldwijd werden er honderdduizenden exemplaren verkocht en in
2011 maakte de BBC een vierdelige
serie. De verfilming van zijn roman
Onderhuids verscheen in 2014. In

• Ode aan Charles Dickens
• Writer-in-residence
Amsterdam rond
verschijnen

• Boekhandelstournee
(auteur spreekt
Nederlands)
• Posters

Oorspronkelijke titel D. A Tale of Two Worlds
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2016 verscheen zijn dichtbundel Tot
leven, een monument ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw Eva.
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Vaccin tegen de
epidemie van zelfhaat
door michel faber

I

verwijzingen naar het leven en de personages van
Dickens in D., maar de meeste zitten heel goed
verstopt. Een academicus kan er veel plezier aan
beleven ze allemaal te vinden, maar de gewone lezer
hoeft zich er helemaal niet bewust van te zijn.
Toen ik jong was waren fantasyboeken mijn favoriete boeken: de Narnia-serie van C.S. Lewis, Alice
in Wonderland, een boek van A. de Quincey dat
tegenwoordig niet echt bekend meer is dat The Last
Of The Dragons heet, en, wat later, De negen prinsen
van Amber van Roger Zelazny.
Midden jaren 80 begon ik aan een kinderboek, met
de titel Woman With Long-Tailed Lloriphole. Het
was een extreem saai en melancholisch boek en de
heldin was geen kind (zoals in D.) maar een lerares
van middelbare leeftijd met weltschmerz. Toch bevatte het wel wat interessante elementen, zoals de
professor en zijn hond. Dus besloot ik uit dat oude
verhaal een nieuw verhaal te laten groeien.
D. heb ik met heel veel plezier geschreven en ik
hoop dat dat te merken is. •

‘Ik vond dat

mensen in deze
depressieve tijden
van Brexit en
Trump boeken
nodig hebben die
hen opvrolijken.’
© Eva Youren

k werd benaderd door mijn Britse uitgever,
die mij vertelde dat de honderdvijftigste
sterfdag van Charles Dickens er bijna aankwam. Ze vroeg mij of ik een verhaal wilde
schrijven, als onderdeel van een groter project om
Dickens te herdenken, waaraan veel meer auteurs
zouden deelnemen. Na verloop van tijd bleek ik
de enige auteur te zijn geweest die dit daadwerkelijk gedaan had. Ik denk dat ze hoopten dat ik iets
‘Victoriaans’ zou schrijven, vanwege Lelieblank,
scharlakenrood. Maar ik was helemaal niet van plan
om me weer op dat terrein te begeven of om nog
een roman voor volwassenen te schrijven. Het boek
der wonderlijke dingen voelde nog steeds als een geschikt ‘laatste woord’ van die fase van mijn carrière.
Ik had echter nog nooit iets voor kinderen uitgebracht en ik vond dat mensen in deze depressieve
tijden van Brexit en Trump boeken nodig hebben
die hen opvrolijken, die moed geven. Bovendien
is er op het moment een epidemie van depressie,
angsten, zelfhaat en andere mentale gezondheidsproblemen gaande onder kinderen en tieners. Dus
wilde ik een heel leuk en spannend avonturenverhaal voor kinderen schrijven, met een heldin die in
de basis ‘oké’ is en een grote innerlijke kracht heeft.
En dat verhaal wilde ik dan combineren met een
ode aan Charles Dickens. Er zitten een heleboel
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Michel Faber
Lelieblank,
scharlakenrood

Zijn
verslavende
magnum
opus

L

onden, jaren 70 van de negentiende eeuw. Sugar, een intelligente negentienjarige prostituee in het bordeel van de hardvochtige Mrs Castaway, verlangt naar een beter leven. Dan
komt William Rackam langs, een ambitieuze parfumfabrikant. Hij wil haar liefde alleen voor zichzelf en richt aan de rand van de
stad een comfortabele woning voor haar in. Gaandeweg raakt haar leven verstrengeld met Rackam, wiens grote huis behalve veel bediendes
een uiterst onstabiele echtgenote herbergt en een verborgen dochter.
Terwijl Sugar op ongewone wijze de sociale ladder beklimt, komt er een
stoet van beminnelijke, aandoenlijke, afstotende en gekmakende personages langs. Maar in het hart van deze panoramische, gelaagde vertelling staat die ene vrouw en haar fascinerende strijd om haar lichaam en
ziel uit de goot te tillen. Hoewel Faber Sugar met historische precisie
weet te belichten als een typische vrouw van haar tijd, is het dankzij zijn
inlevingsvermogen ook een vrouwenportret geworden van universele
geldigheid en aantrekkingskracht.
Lelieblank, scharlakenrood is een immense en bedwelmende roman van
Victoriaanse allure.

‘Beter dan seks.’ time magazine

‘Michel Faber heeft een roman geproduceerd die Dickens geschreven zou
hebben als hij wat opener had kunnen
zijn. Elk boek van Michel Faber is re-

den voor een feest – hij is tegelijkertijd
een van de meest serieuze en de grappigste schrijvers van deze tijd.’
the guardian

• Nieuwe editie van zijn
bestverkochte boek
• 100.000 exemplaren
verkocht

• Verfilmd als BBC
mini-serie

Oorspronkelijke titel Crimson Petal and the White
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Manuel Vilas
Ordesa

Sprankelende
roman uit Spanje

E

© Nines Mínguez

en man staat op een kruispunt in zijn leven. Wanneer allebei
zijn ouders overleden zijn, ervaart hij de totale zinloosheid
van het bestaan. Zijn huwelijk is gestrand, zijn gezin heeft
hij verloren, zijn verleden is weggevaagd. Hij belandt in een
existentiële crisis en wordt beheerst door een gevoel van gemis en verlatenheid.
In korte, vaak ontroerende maar ook geestige hoofdstukken haalt Vilas
herinneringen op aan zijn jeugd, zijn ouders en andere familieleden
en vertelt hij over zijn latere leven, zijn twee zoons, zijn drankzucht en
zijn mislukte huwelijk. Deze persoonlijke familiekroniek speelt zich af
tegen het decor van een vermolmd Spanje van de afgelopen decennia.
Hij koppelt de gebeurtenissen in zijn leven aan de staat van zijn land:
corruptie en inhaligheid, katholicisme, armoede en de geslotenheid van
de Spanjaarden als het op persoonlijke, familiaire kwesties aankomt.
De intieme familiekroniek is hierdoor ook een meeslepende kroniek
van het moderne Spanje, geschreven in een sprankelende lyrische taal
(Vilas is ook een bekroond dichter). Vilas’ stem is vertrouwd en uitzonderlijk, naïef en wijs, intiem en groots. Een gedurfde, belangrijke maar
ook ontwapenende en ontroerende roman, die in veel landen al opzien
baarde, prijzen won en lezers vond.

Manuel Vilas (1962) is dichter en
schrijver. Hij wordt gerekend tot een
van de belangrijkste schrijvers van
zijn generatie in Spanje. Met Ordesa
beleeft Vilas zijn grote internationale doorbraak. De Franse vertaling
won de Prix Femina étranger en de
Italiaanse vertaling kreeg acht herdrukken in korte tijd.

Over Aan doodgaan dachten we niet:

hun veelal noodlottig einde, zo liefde-

vol dat de lezer zich wel met dat nood‘Een gemeenschappelijk
én
doorziet de menselijke komedie en met lot moet verzoenen.’
uitzonderlijk verhaal.’ el país
liefde begeleidt ze haar personages naar arnon grunberg

• Optreden Crossing Border
• Vooruitboekje
• Auteursbezoek
• Toproman uit Spanje

• Meesterlijk vertaald door
Trijne Vermunt (o.a. María
Gainza)

Oorspronkelijke titel Ordesa
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Ca. 336 pagina’s

isbn 978 94 6381 020 3

Ca. € 25

E-book ca. € 9,99

Omslag bij Barbara

Oktober 2020

‘Gerda Blees kiest de juiste details, ze

9

789463

810203

16

17

Leesfragment

E

n de volgende ochtend hoefde ik niet meer
vroeg op. Ik gaf niet langer les in het voortgezet onderwijs. Nu vind ik het geen acceptabele
baan meer, zoals toen, maar gewoon een vervreemdende
baan als alle andere, zij het van een wellicht minder in het
oog springend soort vervreemding. Arbeidsvervreemding
wordt gecamoufleerd, maar is nog net zo actueel als in de
negentiende eeuw. Scholen, ziekenhuizen, universiteiten,
gevangenissen, kazernes, gigantische kantoorgebouwen,
politiebureaus, het parlement, huisartsenposten, winkelcentra, kerken, kloosters, banken, ambassades, hoofdkwartieren van internationale organisaties, krantenredacties, bioscopen, stierenvechtersarena’s, voetbalstadia
– wat zijn al die plaatsen waar het nationale leven zich
voltrekt? Daar worden de werkelijkheid, gemeenschapszin en het historisch besef gecreëerd, en het geloof in de
mythe dat we een beschaving zijn. Wat is er geworden
van alle jongens en meisjes aan wie ik les heb gegeven?
Een aantal is misschien al voorgoed vertrokken. En mijn
collega’s van toen zullen ook stuk voor stuk sterven. Hun
gezichten vervagen in mijn herinnering. Allemaal verdwijnen ze in het duister. Er staat me vaag een gedicht
van T. S. Eliot voor de geest, waarin illustere mannen het
duister van de leegte in gaan. Sommige collega’s stierven
kort na hun pensioen. Dat is een straf van het toeval.
Het toeval straft de planners, degenen die hun pensioen
planden. Scholen bewaren geen herinnering aan die lichamen. Spaanse middelbare scholen waren grijze gebouwen van slechte kwaliteit, met gewichtloze gangen
en lokalen die in de winter ijskoud waren en al in het

