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Bekroonde biografische roman over het
nazi-Duitsland ontvluchtende kunstenaarsechtpaar
Felix Nussbaum (1904-1944) en Felka Platek (1899-1944)

Hans Joachim Schädlich
Felix & Felka
VERTAALD DOOR GERDA BAARDMAN EN ANKE FRERICHS

Wanneer hij in mei 1933 fysiek wordt aangevallen door de schilder Hanns Hubertus
Graaf von Merveldt, wordt de Duits-joodse
kunstenaar Felix Nussbaum gedwongen
Villa Massimo in Rome te verlaten. De nazivervolging van joden maakt het voor hem en
zijn vrouw, de schilder Felka Platek, onmogelijk om terug te keren naar Duitsland. Na
een kort verblijf in Parijs en Oostende vindt
het echtpaar eindelijk een thuis in Brussel.
Met noodlottig gevolg negeren ze de smeekbeden van een vriend dat ze naar Palestina
moeten vluchten, en hoewel de dreiging van
de Duitse bezetters dagelijks toeneemt, besluiten ze Brussel te blijven en zich op zolder te verstoppen.
In beknopte, puntige momentopnamen
maakt Hans Joachim Schädlich invoelbaar
hoe de keuze voor een artistiek leven het
zicht op de reddende uitweg belemmert.
‘Hans Joachim Schädlich is een van de
grootste schrijvers in de hedendaagse
Duitse literatuur.’
– Die Zeit
‘Als gevoelens niet worden benadrukt en
dus voorgeschreven, kunnen ze hun effect
echt ontplooien. (...) Elke zin raakt als een
kleine steek.’
– Süddeutsche Zeitung

Hans Joachim Schädlich (1935)
werkte aan de Duitse Academie
van Wetenschappen in OostBerlijn voordat hij zich in 1977
vestigde in West-Duitsland. Tegenwoordig woont Schädlich
opnieuw in Berlijn. Hij schreef
meer dan twintig romans en
ontving vele onderscheidingen
voor zijn werk, waaronder de
Heinrich Böll-prijs en de Schiller
Memorial-prijs. Felix & Felka
werd in 2019 bekroond met de
Erich-Loest-Prijs.
_________________________
Boekgegevens
september 2020
ISBN 9789492068460
NUR 302
€ 19,95 | ca. 216 pag.
Paperback met ﬂappen
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Bekroonde debuutroman over ballingschap en thuiskomst,
verdeeld over drie generaties van een Faeröer-familie.

Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Eiland
VERTAALD DOOR KOR DE VRIES

Een jonge vrouw keert terug naar de Faeröer,
de winderige rotsachtige eilanden in het
noorden, waar ze nooit heeft gewoond, maar
die ze altijd haar thuis heeft genoemd. Haar
grootouders emigreerden vlak voor de
Tweede Wereldoorlog van de Faeröer naar
Denemarken en na hun dood namen ze hun
geschiedenis mee het graf in. Nu reist hun
kleindochter terug naar de eilanden, op
zoek naar verhalen die verweven zijn met
die van haar voorouders, op zoek naar een
manier om verbinding te maken met de
Faeröerse cultuur.
Eiland is een literair verhaal over ballingschap en thuiskomst, verdeeld over drie
generaties van een Faeröer-familie, sterk
geïnspireerd door de eigen familiegeschiedenis van de auteur. Een prachtig verhaal
over emigratie en immigratie, en wat het
betekent om erbij te horen.
‘Een roman die onder de huid van de lezer
kruipt, die bruist, die overstroomt van verhalen. Jeugdherinneringen vermengen zich
met verhalen die zijn overgeleverd door
voorouders. Het is Scandinavisch; het is
mythisch... Een schitterend mooi debuut.’
– Deense krant Fyens Stiftstidende *****
‘Haar poëtische maar nooit sentimentele
bezinning van natuur, mensen en lot zijn
absoluut verrijkend.’
– Kristeligt Dagblad * ****

