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‘Omdat ik schrijver ben moet
ik dit haast wel als een roman
opschrijven, maar het is
allemaal waar – zo waar als ik
het maar maken kan.’
E L I Z A B E T H S T R O U T, H E T V E R H A A L VA N W I L L I A M

FICTIE
2021

UITGEVERIJ ATLAS CONTACT

Libris Literatuur
Prijs 2021

Greshoff-prijs
2020

Shortlist Libris
Literatuur Prijs
2021

Nominatie
J.C. Bloempoëzieprijs 2021

Shortlist Beste
Boek voor
Jongeren 2021

Lucy B. en C.W.
van der Hoogtprijs
2021

Shortlist
VN Thriller van
het Jaar 2021

Shortlist
The International
Booker Prize 2021

Beste Groninger
Boek 2021

INHOUD
37

Julian Barnes Flauberts papegaai

32

Martine Bijl Van dit en dat en van alles wat

14

Ricus van de Coevering De hooier

OKT

17

Ricus van de Coevering Sneeuweieren (midprice)

OKT

52

Lotte Dodion Studio Haiku

JAN

6

Rob van Essen Miniapolis

NOV

36

Gustave Flaubert Drie vertellingen

NOV

56

Koenraad Goudeseune Nagelaten gedichten

DEC

12

Seishu Hase De jongen en de hond

JAN

20

Joep van Helden Jerrycan

JAN

30

Elizabeth Jane Howard Een heerlijke tijd

NOV

51

Kazuo Ishiguro Laat me nooit alleen (midprice)

OKT

44

Freek de Jonge Kom verder!

OKT

Sytske Frederika van Koeveringe Vrouw doet dit, dat –

NOV

2

NOV
SEP

58

Haruki Murakami Hard-boiled Wonderland en het einde van de wereld (midprice)

SEP

59

Haruki Murakami Blinde wilg, slapende vrouw (midprice)

SEP

40

Lars Mytting Het Zustertapijt

JAN

22

Nelleke Noordervliet Wij kunnen dit	

JAN

10

Jackie Polzin Broed

OKT

48

Richard Powers Verwilderd

SEP

50

Richard Powers Het zingen van de tijd (heruitgave)

SEP

54

Koen Stassijns Het huis waar alles verdwijnt

OKT

26

Elizabeth Strout Het verhaal van William

OKT

38

Lodewijk Verduin Eenzaamheid in eindeloos meervoud

18

Dimitri Verhulst De helaasheid der dingen (jubileumuitgave)

SEP
OKT

1

Atlas Contact verwelkomt
literaire duizendpoot

Het is dat kleine. Dat alledaagse. Dat wat er allemaal in je
hoofd omgaat maar niet per se boeiend is om te vertellen.
Maar óók dat zich wat allemaal om je heen afspeelt niet per
se boeiend is om te benoemen. Of misschien wel boeiend is
maar het simpelweg geen ruimte heeft omdat er constant
zoveel is om op te schrijven terwijl ondertussen alles
doordendert.
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Een ode aan het dagboek lezen én het dagboekschrijven,
en daarmee aan het leven zelf
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SYTSKE FREDERIKA VAN
KOEVERINGE (1988) is beeldend
kunstenaar en schrijver. Ze
debuteerde in 2017 met Het
is maandag vandaag, in 2020
verscheen Dag nacht licht toch,
dat genomineerd werd voor de
Jan Hanlo Essayprijs 2021. Ze
schrijft verder onder andere
toneel, essays, poëzie en proza
voor Revisor, Tirade en nrc
Handelsblad. Momenteel spaart
ze alles in de vorm van een vis.

Als Sytske Frederika van Koeveringe de diagnose borstkanker
krijgt, grijpt ze terug op dagboekschrijven, iets dat ze sinds haar
kinderjaren heeft gedaan, maar pas in haar twintiger jaren,
na het lezen van een dagboek van Susan Sontag, beseft ze dat
dagboekschrijven iets is dat mag bestaan en serieus wordt
genomen.
Het opgaan in het schrijven biedt haar de vrijheid om grip te
krijgen op de totale absurditeit van het bestaan. Op een frisse,
eigenwijze, diep associatieve en obsessieve manier schrijft ze over
grote thema’s als angst, huilen, hoofdhaar en de geweldige kracht
van proza, afgewisseld met absurde dialogen met haar vrienden,
kennissen, haar ouders en artsen.
Vrouw doet dit, dat – is een sprankelend, speels, krachtig en
nietsontziend onderzoek naar het leven met en na kanker en
de bevrijdende rol van dagboekschrijven door een autonome
kunstenaar met een geheel eigenzinnige kijk op het leven.