voorjaar bloedheet. De krijtjes, de borden, de lerarenkamer, de stencils, de bel aan het einde van de les, de koffie
met collega’s, de slechte, halfgare tapa’s in ranzige bars.
En alles vergaat. Er hingen geen foto’s van gepensioneerde leraren in de schoolgangen. Er was geen aandenken omdat er niets te herinneren viel. Gek geworden
van middelmatigheid en onbeduidendheid verachtten
en vernederden de leraren hun leerlingen. Die jongens
en meisjes werden afgekraakt en gekleineerd door hun
leraren, die mediocre types vol rancune jegens het leven.
Ze waren niet allemaal zo. Er waren er bij die hielden
van het leven en die probeerden die liefde op hun leerlingen over te brengen. Dat is het enige wat een leraar
moet doen: zijn leerlingen leren van het leven te houden en het te begrijpen, het leven te begrijpen vanuit
de intelligentie, vanuit een vrolijke intelligentie. Hen
leren wat de betekenis is van woorden; niet de geschiedenis van lege woorden, maar wat ze betekenen; zodat
ze woorden leren gebruiken als kogels, kogels van een
legendarische revolverheld.
Van liefde vervulde kogels.
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Kira Wuck
Knikkerkoning

Bitterzoete
debuutroman
over hippieouders

J

© Hans Willem Gijzel

aren 70, Vondelpark, Amsterdam. Dat is de plek waar Anne
en Otto elkaar ontmoeten. Zij komt uit Finland, waar ze als
enig kind bij haar moeder woonde, die haar een betere toekomst gunde en haar daarom inschreef voor een studie medicijnen. Hij, de knikkerkoning, is de derde zoon uit een groot gezin
uit de Biblebelt, en mikpunt van zijn strenge Indische vader die na het
vroege overlijden van zijn moeder hertrouwt en een nieuw gezin sticht.
Anne en Otto zijn vrije geesten die niets liever willen dan ontsnappen
aan hun verstikkende opvoeding. Ze vertrekken ieder op eigen houtje
naar Amsterdam, het beloofde land van hippies en flowerpower.
Maar in deze vrijheid is het makkelijk om te verzuipen: in de krakersscene zijn vrije seks, drugs en de verkeerde vrienden vast onderdeel
van het dagelijks bestaan. Met vallen en opstaan proberen Anne en
Otto zich staande te houden. De grote ommekeer komt wanneer Anne
zwanger blijkt te zijn. Baby Jane zal hun leven veranderen.
In haar debuutroman Knikkerkoning liet Kira Wuck zich royaal inspireren door haar eigen jeugd. Ze verloor haar beide ouders, kleurrijke
figuren, op jonge leeftijd. Met prachtige beelden weet ze hen en het
Amsterdam van die tijd tot leven te wekken.

Kira Wuck (1978) won met haar poëziedebuut Finse meisjes uit 2013 de
C.W. van der Hoogt-prijs en de Eline
van Haaren-prijs. In 2016 verscheen
haar verhalenbundel Noodlanding.
In 2018 verscheen haar tweede
poëziebundel De zee heeft honger.
Knikkerkoning is haar romandebuut.

De pers over Noodlanding:
‘Een zorgvuldig opgebouwde
Carveriaanse spanning (…) langs de
lijnen van Camus’ absurdisme.’ ★ ★ ★ ★
nrc handelsblad

‘In Noodlanding toont Wuck dat
het ontroerende absurdisme dat haar
verzen onvergetelijk maakte, ook
overeind blijft blijft in proza.’ ★ ★ ★ ★
de volkskrant

• Na geprezen en bekroonde gedichten en verhalen
haar voortreffelijke debuutroman

• Vooruitexemplaren
• Social media-video’s
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Leesfragment

iglo

A

nne telt de sneeuwvlokjes die voor het raam vallen door ze te volgen met haar vinger. Sneeuw
is zo nietsig, toch houdt ze ervan. Het verbergt
alles wat mensen achterlaten. Op het platteland liggen
er katten onder de sneeuw verborgen, ze worden in de
zomer gekocht om kinderen in vakantiehuisjes bezig te
houden en worden daarna achtergelaten. Zomerkatten
worden ze genoemd. Als de sneeuw wegsmelt komen de
vermagerde lijkjes tevoorschijn. Sommige zijn nog bijna
helemaal intact. Anne denkt vaak aan die kittens, ondanks hun wrede lot vindt ze het mooi hoe hun schoonheid wordt vastgehouden door een klomp ijs.
Anne zit bij haar buurvrouw aan de keukentafel, allebei houden ze hun handen gevouwen op de schoot. Haar
buurvrouw wacht ook, maar Anne weet niet waarop. De
buurvrouw probeert Anne te verleiden om piparkakku
te bakken in de vorm van poezen, maar Anne wacht op
haar vader.
‘We gaan een iglo bouwen!’ roept hij, als hij eindelijk
in de deuropening staat. Anne schiet met haar blote voeten in haar knalgele laarsjes. Papa tilt haar de lucht in. De
buurvrouw houdt met één hand Annes lange rok vast,
alsof ze haar niet wil laten gaan. In haar andere hand
heeft ze tussen haar vergeelde vingers een sigaret vast.
‘Victor, haar jas!’ roept ze nog, maar ze zijn al weg. Er
kan Anne niks gebeuren, ze voelt zich veilig op de schouders van papa, ze gaan slingerend de trap af terwijl hij
‘Jingle Bells’ zingt.
Buiten snijdt de kou dwars door haar armen en benen,
maar ze zegt niets. Ze staat tot haar bovenbenen in de

sneeuw, haar laarzen lopen vol. Ze rollen sneeuwballen
en stapelen die op elkaar in een halve cirkel. Zo nu en
dan laat haar vader zich vallen. ‘Kom me redden!’ roept
hij dan, en Anne haast zich naar hem toe om hem uit
de sneeuw te trekken. Als de iglo klaar is pakt papa een
lampion van de buren en gaan ze erin zitten om zich
tegen de wind te beschermen.
‘Pas op dat de Russen je niet zien, Anne,’ zegt papa
terwijl hij haar tegen zich aandrukt. Zijn wollen jas ruikt
vertrouwd. ‘Het is tijd om op te warmen,’ zegt hij terwijl hij een zilverkleurige flacon naar zijn mond brengt.
Daarna vertelt hij over de oorlog. Dat doet hij vaak als
hij daaruit gedronken heeft. Anne ziet de buurvrouw
voor het raam staan, rook danst om haar heen.
Anne voelt de kou nu niet meer, eigenlijk voelt ze niets
meer. Zo moeten de zomerkatten zich voelen, denkt ze,
met hun ijzige vacht. Ze hoort alleen papa’s stem nog
terwijl ze langzaam wegdommelt. Papa vertelt hoe opa
hem, met gevaar voor eigen leven, uit de handen van
de Russen heeft gered toen hij als klein jongetje een zak
tarwemeel had gestolen. Dat verhaal heeft hij al vaker
verteld, maar dat geeft niet. Als Anne haar ogen half
sluit kan ze de Russische uniformen zo voor zich zien.
‘Dat zou ik ook voor jou doen Anne, jij bent het allerbeste wat me is overkomen.’ Papa’s stem klinkt steeds
meer blikachtig. Anne droomt dat ze in een gesloten
glijbaan ligt en razendsnel naar beneden gaat.

CULINAIR
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Joël Broekaert
Proefles
met Joël

Een smaakvolle
cursus proeven

D

oor zijn tv-optredens in onder andere De Wereld Draait Door
en zijn succesvolle tv-serie De smaak van Joël is de eigenzinnige en begeesterde Joël Broekaert een bekend gezicht geworden, met een eigen plek in het elitecorps van culinaire
journalisten. Hij toont de achterkant van de voedselindustrie en voedselverwerking, met vaak een pleidooi voor alternatieve, soms verwaarloosde ingrediënten en bereidingen. Uiteindelijk draait het bij hem altijd om het plezier van lekker eten. In het theater legt hij de komende
tijd nadruk op het belang van proeven. Het leven kan zo onwaarschijnlijk veel leuker en lekkerder zijn, simpelweg door met aandacht te proeven. Joël schreef er nu ook dit even onderhoudend als wetenswaardig
boekje over.
In Proefles met Joël neemt de auteur zijn lezers mee in een achtbaan van
smaakbeleving. Door middel van grappige proeven en leuke weetjes
vertelt hij over de vijf basissmaken: zout, bitter, zoet, zuur en umami.
Daarnaast legt hij uit hoe belangrijk aroma’s zijn voor de smaakbeleving. Ook toont hij aan dat je soms langer op je eten moet kauwen, zodat je beter kunt proeven, en dat lekker eten niet altijd ongezond hoeft
te zijn. En wist u bijvoorbeeld dat de vijfde smaak, umami, samen met
zoet de eerste smaak is die we als zuigeling ervaren? En dat een walvis
alleen maar zout kan proeven?