Siri Ranva Hjelm Jacobsen
(1980) is een veelgeprezen auteur en criticus. Ze debuteerde
in 2016 met de roman Eiland,
dat in 2019 de internationale
literatuurprijs MARetica won.
Haar tweede boek, Zeebrieven –
een briefwisseling tussen twee
zussen: de Atlantische Oceaan
en de Middellandse Zee – , verscheen in 2018 en zal in 2021
bij Oevers verschijnen.
________________________
Boekgegevens
oktober 2020
ISBN 9789492068477
NUR 302
€ 19,95 | ca. 240 pag.
Paperback met ﬂappen
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‘Een boek van zeldzame schoonheid. Een mooie, meeslepende en
ontroerende roman die in ongestoorde stilte moet worden gelezen.’
– Stavanger Aftenblad

Rune Christiansen De eenzaamheid
in het leven van Lydia Erneman
VERTAALD DOOR SOFIE MAERTENS & MICHIEL VANHEE

Lydia Erneman is opgegroeid als enig kind
op een kleine boerderij in Noord-Zweden.
Na haar afstuderen als dierenarts komt ze
terecht in een klein stadje in Noorwegen.
We volgen Lydia middels haar werk als dierenarts tijdens de veranderende seizoenen
en het ritme van het plattelandsleven. Hoewel Lydia snel respect en vertrouwen wint
voor haar ijver, lijkt ze zich nog steeds overgegeven te hebben aan eenzaamheid als het
allesomvattende uitgangspunt van haar
leven, een uitgangspunt dat een persoon
terneer kan slaan, maar desondanks een
bron van geluk is.
‘Een ongewoon mooie roman, een stap
voorwaarts voor een schrijver die al een origineel en briljant oeuvre achter zich heeft.
Er kan geen twijfel over bestaan dat Rune
Christiansen voortreffelijke literatuur
schrijft.’ – De Noorse radiozender NRK P2
‘Een voortreffelijke roman over de enorme
en tegelijkertijd ongrijpbare duisternis...
Een mooie, heerlijk levendige en verslavende roman.’
– Berlingske Tidende, Denemarken
Over Fanny en het mysterie in het treurende
bos (Oevers, 2019):
‘Het is van een rust, een schoonheid…
fascinerend! Een wonderschoon boek.’
– Lidewijde Paris in Nieuwsweekend, Radio 1

Rune Christiansen (1963) heeft
naast dichtbundels een reeks
veelgeprezen romans gepubliceerd. Zijn doorbraak kwam met
De eenzaamheid in het leven van
Lydia Erneman (bekroond met de
Brageprizen 2014).
‘Het werk van Rune Christiansen
volgde ik al een aantal jaar, zijn
visuele, bijna filmische poëzie
sprak me sterk aan en de sfeer die
die opriep behoorde tot een
soort constante in mijn leven.’
– Karl Ove Knausgård in Schrijver
_________________________
Boekgegevens
oktober 2020
ISBN 9789492068453
NUR 302
€ 19,95 | ca. 248 pag.
Paperback met ﬂappen
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Winnaar van de Noorse Critics Prize for Literature:
‘De meest geweldige leeservaring van 2019.’

Matias Faldbakken
Wij zijn met vijf
VERTAALD DOOR SOFIE MAERTENS & MICHIEL VANHEE