Over eerder werk:
‘Sytske van Koeveringes proza swingt.’ – de Volkskrant
‘Treffend boek over hedendaagse eenzaamheid van
een lid van een “verloren generatie”.’ – Trouw
‘Ruimhartig, tintelend schrijverschap. Van Koeveringes
proza leeft en pulseert.’ – Juryrapport Jan Hanlo Essayprijs
5

Magistrale nieuwe roman van Rob van Essen,
winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2019

In tram 81 zat zijn moeder. Jonathan had haar niet zien
instappen, opeens zat ze daar, aan de overkant van het
gangpad, op een van die banken die met hun rug naar het
raam stonden, ingeklemd tussen twee andere passagiers.
Ze droeg een paarse muts. Ze was al vier jaar dood en zag
eruit alsof ze zware jaren achter de rug had. Haar gezicht was
pafferig en ze wierp ontevreden blikken om zich heen, met
karikaturaal neergetrokken mondhoeken, niets wat van ze
zag deugde, zeker de andere passagiers niet. Er sprak stuurse
haat uit haar blik, de haat van iemand die zich te goed voelt
voor haar omgeving maar zich tegelijkertijd tot die omgeving
veroordeeld weet.
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Van De goede zoon werden meer
dan 85.000 boeken verkocht
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ROB VAN ESSEN (1963) neemt
met zijn romans en verhalen
een volstrekt unieke plaats
in op de Parnassus van de
Nederlandse letteren, zijn
oeuvre is met geen ander te
vergelijken, hooguit roept het
herinneringen op aan dat van
José Saramago, Paul Auster en
J.M. Coetzee. Hem vielen de
J.M.A. Biesheuvelprijs voor Hier
wonen ook mensen en de Libris
Literatuur Prijs voor De goede
zoon te beurt.

Zeggen ze niet altijd dat de reis belangrijker is
dan de bestemming? Misschien is dat zo. Maar
soms heeft de bestemming het laatste woord.
Vier jaar geleden kreeg Jonathan te horen dat zijn
moeder was overleden. Toch ziet hij haar op een ochtend
in de tram. Hij neemt haar mee de stad uit, op zoek naar het
landhuis waar ze is opgegroeid en waarover ze vreemde verhalen
vertelt. Ondertussen werken Scherpenzeel en Wildervanck, twee
collega’s op een bijkantoor van een gemeentelijke dienst, aan hun
eigen ontsnapping. Ook zij verlaten de stad, per fiets, zonder te
weten waarnaar ze op weg zijn.
Geplaagd door demonen uit het verleden, wederzijds ongemak
en tijdelijke vlagen onverwoestbaar optimisme komen deze vier
mensen uiteindelijk niet alleen elkaar, maar ook zichzelf tegen.
Miniapolis is een roman waarin het kenmerkende universum van
Rob van Essen zich weer op volle sterkte ontvouwt – vervreemdend
maar altijd menselijk, melancholisch maar nooit zonder humor.

Over Een man met goede schoenen:
‘Van Essen zit je op de hielen, haalt je schuin in,
snijdt je de pas af of doet juist een extra bocht in de
weg verschijnen. Het is niet alleen speels, maar ook
bereslim. De verhalen zijn plagerig, uitdagend, enigszins
onbehaaglijk en absurd – maar nergens zo onlogisch dat
je je aandacht verliest.’ • • • • – nrc Handelsblad
Over De goede zoon:
‘De sciencefiction-elementen, de droogkomische
dialogen, de bizarre voorvallen, de flauwe grappen;
ze sláán ergens op. Sterker nog: ze geven het verhaal
gewicht, zonder het zwaar te maken. Zoiets krijgt alleen
een onconventioneel goede schrijver voor elkaar.’
★ ★ ★ ★ – de Volkskrant
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JACKIE POLZIN woont in
St. Paul, Minnesota (vs) met
haar man en kinderen. Broed is
haar romandebuut.

Een jaar lang viert de naamloze verteller van Broed haar moeder
instincten bot op haar kleine kroost van vier onfortuinlijke kippen,
terwijl ze zelf over een tragisch verlies probeert heen te komen.
Van de strenge winter in Minnesota tot de broeierige zomer die een
onverwachte tornado met zich meebrengt, van roofdieren tot pech
en een onzekere toekomst – de vertelster strijdt heldhaftig tegen
een eindeloze reeks bedreigingen aan het adres van haar pluimvee,
dat tevreden kakelend en zich nergens van bewust in het moment
blijft leven.
Naarmate het jaar vordert leren we de kleine groep dierbare
mensen die de vertelster om zich heen heeft verzameld kennen.
Haar moeder, een voormalige onderwijzeres, die misschien de
kippen moet overnemen wegens een aanstaande verhuizing; haar
beste vriendin, een makelaar met een eigen alsmaar uitbreidend
gezin; en haar verstrooide echtgenoot, wiens manieren om haar
miskraam te verwerken ze niet weet te doorgronden.