Joël Broekaert (1982) is culinair
columnist voor Vrij Nederland
en restaurantrecensent voor NRC
Handelsblad. In 2017 verscheen zijn
veelgeprezen de Alleseter. In 2020
treedt Broekaert op in het theater met
Proefles met Joël.

• Sluit aan bij theatertournee
• Ideaal cadeauboek

© Martin Dijkstra

Paperback met flappen 12,5 x 20 cm

nur 440

Ca. 96 pagina’s

isbn 978 94 6381 044 9

Ca. € 17,50

E-book ca. € 9,99

Omslag Marc Koppen

Oktober 2020

9

789463

810449

Korte verhalen

24

25

Korte verhalen

Herman
Pieter de Boer
De vrouw in
het maanlicht

De beste korte
verhalen van
een meester
in het genre

& andere buitengewone verhalen

D

© Micky Ottenspoor

eze bijzondere uitgave ontstond feitelijk in een uitzending
van DWDD, waarin Podium-uitgever Joost Nijsen met
Matthijs van Nieuwkerk sprak over het geweldige, maar
vaak onderschatte genre van het korte verhaal. Spraken in
eerdere uitzendingen Connie Palmen over Truman Capote (ook integraal in onze verhalenserie) en Wilfried de Jong over Biesheuvel, deze
keer ontstond een waar eerherstel voor Herman Pieter de Boer – niet
alleen tekstdichter van vele beroemd geworden liedjes, maar ook zeer
productief en succesvol als schrijver van korte verhalen. In de uitzending las Georgina Verbaan een zeer kort maar aangrijpend verhaal voor:
‘Waarom de schoorsteen niet trok’.
Uit zijn vele bundels, met evergreens als De vrouw in het maanlicht en
andere zonderlinge verhalen en Het damesorkest en andere stadsverhalen,
selecteerden we de allerbeste verhalen, waarmee zijn werk de onsterfelijkheid krijgt die het toekomt.
Zijn verhalen spelen zich veelal af in een geheimzinnige, mystieke,
soms ook boertige sfeer en zijn doorspekt met erotische, griezelige en
humoristische fantasieën. Een genot voor alle lezers met smaak en verbeeldingskracht!

Herman Pieter de Boer (1928-2014)
begon in de jaren 70 met het schrijven van korte verhalen. Hij groeide
uit tot een van de meest gelezen
schrijvers. Daarnaast schreef De Boer
ook liedjes. Zo heeft hij meerdere succesvolle nummers op zijn naam staan,
zoals ‘Laat me’ van Ramses Shaffy
en ‘Annabel’ van Hans de Booij, maar
ook ‘Ik heb zo waanzinnig gedroomd’
van Kinderen voor Kinderen. In 2003
won hij de Gouden Harp en in 2007

• Revival dankzij veelbe
keken item DWDD
• Verschijnt in onze
prestigieuze verhalenreeks

• Nawoord
Jean-Pierre Geelen
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Leesfragment

Waarom de
schoorsteen niet trok

E
DAV E E G G E R S

podium

K

ira Wuck (1978) is dochter van
een Finse moeder en een Indonesische vader. Ze groeide op
in Amsterdam, maar voelt zich
thuis bij het absurdisme en de
melancholie uit de noordelijke landen. Met
haar overrompelende debuut Finse meisjes
werd ze genomineerd voor de C. Buddingh’prijs en won ze de Eline van Haarenprijs, de Jo
Peters Poëzieprijs en de C.W. van der Hoogtprijs.

‘Dit zijn zinnen die ik wil lezen
voor het slapengaan.’
arnon grunberg
‘Onverwachte beelden, die
mijn geroutineerde zondag op
een aangename manier op
losse schroeven zetten.’
remco campert

‘Zinderend poëziedebuut. (...) De gedichten in
Finse meisjes zijn fris, vrolijk, licht melancholisch en optimistisch.’ nrc handelsblad

‘Het vogelalfabet is een hoogtepunt
in de Afrikaanse literatuur.’
andré brink

het vogel a lfa bet

N

et als in
Kira Wu
ogenschi
nen een
nis op te
kennismaken met de m
nages: een aan coke ve
een boer die liever me
met zijn Filipijnse vro
die zichzelf uithonger
lijvige man niet kan v
De werkelijke kracht v
onder de oppervlakte:
gezicht veel te lachen v
personages in al hun o
pijnlijk realistisch nee

NOODLANDING

A
• S . J. N au d é •

HET VOGELALFABET

ls migrerende vogels trekken
de personages in deze verhalenbundel rusteloos over
de wereld: een muzikante reist drie
continenten af om haar broers en zussen te zien, in een kunstenaarswoning
in Milaan wordt een lawaaimachine
getoond, en een man volgt zijn minnaar via Londen en Berlijn tot in een
vervallen kasteel. Losgeslagen van
hun Zuid-Afrikaanse anker drijven
ze tegen andere wrakstukken uit alle
hoeken van de wereld aan.
In Het vogelalfabet komen hun verhalen samen. Allen zijn op zoek naar
antwoorden die niet worden gegeven;
naar troost, acceptatie, succes en liefde.

•

‘Een feest van ongekende originaliteit.’
marlene van niekerk

*

‘Naudé’s stem, koel en intelligent,
verontrustend en doorvoeld, is geheel
nieuw in de Zuid-Afrikaanse literatuur.’ dalmon galgut

*

v u u r pij l e n va ng e n

S.J. Naudé (1970) groeide op in ZuidAfrika. Na jaren als advocaat in New
York en Londen gewerkt te hebben,
keerde hij terug naar Kaapstad om
zich te wijden aan dit debuut. Het
vogelalfabet werd bekroond met onder
andere de University of Johannesburg
Debut Prize en de South African
Literary Award.

emingway’s titelverhaal ‘Te
koop: babyschoentjes, nooit
gedragen’ is een radicaal voorbeeld
van de spaarzaamheid waarmee je
een ontroerend verhaal kunt vertellen. Aan de andere kant van het spectrum staat A.M. Homes’ zeer lange
korte verhaal ‘Dagen van inkeer’.
Het is het favoriete verhaal van Jessica
Durlacher die het ‘vitaal, sexy en
geestig’ noemt.
Zo lichten in dit boek nog twintig
andere vooraanstaande Nederlandse
en Vlaamse auteurs toe welk verhaal
hen altijd is bijgebleven. Dit levert
een staalkaart op van wereldliteratuur op de korte baan: van klassieke
verhalen van Tsjechov, Calvino en
Poe tot verhalen van hedendaagse
grootmeesters als Lydia Davis en Phil
Klay. Manon Uphoff, Rob van Essen
en Paul Snoek laten zien dat ook
Nederlandstalige auteurs excelleren
in dit genre.
Om met de woorden van Alfred Birney te spreken: deze bloemlezing is
niet minder dan ‘een literair standbeeld’ voor het korte verhaal.

podium

*

*

podium

podium

podium

*

‘Finse meisjes is een meer dan overtuigend
debuut. Wucks kracht ligt in de scherpte en
veelzeggendheid van haar beelden, die zich
nooit onmiddellijk prijsgeven, en de manier
waarop ze alles achter en onder de woorden
laat gebeuren.’ de volkskrant

•

*

verhalen

Over Finse meisjes:

‘Met deze bundel vestigt Naudé zich
als schrijver die de contouren van de
Zuid-Afrikaanse literatuur zal veranderen.’ neel mukherjee

verhalen

[
Inleiding Annelies Verbeke
alfred birney João Guimarães Rosa peter buwalda W.F. Hermans joke van leeuwen Italo Calvino
adriaan van dis Anton Tsjechov alex boogers J.D. Salinger bart moeyaert Lydia Davis
franca treur Lucia Berlin hanna bervoets Phil Klay tom lanoye Paul Snoek
arnon grunberg Isaak Babel mensje van keulen Edgar Allan Poe tommy wieringa James Salter
peter terrin John Cheever marja pruis Rob van Essen christophe vekeman Donald Ray Pollock
saskia de coster Lydia Davis sanneke van hassel Manon Uphoff a.l. snijders John McGahern
jessica durlacher A.M. Homes martin michael driessen Ernest Hemingway
annelies verbeke Flannery O’Connor

s.j. naudé

k aren köhler

en jonge vrouw zit uitgedroogd voor een tankstation
in Death Valley. Als er
plotseling een indiaan voor
haar staat die haar leven wil
redden, denkt ze dat ze fantaseert.
Maar al snel delen ze een dubbele
Whopper, gaan ze samen naar het
casino en stranden ze uiteindelijk in
een shabby motel, zoals je die alleen
in films ziet.
Ieder verhaal in dit succesvolle
debuut van Karen Köhler leest als
een complete roman. Haar volstrekt
eigen toon kleurt zelfs de meest
dramatische gebeurtenissen met een
zekere opgewektheid. De personages
in Vuurpijlen vangen hebben één
ding gemeen: ze zijn kampioenen in
overleven.