Op een kaal stuk land in Noorwegen wonen
Tormod Blystad, zijn vrouw Siv en hun twee
kinderen. Na zijn wilde jaren achter zich te
hebben gelaten, is Tormod nu een betrouwbare familieman. Als Snusken, de nieuwe
familiehond, sterft, laat ze een vacuüm achter dat moet worden gevuld. Op een avond
mengt Tormod in zijn garage rode klei en
kunstmest. Zonder dat hij het weet, veroorzaken zijn inspanningen sterke krachten
waarvan hij de reikwijdte niet kon overzien...
Wij zijn met vijf is een onconventionele en
vermakelijke roman die avontuur, horror,
mythologie en sciencefiction combineert
met een flinke dosis rauw realisme.
De jury van de Noorse Critics Prize for Literature: ‘Wij zijn met vijf is een veelzijdige
roman en neemt de vorm aan van de klei,
die met zijn vele transformaties een van de
hoofdpersonen van het boek is. […] De
meest geweldige leeservaring van 2019.’
Over zijn vorige roman De Hills (2018):
‘Een stilistisch sprankelend en daardoor bedrieglijk lichtvoetig lijkend verhaal.’
– Christophe Vekeman in De Morgen
‘Een boek om in zijn geheel te citeren, zo
mooi is het van stijl.’
– Judith Eiselin in NRC

Matias Faldbakken (1973) is
een van de meest geprezen beeldende kunstenaars en schrijvers
van Noorwegen. Hij wordt vertegenwoordigd door enkele van
de beste galerieën voor hedendaagse kunst ter wereld in New
York, Londen en Berlijn. Wij zijn
met vijf, dat ook is genomineerd
voor de prestigieuze Nordic
Council Literature Prize, is zijn
vijfde boek. De vertaalrechten
zijn inmiddels verkocht aan tien
landen.
_________________________
Boekgegevens
januari 2021
ISBN 9789492068484
NUR 302
€ 19,95 | ca. 208 pag.
Paperback met ﬂappen
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Portret van een Nederlandse nieuwbouwwijk,
over opgroeien in de jaren vijftig en zestig.

Martin Rep
De Meidoornstraat
OPGROEIEN TUSSEN KERK EN COMMUNISTEN TIJDENS DE WEDEROPBOUW

De Meidoornstraat beschrijft de geschiedenis van een Zaandamse wijk in de tijd van
de wederopbouw. Maar het boek is eigenlijk
een portret van elke wijk in Nederland in de
naoorlogse periode.
De Meidoornstraat gaat over het samenleven
van katholieken en communisten, van protestanten en socialisten, in een periode dat
Nederland nog volledig verzuild was.
Martin Rep vertelt het verhaal vanuit zijn
persoonlijk perspectief: hoe zijn vader een
sigarenwinkeltje opende in de voorkamer
van zijn huurwoning, hoe hij zelf probeerde
te ontsnappen aan het gereformeerde milieu en hoe hij de overgang beleefde van de
benauwde jaren vijftig naar de swingende
jaren zestig.
We maken kennis met de melkboer die
elke dag met zijn kar door de straten trok en
met de groenteboer, die piano bleef spelen
terwijl de klanten in de winkel stonden te
wachten.
Martin Rep interviewde voor zijn boek talloze bewoners en voormalige bewoners van
de buurt waar hij opgroeide en deed onderzoek naar de verdrinking van een peuter,
die meer dan zestig jaar later nog altijd
emoties oproept.

Martin Rep (1946) werkte als
journalist bij uiteenlopende
uitgaven als De Zaanlander, de
Amersfoortse Courant, weekblad
Margriet, de Volkskrant en De
Gelderlander. De Meidoornstraat
is zijn eerste boek.