‘Vol nuance en humor, om nog maar te zwijgen van de
zeer menselijke beproevingen van de rouwende verteller.
Polzin schrijft schitterend.’ – The New York Times Book
Review
‘Heeft iemand kippen ooit beter beschreven dan Jackie
Polzin? Het lijkt me onwaarschijnlijk.’ – The Star Tribune
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Een verfrissende nieuwe literaire stem voor lezers
van Sigrid Nunez, Lydia Davis en Elizabeth Strout
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De internationale doorbraak van een Japanse ster:
het hartverscheurende verhaal van een epische tocht
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SEISHU HASE (1965) debuteerde
in 1996 met de roman Fuyajo

Zes maanden na de allesverwoestende tsunami van 2011 duikt
een vermagerde herdershond op in Fukushima in het noordoosten
van Japan, helemaal alleen. De mysterieuze zwerfhond wordt
opgevangen door achtereenvolgens een vrachtwagenchauffeur met
een bijbaantje in de onderwereld, een smokkelaar, een uitgeblust
echtpaar, een prostituee en een oude, eenzame jager. Telkens weer
valt het nieuwe baasje zijn grote intelligentie op, en elke keer wordt
de tijdelijke eigenaar – vaak beslist geen lieverdje – een ander mens
door de omgang met de hond. En passant krijgen we een inkijkje in
het leven aan de schaduwzijde van de Japanse samenleving.
Elk baasje heeft ook snel door dat de herder vastberaden op weg
is naar het zuiden. Waar de hond vandaan komt, waar hij precies
heen gaat, en vooral naar wie hij de hele tijd op zoek is, wordt pas
jaren later duidelijk in Kyushu, in het door aardbevingen geteisterde
zuidwesten van Japan. In de tussentijd verandert hij de levens van
iedereen die hij tegenkomt, maar het gaat hem om één specifiek
leven, dat hij móét zien te bereiken.

(‘Stad zonder nacht’), die
prompt genomineerd werd voor
de Naoki-prijs en bekroond
werd met de Eiji Yoshikawadebutantenprijs. In 1998 won
hij de prijs van de Japanse

•	Bekroond met de Naoki-prijs 2020
•	Vertaalrechten verkocht aan o.m. Engeland,
Amerika, Italië en Duitsland

Associatie voor het Spannende
Boek. Veel van zijn romans
zijn verfilmd, en zijn boeken
stonden een aantal keren op de
shortlist van de Naoki-prijs – die
hij in 2020 met De jongen en de
hond in de wacht heeft gesleept.

13

14

Foto: © Fjodor Buis

Atlas Contact verwelkomt

Een oude man met een pet op zijn hoofd was naast hem
komen zitten en keek een poosje naar de poes die zachtjes
miauwend rond zijn kuiten ging. ‘Moet je zien.’ De man
wees met zijn wandelstok naar de stapelwolk die boven de
brug hing als op het schilderij van een klassieke Hollandse
meester, zo mooi en zo stil, met in de hoogte fel licht rond de
randen, daaronder de reusachtige zachtaardige rondingen,
schaduwen ook, steeds donkerder, onderaan blauwgrijs en
zwaar.
‘De eerste sinds weken.’ Hij zette zijn stok neer.
‘Ja.’
‘Niet normaal die hitte. We gaan er allemaal aan, vroeg of
laat. Dus wat maakt het uit. En toch heb ik er spijt van.’
‘O?’ Wat kon hij anders zeggen.
‘Dat ik ’t niet kon.’
‘Wat dan.’ Timo keek vragend opzij en schatte de man
minstens tachtig jaar oud. De groeven rond zijn mond, de
rimpeltjes rond zijn ogen, de pigmentvlekken op zijn handen;
in de eerste helft van de vorige eeuw moest hij zijn geboren.
‘Laat maar.’ Met een zakdoek wreef de oude door zijn
gezicht.
‘Misschien kan het nog?’
‘Te laat.’

15

Timo woont in het dorpje Angelren in het oosten van het land en
staat op het punt van slagen voor zijn vwo-diploma. Terwijl hij
gespannen wacht op het verlossende telefoontje over de uitslag,
overdenkt hij zijn jeugd en wat hij in de toekomst wil gaan doen. Vijf
jaar geleden overleed zijn oudere broer Ruben aan een ongeluk.
Ruben had een ernstige verstandelijke beperking en zorgde voor
onrust binnen het gezin. Timo’s vader vluchtte naar zee, zijn
moeder zocht verlossing in religie. Timo zelf twijfelt tussen studeren
en nog een tussenjaartje inlassen. Hij droomt van de volmaakte
mens en een ontmoeting met een lotgenoot doet hem inzien welke
keuze hij moet maken.
De hooier is een filosofische roman over de universele vlucht van de
lijdende mens.