‘Wat deze verhalen unaniem illustreren, is
de intensiteit die zo eigen is aan het genre.’
annelies verbeke

H
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verhalen ✶ podium

Te koop:
babyschoentjes, nooit
gedragen. Nederlandse
& Vlaamse schrijvers
kiezen hun favoriete
korte verhaal.

*

*
verhalen

[

noodlanding

•

‘Nors toont via haar originele
taalgebruik hoe verpletterend
eenzaamheid kan zijn.
Volledig terecht, dus, die
finaleplek voor de Man
Booker International.’
★★★★ knack focus

Enne Koens

STAMINA

*

•

Over Spiegel spiegel schouder:
‘Een sinistere roman op onderkoelde toon geschreven.’
★★★★★ de volkskrant

592805

kira wuck

Kaa rt
vaN
C a NaDa

Isaak Babel
Lucia Berlin
Italo Calvino
John Cheever
Flannery O’Connor
Lydia Davis
Rob van Essen
John McGahern
Ernest Hemingway
W.F. Hermans
A.M. Homes
Phil Klay
Edgar Allan Poe
Donald Ray Pollock
João Guimarães Rosa
James Salter
Paul Snoek
Anton Tsjechov
Manon Uphoff
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•

‘Rake beschrijvingen van
menselijk onvermogen (…).
Met veel mooie zinnen,
en eindes die werkelijk
ontroeren.’
★★★★ het parool

Met verhalen van:

*

*

‘In de overdonderende
verhalen van de Deense
schrijfster Dorthe Nors kan
menslievendheid zomaar in
gruwelijk geweld eindigen.’
★★★★★ de volkskrant

Do rt h e
NorS

Kaart van Canada bevat
veertien verhalen die op
uiteenlopende wijze varianten van menselijk verlangen
blootleggen. Zo is er een
werknemer van een groot
bedrijf die droomt over de
wereld buiten zijn kantoor,
een vrouw die verlangt naar
liefde die kietelt als een watersproeier en een schrijfster die
bevriend raakt met de IJslandse moeder van haar ex.
Dorthe Nors bewijst zich
met deze bundel wederom als
meester van het korte verhaal.

789057

lma die
Klaas d
wannee
thuis is, en een w
die tevergeefs op
naar koffie: dit z
van de kleurrijke
deze bundel hun
De subtiel verwe
in Stamina gaan
die elkaar willen
daartoe onmacht
intense haat die
kan beheersen. O
van moeders, kin
Over angst. En o
dapper voortleve
Enne Koens is m
ontleden van de
processen die spe
personages. Dat
met een grote lie
selijk falen. Koen
verteller pur sang
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Over Karateslag/Minna zoekt
oefenruimte:

*

*

*
verhalen

Enne Koens (1974
(1974)) debuteerde
in 2007 met de roman Tot alles
is.. Ze schrijft toneelstukgezegd is
ken, liedjes en boeken voor alle
leeftijden. Onlangs verscheen Ik
bang,
ben Vincent en ik ben niet bang
eerder Hotel Bonbien (tweede prijs
Vlaamse kinderjury) en Sammie
en opa (Vlag en Wimpel). Met
Vogel won Koens de Jonge Jury
Debuutprijs. Ook publiceerde ze
verschillende verhalen in Hollands
Maandblad..
Maandblad

s t a m i n a

tien december

‘Tien december toont George
Saunders op zijn grappigst,
meest revolutionair en in
dringendst. Authentiek, altijd
vindingrijk, en tegelijk diep
menselijk.’ jennifer egan

*

*
GEORGE
SAU N D E R S

A

k o e n s

‘Al jaren probeer ik iedereen aan
George Saunders te krijgen.’

en onbeholpen an
tiquair die zichzelf
voor de gek houdt;
twee moeders die allebei
het beste willen voor hun
kinderen; een jongeman die
het zwaar te verduren krijgt
als hij wordt onderworpen
aan een reeks farmaceutische
experimenten die hem op
geilen, doen liefhebben en
doen doden – dat zijn slechts
enkele van de onvergetelijke
personages die Tien december
bevolken.
George Saunders schrijft
over klassenverschillen, seks,
liefde, verlies, vertwijfeling en
oorlog. Tien december is de
meest integere, meest toegan
kelijke en meest ontroerende
bundel die George Saunders
tot dusver heeft gepubliceerd.

Hij ging even zitten om uit te blazen. Lena stond in
een hoek van de kamer, wit van schrik.
Derk krabde op zijn hoofd. ‘Wie zou het zijn?’
Hij liep naar de keuken, pompte een emmer water en
smeet die leeg over de dode z’n gezicht. Het roet spoelde
weg. Derk keek.
‘Ik ken hem niet,’ zei hij. ‘Jij, Lena?’
Lena bleef in het hoekje op haar nagels bijten. Derk
pakte de dode op, trapte de deur open, stapte in zijn
klompen, liep naar de rivier en gooide het lijk in het
snelstromende water. Het werd meteen meegesleurd.
Toen ging hij weer naar binnen. Hij stapelde spaanders, takken en blokken in de haard en stak het aan.
Tevreden keek hij toe hoe de vlammetjes uit het hout
sprongen en opflakkerden.
‘Hij trekt weer, Lena,’ zei hij trots. Ze gaf geen antwoord. Derk draaide zich om. ‘Wat sta je daar nou?’
‘Die man,’ fluisterde Lena.
‘Ach wat,’ zei Derk, ‘daar is niks aan verloren gegaan.
Die was gek. Wie gaat er nou in een schoorsteen zitten?’

e n n e

george saunders

O

p een avond dat Derk de haard aan wou maken, kreeg hij de hele kamer vol rook. Lena
kwam verschrikt uit de keuken.
‘Wat is dat?’
‘De schoorsteen trekt niet,’ hoestte Derk.
‘Dat is me een raadsel,’ zei Lena, terwijl ze het raam
opengooide om de walm te laten wegtrekken. ‘Gisteren
trok hij nog als de beste.’
‘Dat hoef je mij niet te vertellen,’ gromde Derk. Hij
schoof het hout weer uit de haard en porde met de bezem
in de schoorsteen.
‘Daar zit wat. Maar ik krijg het niet los.’
Hij kroop in de schouw. ‘Geef het krukje eens.’
Lena kwam ermee aandragen. Hij ging er gekromd op
staan en wurmde toen zijn lijf met de armen omhoog in
de schoorsteen.
‘Heu,’ hoorde ze hem gesmoord roepen. Ze zag aan
zijn knieën dat hij stond te sjorren. Brokken roet ploften
omlaag, zwart stof wolkte naar alle kanten. Nu begon
Derk te zakken. Hij zette zijn voeten naast het krukje en
schopte het weg. Weldra zat hij op zijn knieën te rukken
en te trekken aan iets in de schoorsteen. Op het laatst
moest hij gaan liggen om het eruit te krijgen.
‘Heilige Maagd Maria!’ schreeuwde Lena.
Derk had een paar laarzen te pakken. Daar kwam de
broek. Daar kwam het hele lichaam, zwart van het roet.
Derk kroop uit de schouw en sleepte het de vloer op.
‘Een dooie man!’
‘Ja,’ hijgde Derk. ‘Een vent in de schoorsteen. Geen
wonder dat hij niet trok.’

verhalen

*
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Fictie

Pieter Winsemius
Het derde

Spannende en
herkenbare voetbalroman van
ex-minister en
bestsellerauteur

T

hijs is na het overlijden van zijn vrouw Toos en het vertrek
van zoon Fred naar Amerika alleen achtergebleven met zijn
hond Belle. Om zijn gedachten af te leiden wordt hij coach
van het derde elftal; een hechte eenheid waarin afkomst geen
rol speelt. Dit typisch Hollandse vriendenelftal zal voor velen herkenbaar zijn, of het nu gaat om de grappen in de kleedkamer, de perikelen
in het bestuur of de kantine, waar ‘de derde helft’ – de borrel na de
wedstrijd – plaatsvindt.
Het derde wordt ondertussen steeds fanatieker en gaat gebruikmaken
van wedstrijdanalyses. Wanneer de spelers merken dat er iets niet in de
haak is met het eerste elftal en er steeds meer Bulgaren in de kantine
verschijnen, verdiepen ze zich ook in het spel van het eerste, wat tot
gevaarlijke ontdekkingen leidt.
Het derde is een herkenbare, spannende en vermakelijke roman over
voetbal, matchfixing, eenzaamheid en vriendschap. Een grote verrassing, dit fictieboek van de hand van de schrijver van bestsellers als Je
gaat het pas zien als je het doorhebt!