_________________________
Boekgegevens
november 2020
ISBN 9789492068446
NUR 320
€ 21,95 | ca. 288 pag.
Paperback met ﬂappen
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Rob Hendriks
De Zaanse pophistorie – 1960-2020
De Zaanse popmuziek heeft vanaf het begin
een prominente rol gespeeld in de Nederlandse popgeschiedenis. Nagenoeg iedereen
kent namen als De Dijk, Lucifer, Margriet
Eshuijs, Dizzy Man’s Band, Roberto Jacketti
& The Scooters, Reniet Vrieze, Ruben Hoeke
en natuurlijk George Baker. Maar ook in het
niet-commerciële circuit blinkt Zaanstad uit
met groepen als De Kift en The Ex.
In de hiphop en R&B, tegenwoordig commercieel de meest succesvolle muzieksoort,
is Zaanstad vanaf het begin (eind jaren
tachtig) prominent aanwezig met groepen
en collectieven als Da Grizzlies, The Coalition, Avalanche (winnaar grote Prijs van
Nederland 1999 categorie hiphop), producer Boy Eshuijs (Presto/Brainstorm) en
Man!ac. Momenteel heeft Zaanstad met
Ruben Hoeke Band, Jeanne Rouwendaal
(Wies) en rapper/ producer Jonna Fraser
landelijk bekende toppers.
De Zaanse pophistorie is een rijk
geïllustreerd naslagwerk en geeft een
totaalbeeld van zestig jaar muziek.
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Rob Hendriks (1956) werd geboren in Bandung, woonde in
Afrika en groeide op met de
Tielman Brothers, Cocktail Trio
en heftige Ethiopische pop.
Vanaf 1970 is Rob woonachtig in
de Zaanstreek. Behalve (amateur) drummer, gitarist en componist, is hij recensent en
muziekmedewerker bij het
Noord-Hollands Dagblad. Sinds
2006 is hij, met tussen-pozen,
bezig geweest met de Zaanse
pophistorie in al zijn uitwassen.
_________________________
Boekgegevens
november 2020
ISBN 9789492068507
NUR 660
€ 24,99 | ca. 288 pag.
Paperback met ﬂappen

Terras #19 Naar water
TIJDSCHRIJFT VOOR INTERNATIONALE LITERATUUR

De redactie van Terras verkent water in al
zijn toestanden. Apocalyptische overstromingen liggen logischerwijs op de loer,
zoals in het werk van de Italiaan Nicola Pugliese en de Amerikaan Rickey Laurentiis,
en dat de ondergang ook heus goedaardig
kan zijn, bewijst de Zwitser Giuliano Musio
in zijn roman Wirbellos, waarin het krioelt
van de leugens en insecten. Werk van deze
chroniqueurs van de catastrofe wordt in vertaling opgenomen, en als alles eenmaal
onder water staat, neemt de Roemeense
dichteres Dana Ranga u in haar poëzie mee
op reis door de huiveringwekkend stille
diepten van de oceaan. Dat het water ook je
metgezel kan zijn, bewijzen de gedichten
van Seth Crook. Hij woont op het Schotse
Isle of Mull en zwemt elke dag in de zee, wat
in zijn teksten terug te lezen is. Onderdeel
van het eilanden-dossier is verder een bijdrage over Walter Benjamin die in 1932/33
op Ibiza verbleef en er de meest ongerepte
natuur bewonderde die hij ooit zag.
Als u nog niet kunt zwemmen is er overigens geen man overboord, want het nummer bevat ook een instructieve gids van
patafysicus Jean-Pierre Brisset die u dat binnen het uur leert – op het droge nog wel!
Verder zullen Renée van Marissing en
Han van der Vegt zich buigen over Afro-sf
en de rol van water in het genre, en zijn er
ook bijdragen van Inger Bråtveit, Maggie
Nelson, Miek Zwamborn, Radna Fabias en
vele anderen.

Terras is een ontdekkend tijdschrift met een eindeloze
nieuwsgierigheid naar het grensoverschrijdende, het onbekende,
en een zintuig voor het waardevolle. Terras opereert in de roemruchte geest van tijdschrift
Raster en verschijnt twee keer
per jaar in een stevige boekeditie. Daarnaast geeft Terras een
reeks hedendaagse klassieke
dichtbundels in vertaling uit,
alsook andere bijzondere
uitgaves.
_________________________
Boekgegevens
november 2020
ISBN 9789492068491
NUR 324
€ 15,00 | 224 pag.
Paperback met ﬂappen
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