Over het werk van Ricus van de Coevering:
RICUS VAN DE COEVERING
(1974) groeide op in Brabant
en studeerde in Nijmegen en
Brighton. Hij debuteerde in
2007 met de bejubelde roman
Sneeuweieren, die bekroond
werd met de Academica
Literatuurprijs voor het beste
debuut van het jaar. In 2014

‘Listig houdt Van de Coevering de lezer op het puntje van
zijn stoel – om vervolgens die stoel venijnig onder hem
uit te trekken.’ – De Groene Amsterdammer
‘Van de Coevering komt met een ijzersterke opvolger.
Rijke roman over ambitie, familie-eer en schone schijn.
Opvallend tijdloos.’ ★ ★ ★ ★ ★ – De Telegraaf
‘Een verrassend mooi verhaal met een krachtige
onderstroom die mij meesleurde tot het einde.’
– Thomas Rosenboom

volgde Noordgeest, dat eveneens
zeer goed ontvangen werd en
genomineerd werd voor de
bng Bank Literatuurprijs en de

Gouden Strop.
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MIDPRI CE

De hardwerkende kippenboer Harm en zijn gevoelige vrouw Olga
kunnen geen kinderen krijgen. Het stel adopteert een Ghanees
jongetje; David is de oogappel van Olga, maar ontwikkelt zich niet
tot de gedroomde opvolger van Harm. Als hij na een middag spelen
bij het moeras niet thuiskomt, verandert het leven op de boerderij
voorgoed.
Sneeuweieren is een moderne klassieker over verlies en verlangen
tegen de achtergrond van het schilderachtige Brabantse platteland.

Over Sneeuweieren:
‘Dit is zorgvuldig proza dat perfectionisme verraadt.’
• • • • – nrc Handelsblad
‘Een fabelachtig debuut.’ – Limburgs Dagblad
‘Aangrijpend en wonderschoon.’ – Het Parool

•	
Bekroond met de Academica Literatuurprijs
voor het beste debuut van het jaar
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De 15e verjaardag van een literair meesterwerk,
al meer dan 250.000 exemplaren verkocht, vieren we
met een 70e druk in een jubileumeditie
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CA. € 25,- E-BOOK CA. € 9,99
18

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BART DESNERCK

ISBN 978 90 254 7191 0 NUR 301
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021

Foto: © Michiel Hendryckx

DIM
ITR
VE
RH I
UL
ST

DIMITRI VERHULST (1972)
schreef 22 boeken: romans,
verhalen, gedichten, essays en
toneel, die in 23 talen elders
verschijnen. Zijn werk werd
herhaaldelijk onderscheiden,
onder meer met de Libris
Literatuur Prijs en de Gouden
Uil Publieksprijs.

Op 18 januari 2006 verscheen De helaasheid der dingen. Dimitri
Verhulst blikt in deze moderne klassieker terug op zijn geboortegrond
en jeugd, een trotse vader, een grootmoeder die als een matrone
waakt over haar zoons die werkloos en dronken door het leven gaan;
al met al een liefdevolle afrekening met het dorp van zijn jeugd.
Het boek sloeg in als een bom, werd door de pers omarmd en
het bracht Dimitri Verhulst een nieuw en groot lezerspubliek.
Sindsdien is zijn aanwezigheid in de Nederlandse letteren niet meer
weg te denken. Gedurende de vijftien jaar van het bestaan van
het boek vond het zijn weg naar meer dan 250.000 lezers, werd
het vertaald in 23 talen, kwam er een schitterende verfilming en
was het – opvallend feit – geliefd bij jonge lezers, scholieren. Jaar
in jaar uit wordt het boek op leeslijsten geplaatst en worden er
duizenden exemplaren gekocht en gelezen. De hoogste tijd voor
een jubileumeditie.

‘Hij is een van de grootste, meest woeste talenten van de
Vlaamse letteren. […] Groot stilist, meedogenloze blik.’
– nrc Handelsblad
‘De grootste vorm die een autobiografische roman ooit
kan bereiken.’ – Chosun Daily (Zuid-Korea)
‘Het is weinig schrijvers gegeven: een zo herkenbare
eigen toon.’ – De Morgen
19
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Wanneer het land geteisterd
wordt door sneeuw, probeert een
vrouw haar boot te behouden.
Twee vrienden delen een jongen
in een kille kustplaats. Aan de rand
van een vliegbasis fragmenteert
een gezin. Een kunstenaar
volbrengt zijn magnus opus en
betaalt daarvoor de ultieme prijs.
In deze kleurrijke, compacte
verhalen klinkt het ‘kloenken’ van
plaatwerk in de zon en klappert een
zeil op een dak in de nacht. Er wordt
geklommen in elektriciteitsmasten en
gelegen op parkeervakken. Altijd is er
wel een busje, een tractor, een paar
skeelers om je mee te verplaatsen.
Joep van Helden duwt zijn personages
steeds verder naar de rand, in een stijl
zo helder als een ijspegel.