Pieter Winsemius (1942) is voormalig minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Daarnaast was hij lid van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
Winsemius publiceerde verschillende
boeken, waaronder de bestsellers Je
hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden, maar het helpt
wel en Je gaat het pas zien als je

• Actueel: matchfixing in
het amateurvoetbal
• Interviews

• Auteur beschikbaar voor
lezingen
• Instore campagne
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het doorhebt, waarvan meer dan
200.000 exemplaren werden verkocht.
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Matthias M.R.
Declercq URK

Vlaamse
journalist
integreert
op Urk

Een dorp versus de wereld

D

e succesvolle Vlaamse schrijver en journalist Matthias M.R.
Declercq vertrekt in 2009 naar Urk om verslag te doen van
een moordzaak. Het dorp fascineert hem zo, dat hij tien jaar
later besluit op Urk te gaan wonen om door te dringen tot
het dna van de gemeenschap. Hij wil doen wat hem in 2009 niet lukte.
Declercq woont in bij een gereformeerd gezin en wordt aanvankelijk
wat argwanend, maar ook warm ontvangen. Hij bezoekt alle kerkdiensten, gaat een week mee vissen op de Noordzee en dag na dag opent de
Urker zich steeds meer voor deze ‘vreemde’. Declercq komt in de meest
bizarre situaties terecht, ontdekt de grote kloof tussen de daad en het
Woord op Urk en slaagt erin de werkelijke identiteit bloot te leggen van
’s lands meest gesloten, en meest onbegrepen gemeenschap.
In Urk rekent Declercq af met de vooroordelen over Urk en laat hij een
wereld zien die bijna niemand kent. Urk is een even bijzonder als onthullend boek, dat het dorp overstijgt en dat thema’s als vrijheid, religie
en identiteit niet ontziet. In hoeverre bepaalt de plaats waar je vandaan
komt wie je bent? Wanneer ben je écht vrij?

Matthias M.R. Declercq (1985)
studeerde Politieke en Sociale
Wetenschappen en is momenteel
freelance journalist. Zijn stukken verschijnen in de krant De Morgen en
in wielertijdschrift Bahamontes. In
2016 debuteerde Declercq met De
val, waarmee hij tweede werd bij de
Debuutprijs 2017. Begin 2021 zal er
een zesdelige documentaire verschijnen die geïnspireerd is op De val.

Over Aan doodgaan dachten we niet:

hun veelal noodlottig einde, zo liefde-

‘GerdaDeBlees
Over
val: kiest de juiste details, ze

vol dat de lezer zich wel met dat nood-

doorziet de menselijke komedie en met
‘Iedereen die het gelezen heeft, is er
liefde begeleidt ze haar personages naar
ondersteboven van.’ humo

lot moet verzoenen.’
‘Dit is één van de boeken die mijn
arnon grunberg
leven veranderden.’ Wouter Deprez

• Veel media-aandacht
• Boekpresentatie op Urk

• Instore campagne
• Postercampagne
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‘De
Urker
	is alles
	wat ik
	niet 		
ben.’

door matthias m.r. declercq

E

r zijn voor mij weinig dingen die meer
aantrekkingskracht hebben dan de confrontatie met ‘de Ander’; met hen die
anders denken, die anders leven, hen die we zo
makkelijk wegzetten als dom en naïef, als parochiaal, want wij weten het beter, toch? In het geseculariseerde Nederland is er geen dorp dat zo anders
is dan Urk. Het voormalige eiland met zijn skyline
aan kerktorens, zijn kottervloot, zijn klederdracht,
zijn sociale cohesie, zijn burgerzin en zijn rebellie
tegen iedereen die hen regels oplegt. Het dorp van
de klimaatontkenners, van de orthodox gereformeerden, van de klompendragers, de losbandige
jongeren, de reusachtige gezinnen en de argwaan
voor vreemden.
De Urker is alles wat ik niet ben: ik werk niet op
een kotter op de Noordzee, sta niet aan de band
van een visfabriek, ik ben niet gelovig, ik ben niet
in de kerk getrouwd, ik heb geen kinderen, ik
spreek geen Urkers en toen ik in het dorp aankwam
kende ik niemand. Velen raadden me dit project daarom ook af. ‘Bezint eer ge begint,’ zei een
vriend.
Ik móést dit doen, want na mijn korte bezoek aan
het dorp, als journalist, in 2009, bleef dat vreemde
drieletterwoord me fascineren. Hoe komt het dat
op Urk het gevoel van saamhorigheid zo sterk is?
Wat is een eilandmentaliteit? Wat is de rol van
religie in de identiteit? Waarom wordt daar zoveel
gedronken? Waarom is God daar nog altijd de regisseur, terwijl hij in mijn leven een figurant is?
In een wereld waarin ik me soms ontheemd voel
– ik woon in Gent –, waarin de maïzena, het bindmiddel, voor mijn gevoel ontbreekt, besloot ik de

tegenpool op te zoeken. Ik las anderhalve meter
aan boeken over Urk, leerde de geschiedenis van de
gereformeerde gezindte uit het hoofd, las boeken
over tong en schol, en dacht die eerste avond: mijn
god, waar ben ik aan begonnen. Om vervolgens
een halfjaar later terug te keren naar België met
honderden uren tape en een rugzak vol verhalen en
vreemde ervaringen. Van drugsfeestjes tot religieuze
revoluties, van fossielen en schedels tot snoekbaars
uit Kazachstan. Ik begrijp nu eindelijk waar dat
drieletterwoord werkelijk voor staat. •
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DBC Pierre
Ondertussen in
Dopamine City

Langverwachte,
briljante roman
van illustere
Booker Prizewinnaar

D

© Richard Whitelaw

e ingenieuze en groots opgezette nieuwe roman van DBC
Pierre vertelt het verhaal van rioolwerker en weduwnaar
Lonregan (‘Lon’) Cush. Hij wordt ontslagen bij de afdeling
Environmental Services van Octagon, een zeer schimmig
bedrijf dat het volledig voor het zeggen heeft in de fictieve Amerikaanse
stad waar Lon met zijn twee kinderen woont. Machines nemen voortaan Lons werk over.
Lon staat ver af van de snel veranderende maatschappij die volledig
in de greep is van nieuwe media en technologie. Hij dreigt bovendien
elk moment de voogdij over zijn zoon en dochter kwijt te raken aan
zijn schoonmoeder. In een poging om een aan zijn dochter uitgedeelde
klap goed te maken, geeft hij haar wat zij het allerliefste wil: een eigen
smartphone. Vanaf dit moment belandt zowel dochter Shelby als Lon
via hun scherm steeds dieper in die alternatieve onlinewereld, waarbuiten sociaal contact nauwelijks nog plaatsvindt en waarin ieders activiteit door Octagon nauwlettend in de gaten gehouden wordt. In hoog
tempo wordt de tastbare wereld slechts een verlengstuk van wat zich
online afspeelt. Het resultaat is een dystopische samenleving, gedomineerd door algoritmes. Lon blijft zich verzetten en zakt steeds verder
weg in het moeras van de technologie.
‘Crossing Border = DBC Pierre,’ zei festivaldirecteur Louis Behre eens.
Dankzij hem verwierf Podium de rechten op zijn succesdebuut Vernon
God Little nog voor de Booker Prize. Alle reden deze rijke roman met
de auteur zelf te lanceren op een speciale BorderKitchen begin 2021.

De in Australië geboren auteur DBC
(Dirty But Clean) Pierre, pseudoniem
van Peter Finlay, baarde opzien met
zijn romandebuut Vernon God Little.
Toen hij daarmee in 2003 de Man
Booker Prize won, stonden de kranten bol van zijn roerige verleden dat
gekenmerkt wordt door drugsverslaving en vermeende oplichting. Van
zijn hand verschenen ook de romans
Ludmila’s gebroken Engels, Licht uit
in Wonderland en Ontbijt met de
Borgias.

• BorderKitchen in januari
• Interviews

• Boekhandelsbezoek
• Leesexemplaren
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DBC Pierre
Vernon God
Little

Zijn droomdebuut en
internationale
evergreen
opnieuw
verkrijgbaar

V

ernon God Little is het debuut van DBC Pierre dat hem
onverwijld de Man Booker Prize en een orkaan aan persaandacht opleverde. Het is een schrijnend en hilarisch avontuur, gesitueerd in het Texaanse plaatsje Martirio – bekend
van de barbecuesaus – tijdens de nasleep van een bloedbad op een middelbare school. De roman wordt bevolkt door een meute zonderlingen,
freaks, kwekkende huisvrouwen en die ene, ontroerende adolescent
met een groot talent om op het goede moment op de verkeerde plaats
te zijn. Vernon God Little is een satire die diep door het hart van hedendaags Amerika snijdt. Rauw maar erg, érg grappig.
‘Niets in dit boek is overdreven. De manier waarop we tegenwoordig
leven is veel wilder en extremer dan een schrijver ooit zou kunnen bedenken’, aldus DBC Pierre zelf. ‘Ik ben geen satiricus. De realiteit is de
satire voorbijgegaan.’

• Winnaar Man Booker Prize
• Tienduizenden
exemplaren verkocht

‘Knappe satire op de jeugdcultuur
van Amerika… een aanrader.’
trouw
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Dag Solstad
Roman 11,
boek 18

Troostrijke
pageturner
van eminente
Noorse
romancier

H

© Baard Henriksen

et tragikomische Roman 11, boek 18 (het eerste deel van
een trilogie, maar volkomen op zichzelf te lezen) vertelt het
verhaal van de antiheld Bjørn Hansen. Na een gestrand
huwelijk verlaat hij Oslo om bij zijn minnares in te trekken. Jaren later, wanneer die relatie ook voorbij is, staat zijn zoon, een
inmiddels bijna volwassen geworden student, bij hem op de stoep. De
zoon trekt bij een zenuwachtige vader in: hoe ga je met een volwassen
kind om? Hansen is de vleesgeworden toeschouwer, ook van hemzelf en
zijn rol als vader. Maar hij is niet alleen een passief slachtoffer van zijn
omstandigheden: hij verzet zich juist op actieve en soms hilarische wijze
tegen het leven en de geldende conventies. Als ultiem protest bedenkt
hij, met behulp van een bevriende arts, een snood en absurdistisch plan,
een toneelspel dat hij met volle overgave opvoert.
De personages in Solstads licht absurdistische universum kampen met
het leven. Maar Solstad is geen zwartkijker. Hij biedt de lezer eerder
troost en doet dat op meesterlijke wijze, met experimentele durf, intelligente humor en een vitaal soort dubbelzinnigheid.

Dag Solstad (1941) wordt veelvuldig genoemd als de Noorse droomkandidaat voor de Nobelprijs voor
Literatuur. Als schrijver en dramaturg
met talloze romans en toneelstukken op zijn naam, is hij een van de
meest vooraanstaande auteurs van
Noorwegen. Sinds zijn debuut in
1965 met de roman Spirals won hij
vele prijzen en oogstte hij vrijwel niets
dan lof. In het Nederlands verschenen onder meer Professor Andersens

• Belangrijke nieuwe
loot aan de stam van
Podiums succesvolle
Scandinavische fonds

• Vooruitexemplaren
• Auteursbezoek
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Johan Harstad
Hässelby

Nog zo’n
meesterlijke
roman van
Harstad!

Het demonteren is begonnen

O

© Lars Myhren Holand

m de roman Max, Mischa & het Tet-offensief van Johan
Harstad kan sinds de verschijning in 2017 niemand heen.
Acht jaar eerder schreef Harstad het innemende Hässelby.
In een kleine flat in Hässelby, de gezichtsloze voorstad van
Stockholm, woont de 42-jarige Albert Aberg in bij zijn breiende vader. Ooit beleefde Albert grootse avonturen: van een wilde interrailtour door Europa, het opkopen van partijen Star Wars poppetjes in
Hongkong tot een zinderende liefdesrelatie in Parijs. Maar vanwege
aanhoudende klaagtelefoontjes van zijn eenzame vader besloot hij zijn
Parijse geliefde in de steek te laten en terug te keren naar het betonnen
Hässelby.
Twintig monotone jaren later werkt Albert nog steeds in de plaatselijke
ijzerwinkel en leidt hij een leven zonder enig risico. Dan gaat plotseling zijn vader dood. Albert doet lafhartige pogingen opnieuw invulling
te geven aan zijn bestaan, maar wordt op onverwachte momenten gestoord door een krabbelend geluid. Is dat gekrabbel hetzelfde geluid dat
hij twintig jaar eerder hoorde – toen hij in Parijs een groepsverkrachting meemaakte en niet ingreep? En waarom brandt er ineens licht in
het buurappartement dat al twintig jaar leegstaat? En hoe kan het dat er
steeds meer mensen uit Hässelby spoorloos verdwijnen?
Deze tweede roman van de Noorse ster-auteur was al enige tijd niet leverbaar, en toe aan een net zo lang leven als Max, Mischa & het Tet-offensief
en zijn veelgelezen romandebuut Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?.

Johan Harstad (1979) debuteerde
in 2001 met Ambulance. De
Nederlandse vertaling van deze verhalenbundel verscheen in 2014. Zijn
debuutroman Buzz Aldrin, waar ben
je gebleven? werd opgevolgd door de
roman Hässelby. In 2011 verscheen
zijn young adult sf-roman Darlah en
in 2017 de bestseller Max, Mischa &
het Tet-offensief. Zijn laatste roman
Heterdaad verscheen in 2018.

• Voor de liefhebber van
Max, Mischa & het
Tet-offensief

‘Wat een heerlijk boek is dit.’
vpro gids
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Johan Harstad
Max, Mischa &
het Tet-offensief

Meer dan
50.000
exemplaren
verkocht
DWDD’s
ultieme Boek
van de Maand

D

e Nederlandse lezer is massaal gevallen voor Max, Mischa
& het Tet-offensief van Johan Harstad. Het succes van deze
bestseller is nog altijd ongoing en kreeg een nieuwe piek
toen het boekenpanel van De Wereld Draait Door het boek
uitverkoos tot het ultieme ‘Boek van de Maand’. We zijn inmiddels
50.000 verkochte exemplaren verder en de schare fans van Harstad is
nog alsmaar groeiende.
Max, Mischa & het Tet-offensief is het verhaal van toneelregisseur Max
Hansen, die als puber vanuit Noorwegen naar Amerika emigreert. Hij
heeft moeite om zijn jeugd in Stavanger, waar hij als kind van communistische ouders het Tet-offensief naspeelde, achter zich te laten, maar
ontdekt in New York dat eigenlijk iedereen daar ontheemd is. In kunstenares Mischa, acteur Mordecai en Vietnamveteraan Owen vindt hij
dierbare lotgenoten.

Bekroond met
de Europese
Literatuurprijs

‘Een overrompelende roman die de lezer meesleurt
in de achtbaan van de recente geschiedenis.’
Jury Europese Literatuurprijs
‘Dé literaire gebeurtenis van het jaar.’ ★ ★ ★ ★ ★
het nieuwsblad
‘Max, Mischa & het Tet-offensief is tegelijkertijd een
coming-of-age-drama én het verhaal van een generatie.’ de groene amsterdammer
‘Het is het allerbeste boek dat ik
ooit heb gelezen. […] Het soort boek
waarvoor je twee weken vakantie
wilt nemen.’
Wouter Cajot, boekenpanel dwdd

‘De werelden die Harstad creëert
zijn zo verontrustend, romantisch en
verslavend, dat het mij moeite kost
om naar de echte terug te keren.’
Arjen Lubach
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Wilfried de Jong
De man en zijn
wielerverhaleN

Een rijke bron
van vermaak,
voor allen
snakkend naar
wielerrondes

Het complete fietswerk (1990-2020)

D

© Lenny Oosterwijk

e komende zomer zal de liefhebber van wielrennen het zonder grote rondes moeten doen. Geen Tour, geen Giro. Maar
gelukkig biedt Wilfried de Jong verlichting: hij verzamelde
al zijn fietswerk.
Al dertig jaar schrijft hij over zijn geliefde sport. Zijn allereerste verhaal
maakte hij in 1990 over de kasseien van Parijs-Roubaix; een recente column ging over een gefantaseerde etappe in de Tour de France van 2020.
Met De man en zijn wielerverhalen creëerde De Jong zijn ‘wielerbijbel’.
Alles komt langs: de Tour, Ronde van Vlaanderen, Giro, Parijs-Roubaix
en natuurlijk die klinkende namen: Tom Dumoulin, Eddy Merckx, Lance
Armstrong, Alberto Contador, Marco Pantani, Chris Froome, Marianne
Vos, Annemiek van Vleuten, Niki Terpstra, Mathieu van der Poel maar
ook legendarische duo’s als Coppi en Bartali, Zoetemelk en Janssen.
De Jong – zelf een fanatiek fietser – sleurt je mee naar grote rondes en
klassiekers, langs valpartijen en modderstromen, massasprints en eenzame tijdritten. Hij beschrijft het intens, in zijn beeldende, trefzekere
stijl. De lezer zit met De man en zijn wielerverhalen middenin en bovenop de wielersport.

Wilfried de Jong (1957) is schrijver, radio- en televisiepresentator
en theatermaker. Hij debuteerde in
2000 met de verhalenbundel Aal,
waarmee hij werd genomineerd voor
de Debutantenprijs. Later volgde de
eveneens geprezen, eigenzinnige verhalenbundel Zweefduik. Daarnaast
schreef De Jong de bestsellers De
linkerbil van Bettini en De man en

‘Wilfried de Jong is de enige schrijver
die op papier kan demarreren.’
Matthijs van Nieuwkerk
‘Een ode aan het wielrennen, maar
Over Aan doodgaan dachten we niet:
vooral aan het leven.’ de volkskrant
‘Gerda Blees kiest de juiste details, ze
doorziet
de menselijke
komedie
en met
‘Geen grotere
toonder van
de schoonheid
sport dan
Wilfried
de Jong.’
liefdevan
begeleidt
ze haar
personages
naar
het parool

‘Met zijn manier van kijken vindt
hij altijd weer nieuwe invalshoeken
om over wielrennen te schrijven.’
Bert Wagendorp
hun veelal noodlottig einde, zo liefde‘Hij is een geweldige gids: ingetogen,
vol dat de lezer zich wel met dat noodgrappig en melancholisch. Na het
lot
moet
lezen
wil verzoenen.’
je meteen weer op de fiets
springen.’
the guardian
arnon
grunberg

zijn fiets. In 2012 won hij met Kop in
de wind de Nico Scheepmaker Beker,

• Met dit boek heb je geen
Tour of Giro meer nodig!
• Van zijn wielerbundels
werden al een kwart miljoen exemplaren verkocht
• Boekhandelsacties

• Alle verhalen en columns
over wielrennen bijeen,
aangevuld met ongepubliceerd werk
• Veel media-aandacht
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Laura van der Haar
Een week
of vier

Koortsachtige
moederliefde
ten tijde van
een pandemie

A

© Keke Keukelaar

ls een dodelijk virus steeds grotere delen van de wereld platlegt, komt een alleenstaande moeder in een vreemde stad
voor een onmogelijke keuze te staan: haar baby bij onbekenden achterlaten en zelf naar het ziekenhuis om haar besmetting het hoofd te bieden, of vluchten met haar baby. De keuze moet
onder koortsachtige omstandigheden worden gemaakt, en wat volgt is
een eveneens koortsachtig verhaal over een jonge vrouw die nog niet
weet wat de consequenties van haar keuze zullen zijn. Een week of vier is
een actuele, ijzingwekkende roman over intense moederliefde tegen de
achtergrond van een verhit Europa.