JOEP VAN HELDEN (1988)
studeerde Sociologie en Toneel
schrijven. Eerdere verhalen
verschenen in De Gids, Deus
ex Machina, Tirade en DW B.
Jerrycan is zijn debuut.
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‘Joep van Helden is een onmisken
baar talent op de korte baan.
Zijn zinnen zijn trefzeker. Zijn
verhalen intrigeren, zijn zorgvuldig
opgebouwd en zitten doorwrocht in
elkaar.’ – Jury C.C.S. Crone-stipendium

‘Originele, volstrekt eigenzinnige verhalen waarvan er in
Nederland veel te weinig worden geschreven.’ – Edzard Mik
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NELLEKE
NOORDERVLIET
Wij kunnen dit
Ze kozen ieder een kant van het bed en legden er hun bagage
op. Het was een intiem moment te zien wat de ander had
meegenomen en hoe het was ingepakt, welk boek op het
nachtkastje kwam, of de tandenborstel elektrisch was of
niet, en welke potjes en flesjes op de wastafel werden gezet.
Helen had erover nagedacht en stalde het meest neutrale
uit: gezichtsreiniger, schoonmaakwatjes, dag- en nachtcrème,
parfum, tandenborstel en -pasta. Meer niet. Medicatie en
andere uiterst persoonlijke doekjes, zalfjes, rollers, stiften en
pincetten: geheim en buiten zijn aanwezigheid in te nemen
of aan te brengen dan wel te hanteren. Van Leo zag ze alleen
een flink formaat toilettas, die hij naast de wastafel op de
grond plaatste.
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NELLEKE
NOORDERVLIET

Wij kunnen dit

NELLEKE NOORDERVLIET is
alom geprezen als een van
de veelzijdigste, stilistisch
vaardigste schrijvers in de
hedendaagse Nederlandse
literatuur. Ze publiceerde
romans, waarvan De val van
Thomas G. de meest recente is,
literaire non-fictie, essays en
columns in dagblad Trouw en
voor het radioprogramma ovt.
Haar werk werd bekroond met
de Constantijn Huygens-prijs
2018.

Een nieuwe liefde rond je veertigste? Het is gedoe. Het is riskant.
Allebei voorzien van een verleden, behept met gewoonten, gehard
door teleurstellingen, en dan opnieuw beginnen alsof het niets is?
Helen heeft de boekhandel van haar vader voortgezet en vecht
tegen faillissement. Ze worstelt met de terugkeer van haar moeder,
die uit haar leven verdween. Leo is een succesvol ondernemer
die een sabbatical neemt om oude trauma’s te verwerken en een
nieuw doel in zijn leven te vinden. Helen en Leo spreken af blanco
te beginnen. Ze hoeven niets van elkaar te weten. Het verleden
bestaat niet. Alleen het heden telt. Maar het verleden laat zich niet
wegmoffelen. Zowel de liefde als de misverstanden bloeien op.
Liefde – kunnen ze het?
Met humor, inzicht en groot gevoel voor detail beschrijft Nelleke
Noordervliet de liefdesperikelen van Helen en Leo in deze
veelomvattende roman die zich afspeelt tegen de achtergrond van
Rotterdam, New York en de coronapandemie als gamechanger.

‘Nelleke Noordervliet is niet alleen de schrijfster van
de Verlichting en het humanisme, maar ook van de
psychologie en troebele aanvechtingen.’ – Trouw
‘Nelleke Noordervliet is een schrijver die veel te zeggen
heeft en dat briljant doet. Als Nederland een dozijn
schrijvers Noordervliets had, behoorden we tot de
literaire wereldtop.’ – Hebban

24

Een inspirerende, geestige roman over
een nieuwe liefde na je veertigste
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De eigenzinnige, onvergetelijke stem van de iconische Lucy
is terug in dit vervolg op Ik heet Lucy Barton. ‘Meesteres in het
ongezegde’ Elizabeth Strout laat een oudere, wijzere Lucy
stilstaan bij haar bijzondere band met haar ex-man William.
Wie is deze man nou echt, met wie zij ooit trouwde en twee
kinderen kreeg? Zoals altijd in de romans van Strout is het
verhaal van William veel complexer dan het op het eerste

Foto: © Leonardo Cendamo

gezicht doet vermoeden.
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OOK LEVERBAAR:

Lucy Barton woont in New York en is een succesvol schrijfster en de
moeder van twee volwassen dochters. Haar tweede echtgenoot is
onlangs overleden. Haar eerste man, William, is altijd een raadsel
voor haar geweest. Ze is ooit met goede reden bij hem weggegaan.
Toch hebben deze twee in al die jaren sinds hun scheiding een
hechte, vriendschappelijke band met elkaar gehouden. Het
verbaast Lucy dan ook niet wanneer William haar vraagt samen
met hem een familiegeheim te onderzoeken dat hij onlangs heeft
ontdekt. Een geheim dat een geheel nieuw licht zal werpen op alles
wat William meende te weten over de mensen die hem het meest
na staan, en onvermijdelijk ook over hemzelf.
Invoelend en wijs zoals lezers van Elizabeth Strout gewend zijn,
schetst ze het portret van een complexe verhouding die al tientallen
jaren standhoudt. Het verhaal wordt verteld door de iconische
hoofdpersoon Lucy Barton, die een diepgravend en tijdloos
commentaar geeft op de raadselen van het huwelijk en de aard van
het bestaan.

Over Ik heet Lucy Barton:
‘Zo rijk als de roman is ervaar je niet vaak als lezer.’
• • • • • – nrc Handelsblad
‘Strout is een meester in het ongezegde. […] Een
voltreffer. Hier is het de stilte die nagalmt.’
★ ★ ★ ★ – De Standaard

ELIZABETH STROUT schreef onder andere Ik heet Lucy Barton en
de daaraan nauw verwante verhalenbundel Niets is onmogelijk.
Haar roman Olive Kitteridge uit 2008 werd met de Pulitzerprijs
bekroond en door hbo tot een miniserie gemaakt. In 2019
verscheen Opnieuw Olive.
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‘Zo is het leven: al die dingen die we pas
beseffen als het te laat is.’

PAPERBACK 256 BLZ.
CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL OH WILLIAM!
(RANDOM HOUSE)
VERTALING BARBARA DE LANGE

OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 7109 5 NUR 302
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021
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De auteur van de succesvolle Cazalet-reeks legt uiterst
fijngevoelig de hoop en verlangens vast van een Engels
meisje op de rand van de volwassenheid
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Foto: © Getty images / Evening Standard

ELIZABETH JANE HOWARD
(1923-2014) is een van de

De naamloze vrouwelijke vertelster van Een heerlijke tijd groeit op
in voorname armoede in Londen, sterk doordrongen van haar
onopvallende bestaan. Hoewel haar broers naar school gaan, krijgt
het zestienjarige meisje geen onderwijs en wordt er slechts van
haar verwacht dat ze – op een dag – een goede partij aan de haak
zal slaan. Ze is bijna wanhopig van verveling wanneer ze wordt
uitgenodigd de kerstdagen te komen vieren bij verre kennissen in
hun grote landhuis.
Het is de eerste keer dat ze van huis is en ze wordt ogenblikkelijk
gebiologeerd door haar luxueuze nieuwe omgeving. De dagen
worden gevuld met verrukkelijke maaltijden, schaatsen en
paardrijlessen; de avonden met spelletjes en een een heus bal. De
vertelster is dol op haar gastgezin, op hun luidruchtige familie en
vrienden en een geheimzinnige gast van wie ze haar eerste kus
krijgt. Maar er komt een eind aan deze heerlijke tijd. Kort na haar
terugkeer naar huis breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Terwijl de
vertelster volwassen wordt en met andere mensen in aanraking
komt – onder andere een militair die van haar houdt – blijft ze haar
leven vergelijken met die onvergetelijke kerstdagen.

grootste schrijvers van het
naoorlogse Engeland. In 1950
debuteerde ze met Een heerlijke
tijd, dat prompt bekroond werd
met de John Llewellyn Rhys
Memorial Prize. In 1956 volgde
Welbeschouwd. Op aanraden
van haar stiefzoon Martin Amis
begon Howard in 1982 aan
de monumentale romanreeks

Over De Cazalets:
‘Verveelt geen moment. […] Met haar zorgvuldige toon
neemt Elizabeth Jane Howard zowel haar personages als
haar lezers serieus.’ • • • • – nrc Handelsblad
‘Howard laat een carrousel van personages om beurten
aan het woord, met intelligentie, humor, nuchterheid én
gevoel voor tragiek.’ ★ ★ ★ ★ ★ – ad Magazine

geënt op haar eigen familie

Over Welbeschouwd:

geschiedenis, De Cazalets.