Over Loslopen:

Laura van der Haar (1982) is archeoloog en debuteerde als dichter met

‘Door de fantastische, wervelende zinnen die ze
schrijft – soms zo lang dat er een pagina mee wordt
gevuld – sleept ze je mee in elke situatie.’
het parool

de bundel Bodemdrang. Ze schrijft
voor De Speld en maakt de podcast
Het Volkskrantgeluid. Het wolfgetal
(2018) is haar debuutroman. In 2019
verscheen Loslopen, een wandel
roman over opmerkelijke, maar vooral

‘Dit boek kan vele therapieën overbodig maken.’
★ ★ ★ ★ de volkskrant
• Prachtig nieuw boek van
de auteur van herdrukte
Het wolfgetal en Loslopen

• Compact, zinderend
en spannend als Het
gouden ei
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Edith Velmansvan Hessen
Het verhaal
van Edith

75 jaar na
de bevrijding
opnieuw
leverbaar

De oorlogsjaren van een Haags meisje

I

© Chris van Houts

n 1997 verscheen de eerste editie van Het verhaal van Edith. Ter
gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van Uitgeverij Podium
verscheen het in april 2012 opnieuw, aangevuld met een selectie uit
de vele lezersbrieven die Edith Velmans-van Hessen ontving. Na
de oorspronkelijke Nederlandse uitgave verschenen overal in de wereld
vertalingen, bij de meest prestigieuze uitgevershuizen. In totaal werden
meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Dit bewogen, maar levenslustige egodocument inspireert nog steeds velen.
Edith Velmans-van Hessen (1925)

Het dagboek van het Joodse meisje Edith begint in 1938, als zij nog een
onbezorgd Haags leven leidt. Ze schrijft over school, feestjes en jongens. Maar dan doet de oorlog zijn intrede. Edith moet onderduiken
in Breda, waar zij, afgesneden van haar familie, zware jaren doorbrengt.
Uiteindelijk zullen alleen zij en haar broer Guus de oorlog overleven.

werd geboren in Den Haag, maar
woont al decennia in de Verenigde
Staten. Ze was onder andere bestuurslid van het Anne Frank Centre USA en
The Netherland-America Foundation.
In 1996 werd zij benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
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Huib Modderkolk
Het is oorlog
maar niemand
die het ziet

Geactualiseerde,
vermeerderde
editie!

N

© Ruud Pos

ek aan nek stonden ze na verschijning in de bestsellerlijsten:
Huib Modderkolk en Rutger Bregman. Inmiddels moesten
we Het is oorlog maar niemand die het ziet al elf keer herdrukken en zijn 75.000 boeken verkocht. Het boek zal dit jaar
in het Duits en het Engels verschijnen. Media nodigen Modderkolk
voortdurend uit voor zijn scherpe en deskundige duiding over digitale
kwetsbaarheid, zeker nu overheden tijdens de Corona-crisis naar technologie grijpen om het virus te bedwingen.
Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk deed jarenlang diepgaand onderzoek naar de digitale wereld. Hij begon als leek, maar won steeds
meer het vertrouwen van bronnen, die hem de schaduwkant van de
moderne wereld toonden. Hij beschrijft toegankelijk en spannend hoe
groot de afhankelijkheid van technologie is en welke risico’s daarmee
gepaard gaan. Vijandige regimes dringen ongezien Nederlandse organisaties binnen en overheden en bedrijven slurpen data. Iedere ontdekking roept nieuwe vragen op. Wie leest mee met onze appjes? En hoe
ver reiken de tentakels van de Nederlandse veiligheidsdiensten?

Huib Modderkolk (1982) is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Hij
was een vaste gast bij De Wereld
Draait Door, waar hij op begrijpelijke
wijze vertelde over geheime diensten
en digitalisering. Hij won de prestigieuze journalistieke prijzen De Tegel
(2016) en De Loep (2018). Het is
oorlog maar niemand die het ziet is

In deze herziene editie een nieuw voorwoord en extra hoofdstuk dat
gaat over het beïnvloeden van het maatschappelijk sentiment. Het gaat
over twee Spanjaarden die sociale media foppen maar de controle over
hun uitvinding verliezen. Als het middel vervolgens in Russische handen valt, is de geest uit de fles.

‘Modderkolks oorlogsboek leest als
een thriller.’ Maxim Februari in nrc
Over Aan doodgaan dachten we niet:
handelsblad
‘Gerda Blees kiest de juiste details, ze
‘Dit
is nog
dan John
le Carré,
doorziet
debeter
menselijke
komedie
en met
want
is waar.’zeMatthijs
van
liefdehet
begeleidt
haar personages
naar
Nieuwkerk in dwdd

‘Wie vroeger de wereld wilde begrijpen, las de Bijbel. Wie de wereld van
hun veelal noodlottig einde, zo liefdenu wil begrijpen, leest dit boek.’
vol
datLubach
de lezer zich wel met dat noodArjen
lot moet verzoenen.’
arnon grunberg

• Al 75.000 exemplaren!
• Radiocampagne bij
verschijnen van deze
nieuwe editie

• Vertaalrechten en
filmrechten verkocht
• Ook als e-book en
luisterboek

Paperback 13,5 x 20 cm

nur 320

288 pagina’s

isbn 978 94 6381 032 6

€ 20,99

E-book € 9,99

Omslag Philip Stroomberg

Juni 2020

genomineerd voor de Brusseprijs, de
prijs voor het beste Nederlandstalige
journalistiek boek van 2019. Ook
stond het boek op de shortlist van
Managementboek van het Jaar 2020.
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Etalage

Mac van Dinther
Het voedselbos

D

e wereld heeft dringend behoefte aan alternatieven voor de
gangbare landbouw. Voedselbossen produceren eten door met
de natuur mee te werken, in plaats van ertegenin te gaan. Volkskrant-journalist Mac van Dinther liep – als pionier – een jaar lang rond
in voedselbos Ketelbroek in Groesbeek om te praten, te kijken en te
proeven. Daarvan deed hij verslag in een vierdelige reeks artikelen in
de Volkskrant: Herfst, Winter, Lente en Zomer. Die reportages zijn nu
gebundeld, aangevuld met een voorwoord, epiloog, recepten, plantenkaders en prachtige foto’s van Henk Wildschut.

Gerda Blees Wij zijn licht

W

ij zijn licht is een beklemmende en tegelijkertijd hoogst vermakelijke roman over kleine mensen in een grote wereld, en
hun verbindende maar ook vernietigende verlangen om in
verheven idealen te geloven. Door de ogen van de nacht, de buren, de
twijfel, een sinaasappelgeur en talloze personages en entiteiten zien we
hoe ieder van de betrokkenen een ander antwoord geeft op de vraag hoe
Elisabeth – die nadat haar woongroep besloot om alleen van licht en
liefde te gaan leven stopte met eten – kon overlijden. Wie is er schuldig?
En heeft de woongroep nog een toekomst?
‘Indrukwekkende debuutroman.’ trouw

ISBN 978 90 5759 432 8

ISBN 978 90 5759 000 9

Johanna Frid Nora, of brand
Oslo brand!

D

e Zweedse Johanna is ziekelijk jaloers op Nora, de ex van haar
Deense vriend Emil. Als Johanna er toevallig achter komt dat
Emil en Nora met elkaar willen afspreken, raakt ze van streek.
Geobsedeerd door Nora begint ze via Instagram een onderzoek naar
haar leven. Ondertussen wordt Johanna ook fysiek geplaagd: ze heeft
een constante, doordringende pijn in haar baarmoeder. Nora, of brand
Oslo brand! is het romandebuut van een van de grootste literaire talenten van Zweden.

ISBN 978 90 5759 053 5
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Etalage

Rebecca Solnit
Wiens verhaal is dit?

O

nze recente vertalingen van haar belangrijke bundels Mannen
leggen me altijd alles uit en De moeder aller vragen vergrootten de
bekendheid van Rebecca Solnit in ons land. In Wiens verhaal is
dit? kijkt ze grondig naar de stand van zaken in de wereld om haar heen,
om daar vervolgens kristalhelder over te berichten in het ene essay na het
andere – altijd diep doordacht en prachtig opgeschreven. Wie mogen de
verhalen van onze tijd vormgeven en vertellen? Solnit ontleedt nauwkeurig wat er gebeurt en waarom dit ertoe doet.