‘Adembenemende spanning. Stap voor stap voert
Howard de regie.’ – Trouw

PAPERBACK 432 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 13,99
FORMAAT 15 X 23 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL THE
BEAUTIFUL VISIT (JONATHAN CAPE)
VERTALING INGE KOK

OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 254 7207 8 NUR 302
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021
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NAGELATEN WERK,
SAMENGESTELD EN
INGELEID DOOR
BEREND BOUDEWIJN
‘Ik was als kind al zo achterdochtig.
En terecht – want niemand spreekt
de waarheid. “Het doet geen pijn,” zei
de tandarts. “Je wordt niet misselijk,”
zei de man van de draaimolen. “Het
water is heerlijk,” zei de badman.
“Je voelt er niks van,” zei mijn eerste
vriendje. “Je staat op het toneel
en alles valt van je af,” zeiden mijn
collega’s.’
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Grotendeels niet gepubliceerd: een intiem zelfportret van
een vrouw met vele talenten. Haar grootste? Schrijven!

PAPERBACK 256 BLZ.
CA. € 20,- E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG SUZAN BEIJER

ISBN 978 90 254 7200 9 NUR 300
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021
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MARTINE BIJL (19482019) maakte televisie- en
theaterprogramma’s, was
zangeres, actrice, keramiste
en schrijfster. Ze vertaalde
tv-series, liedteksten; haar
werk is meermaals bekroond.

Van dit en dat en van alles wat is een portret van het multi-talent
Martine Bijl. Samengesteld uit haar nagelaten documenten blijkt
het onbedoeld zelfs een frappant zelfportret.
Jeugdherinneringen, brieven, een novelle, e-mails, speeches,
theaterteksten plus dagboeken over haar werk bij televisie
en theater – het lijkt verschillend, maar het ademt dezelfde
oorspronkelijke, amusante geest. Of het nu gaat over optreden,
over hartstochtelijk tuinieren, over volhardend keramiek maken,
over koppig sleutelen aan teksten, het is altijd onderhoudend
geschreven. En meer dan dat. En passant fileert Martine mannelijke
eigenwaan en vrouwelijk schipperen en gunt ze ons ook nog een
blik achter de schermen van onze showbusiness.
Martines echtgenoot Berend Boudewijn, die deze teksten heeft
verzameld en er een persoonlijke inleiding bij schreef, oordeelt
volkomen terecht: schrijven was waarschijnlijk Martines liefste
bezigheid en zeker haar grootste talent.

Zij publiceerde onder meer
Hindergroen en Rinkeldekink
– dat bekroond werd met de
ns Publieksprijs en waarvan

ruim 145.000 exemplaren
zijn verkocht. Ze was dertig
jaar getrouwd met BEREND
BOUDEWIJN – theater- en
televisieregisseur, presentator,
acteur en schrijver. Hij schreef
onder meer Ik stond erbij en ik
keek ernaar.

‘Slechts een vakkundige enkeling kan zó schrijven dat je
pas door hebt dat je aan het lezen was als je het boek uit
hebt. Dit is er zo een.’ – Sylvia Witteman over Hindergroen
‘Hier spreekt een vrouw met een wonderlijke veerkracht
die zich met een elegante verbetenheid teweerstelt
tegen een van de lulligste streken die je lichaam je kan
leveren: plotselinge hersenschade.’ – Bert Keizer over
Rinkeldekink
‘Rinkeldekink raakt je zeer, juist omdat Bijl vervreemding
en uitputting in woorden weet te vangen.’ – Trouw
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LJ VEEN KLASSIEK

TER GELEGENHEID VAN 200e GEBOORTEDAG

GUSTAVE FLAUBERT
Drie vertellingen

Drie vertellingen wordt beschouwd als het hoogtepunt van
Flauberts vertelkunst en werd bij verschijning in 1877 door critici
erkend als een meesterwerk. ‘Een eenvoudig hart’, ‘De legende
van de heilige Julianus de gastvrije’ en ‘Herodias’ getuigen stuk
voor stuk van de intense verwondering waarmee de schrijver
aan het eind van zijn leven nog steeds naar de medemens kijkt.
Dat is misschien het mooist zichtbaar in ‘Een eenvoudig hart’,
al was het maar om de papegaai van de hoofdpersoon Felicité,
een eenvoudige, plichtsbewuste dienstbode aan wie het leven
voorbijtrekt zonder dat er grote dingen gebeuren.

‘Een meesterwerk.’ – nrc Handelsblad

GUSTAVE FLAUBERT (18211880) wordt door zijn grote
zorg voor stijl alom gezien
als een van de allergrootste

OOK LEVERBAAR

schrijvers die Frankrijk heeft
voortgebracht. Naast Madame
Bovary schreef hij de eveneens
klassiek geworden romans De
leerschool der liefde, Salammbô
en Bouvard en Pécuchet.