‘Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit het begin van een groot auteurschap
is.’ expressen

‘Solnits gepassioneerde, intelligente en hoopvolle essays zijn een routekaart voor positieve verandering.’ kirkus

Paul Haenen Ik heb bekend

Steven Appleby Dragman

T

ussen zijn twaalfde en negentiende schreef Paul Haenen zijn belangrijkste dagboeken. Met verdriet bij tegenslag maar meestal
met veel humor vertelt hij in deze selectie over zijn privéleven,
familie, ambities en eenzaamheid. Al jong blijkt hij opmerkelijk betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving; hij mengt zich onder andere
in het debat over de publieke omroep. In een tijd gedrenkt in taboes wil
de jonge Paul zich uitspreken en gezien worden. De strijdlustige jongen
wint langzaam aan populariteit en treedt steeds meer op de voorgrond.
Pas wanneer hij zijn dagboeken van slotjes voorziet, onthult hij zijn
grootste geheim…

ISBN 978 90 5759 828 9

‘Prachtig uitgegeven dagboeken.’ nrc handelsblad

ISBN 978 90 5759 511 0

D

e graphic novel Dragman vertelt het verhaal van August Crimp,
een man die superkrachten krijgt wanneer hij vrouwenkleding
aantrekt. Hij houdt dit verborgen, totdat een meisje van een dak
valt en hij moet vliegen om haar te redden. Als superheld Dragman gaat
hij vervolgens de strijd aan met hebzucht, het kwaad en zijn eigen onzekerheid – om uiteindelijk zichzelf, zijn huwelijk en de menselijke ziel te
redden.

‘Het is vooral geweldig leuk; er wordt niet gepredikt, maar Dragman
snijdt wel met succes (…) de alledaagse hebzucht aan die ons allen
medeplichtig maakt aan de dubieuze activiteiten van multinationals.’
the guardian

ISBN 978 90 5759 216 4
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Etalage

Marjolein Visser Restmens

I

n haar romandebuut Restmens vertelt Marjolein Visser het indringende en tragikomische verhaal van Pim en David. Pim krijgt het
als jonge tiener steeds moeilijker; hij voelt zich anders dan de rest.
Bij de denkbeeldige luisteraars van radio pim fm lucht hij zijn hart. De
talentvolle socioloog David is na een brand blijvend invalide geraakt en
ziet zijn wereld steeds verder instorten. Hulpverleners helpen David om
zijn verjaardagsfeest te plannen. In hoeverre is er plaats voor hen in een
samenleving die gericht is op uiterlijke schijn? En zijn sommige levens
minder waard dan andere?

ISBN 978 90 5759 279 9

Antjie Krog Broze aarde

D

2e druk

e poëzie van Antjie Krog is persoonlijk, zinnelijk en zeer sterk geëngageerd. Haar stem is afwisselend woedend, kwetsbaar, hoopvol en radeloos. Deze tweetalige uitgave, een wereldprimeur, bevat haar jongste creatie: een mis over de breekbare aarde. Een mis die ons
allen aangaat. Een hoogmis voor het universum.

‘Het zijn woorden die je omringen, door hun overdonderende kracht,
door de muziek, die, met dank aan de voortreffelijke vertalers, ook in
het Nederlands blijft. Het zijn regels die je bij jezelf te rade doen gaan.
(…) Juist nu is de reikwijdte van Krogs helende mis ten volle voelbaar.’
trouw
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Etalage

Etgar Keret
Mijn konijn van vaderskant

D

eze verhalen hadden door niemand anders geschreven kunnen
worden dan door Etgar Keret. Ook in deze geroemde nieuwe
bundel toont hij zich weer een meester in korte vertellingen die
ogenschijnlijk absurd zijn, maar bijzonder genoeg altijd geloofwaardig
en diepmenselijk. Zijn personages worstelen met ouderschap en familie,
oorlog en games, marihuana en pancakes, herinneringen en liefde.

‘Het titelverhaal van Mijn konijn van vaderskant (…) is ook weer zo’n
parel van absurdisme en gezinsdrama in één, waarmee Keret toont dat
hij een van de beste verhalenschrijvers van het moment is.’
de standaard

Renate Dorrestein Weerwater 4

N

e

druk

a Reddende engel en De stiefmoeder verscheen ook Renates favoriete roman Weerwater in een prachtige gebonden editie. Weerwater is een even humoristische als schrijnende vertelling over
uitzichtloosheid en hoop, egoïsme en opoffering. Het verhaal speelt zich
af in Almere, waar vijfduizend vrouwen een wereldwijde calamiteit overleven. Mannen zijn er niet meer, behalve een paar ontsnapte gevangenen.
Samen moeten zij een nieuwe maatschappij inrichten, met nieuwe familieverbanden. Beslissingen worden voortaan genomen per loterij, zelfs als
op een dag een baby wordt gevonden…

‘Een moderne apocalyps.’ de volkskrant

ISBN 978 90 5759 264 5

ISBN 978 90 5759 012 2

Siegfried Woldhek
Lekker waterverven

W

2e druk

aterverf is niet moeilijk; het is juist een heerlijk, flexibel
medium. Dat laat Siegfried Woldhek in zijn twintig praktische lessen over waterverven en kleurgebruik zien. Lessen
vol tips en opdrachten over de verschillende aspecten van kleuren, het
mengen, de toonwaarden, glaceren, kleurversterking, schaduwen en
warme en lichte kleuren. Na het succesvolle Lekker tekenen is er nu dus
dit oogstrelende, leerzame vervolg: Lekker waterverven.

ISBN 978 90 5759 542 4

ISBN 978 90 5759 229 4

Uwe Timm Mijn broer
bijvoorbeeld 3 druk
e

D

e Duitse schrijver Uwe Timm was een kleuter toen in 1943 zijn
zestien jaar oudere broer Karl-Heinz, lid van de beruchte SSTotenkopfdivision, overleed. In dit aangrijpende literaire ego
document probeert Timm zich een beeld te vormen van zijn jonggestorven broer en de oorlogsgeneratie. Hoe ging zijn broer om met de
plicht om te doden? Wie is er schuldig? Zo is Mijn broer bijvoorbeeld
behalve een persoonlijke zoektocht ook een poging om vat te krijgen
op grote vragen over schuld, herinnering, goed en fout. Deze compacte
literaire oorlogsklassieker brachten we opnieuw uit, fraai gebonden.
‘Een van de beste romanschrijvers die Duitsland op dit moment heeft.’
nrc handelsblad

ISBN 978 90 5759 489 2
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Etalage

Shaun Usher Liefde

I

n deze exclusieve selectie ‘Brieven van belang’ serveert de Engelse
verzamelaar Shaun Usher ons een keur aan indringende liefdesbrieven. Sommige geschreven door historische en literaire figuren, andere door volstrekt onbekende personen. Wat ze gemeen hebben en wat
het thema zo tijdloos maakt, is hun directheid en onontkoombaarheid.
Speciaal voor deze editie voegde Jet Steinz, gepokt en gemazeld sinds
haar eigen succesvolle collectie P.S., nog drie markante liefdesbrieven
toe van eigen bodem.
‘Het literaire equivalent van een doos bonbons – hapklaar en intens
verslavend plezier.’ the sunday times

ISBN 978 90 5759 990 3

Alex Boogers Het sterkste
meisje van de wereld 2 druk
e

I

n 2003 wordt schrijver en hoofdpersonage Alex Boogers thaibokstrainer van de vijftienjarige Soumia. Hij woont met zijn vrouw en zoontje in een flat in Vlaardingen, zij met haar Marokkaanse familie in de
Haagse Schildersbuurt. Hoe meer de jonge vechtster erin slaagt haar omgeving te ontstijgen, met de wereldtitel als kroon op haar werk, des te
gedesillusioneerder bevindt de schrijver zich achter zijn schrijftafel.
Opnieuw een heruitgave van een onvervalste Boogers-roman in de herkenbare vormgeving van zijn breed verkrijgbare oeuvre.

ISBN 978 90 5759 560 8

‘Alex Boogers vertelt een verhaal dat in de Nederlandse literatuur zelden
klinkt.’ nrc handelsblad

Inge Schilperoord Muidhond 12

e

D

druk

e succesvolle roman Muidhond werd verfilmd door Patrice Toye
en ontving de North Sea Port Publieksprijs op het Film Fest
Gent. Dit verhaal gaat over Jonathan, die bij gebrek aan bewijs
is vrijgesproken van tbs. Hij trekt weer in bij zijn eenzame moeder, met
het vaste voornemen een ander, beter mens te worden. Met groot inlevingsvermogen en een ijzingwekkende narratieve beheersing beschrijft
Inge Schilperoord hoe Jonathan zich probeert aan te passen. Muidhond
heeft een even onontkoombare als verrassende afloop.
‘Grootse prestatie.’ ★ ★ ★ ★ ★ Arjan Peters in de volkskrant

ISBN 978 90 5759 621 6
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