PAPERBACK 152 BLZ.
CA. € 15,- E-BOOK CA. € 6,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
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VERTALING HANS VAN PINXTEREN
OMSLAG MARINKA REUTEN/
SJOUKJE BIERMA

ISBN 978 90 204 1658 9 NUR 304
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021

LJ VEEN KLASSIEK

VAN GUSTAVE FLAUBERT OP 12 DECEMBER

JULIAN BARNES

Flauberts papegaai
Geoffrey Braithwaite, een ouder wordende arts wiens vrouw is
overleden, raakt gefascineerd door het leven en werk van Flaubert
en reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken
waar de schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn
bevindingen in een poging te ontdekken wat er nu eigenlijk te
weten valt over iemands leven – of het nu dat van Flaubert, van zijn
overleden vrouw of zijn eigen leven is.
Flauberts papegaai is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in
het oeuvre van Julian Barnes. Het is een roman, het is een biografie
van Flaubert, het is literaire kritiek en het is tevens een commentaar
op deze drie genres.

‘Barnes […] voedt de verwachting van zijn lezers, en als
hij hun aandacht heeft, neemt hij ze mee in onverwachte
richting.’ – Trouw
JULIAN BARNES is schrijver
van dertien romans, waaronder
de internationale bestseller
Alsof het voorbij is, die in 2011
bekroond werd met de Man
Booker Prize. Hij schreef

‘Barnes heeft de gave over elk onderwerp met humor en
elegantie te schrijven.’ – The Financial Times
‘Een even speelse als erudiete speurtocht naar de
betekenis van het bestaan en de rol die literatuur daarin
speelt.’ – De Standaard

ook korte verhalen, essays
en non-fictieboeken, zoals
Hoogteverschillen en, in 2019, De
man in de rode mantel.

PAPERBACK 224 BLZ.
CA. € 15,- E-BOOK CA. € 6,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM

VERTALING ELSE HOOG
OMSLAG MARINKA REUTEN/
SJOUKJE BIERMA

ISBN 978 90 204 1663 3 NUR 302
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021
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lodewijk verduin

eenzaamheid
in eindeloos
meervoud

Foto: © Fjodor Buis

h e t o e u v r e va n j e r o e n b r o u w e r s

LODEWIJK VERDUIN (1994)
studeerde Nederlands aan de
Universiteit van Amsterdam.
Zijn essays over literatuur
verschijnen sinds 2015 in
literaire tijdschriften als De
Gids, Hollands Maandblad en
de Nederlandse Boekengids.
Hij schrijft sinds 2017 voor De
Groene Amsterdammer over
Nederlandse literatuur en is
redacteur van Tirade.
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Jeroen Brouwers (1940) is een van de titanen van de Nederlands
talige literatuur. De ontzagwekkende stroom van romans, verhalen,
essays, studies, egodocumenten en polemieken die hij sinds de
jaren zestig publiceerde werd alom geprezen en bekroond met
vrijwel alle Laaglandse literaire prijzen. Zo veelvormig als zijn werk
is, zo herkenbaar blijft steeds zijn verfijnde, muzikale stijl en zijn
zwartgallige levensvisie.
Ruim tienduizend pagina’s las Lodewijk Verduin om tot de kern van
dit gigantische oeuvre te komen. Het resulteerde in een enerverend
maar toegankelijk essay dat het ontstaan en de ontwikkeling van
dit singuliere schrijverschap in kaart brengt. Via diepgravende
analyses van Brouwers’ twaalf romans duidt Verduin de centrale
thematiek van dit oeuvre, waarmee hij uiteindelijk een invoelend
psychologisch portret van de man achter het werk aflevert.
Eenzaamheid in eindeloos meervoud is een verfrissend, compact
overzichtswerk voor liefhebbers van Jeroen Brouwers en een
gedegen gids voor alle nieuwe lezers die dit grootse oeuvre nog
zullen gaan ontdekken.

Een oeuvre in kaart gebracht
door een hartstochtelijk lezer

PAPERBACK 256 BLZ.
CA. 21,99 E-BOOK CA. € 13,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BART VAN DEN TOOREN

ISBN 978 90 254 7152 1 NUR 323
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021
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‘Een vervolg is zelden beter dan het origineel maar Lars
Mytting heeft het voor elkaar gekregen.’ – Dagsavisen

Lars Mytting is bestsellerauteur van onder andere de
houthakkersbijbel De man en het hout en de roman De
vlamberken. In 2019 verscheen De Zusterklokken, deel 1 van
zijn epische trilogie, een familiesaga tegen de achtergrond
van geloof, bijgeloof en het oprukken van de moderniteit
op het Noorse platteland. Lars Mytting zou de man van
De man en het hout niet zijn als in die roman niet ook een
bijzondere rol voor hout was weggelegd, in de vorm van de
beroemde Noorse staafkerken. Nu, in deel 2, Het Zustertapijt,
richt Mytting zijn oog voor vakmanschap en erfgoed op een
andere, eeuwenoude, verloren gewaande schat.
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‘LARS MYTTING SCHRIJFT MET EEN
Foto: © Svein Finneide

INLEVINGSVERMOGEN EN MATE VAN
INTEGRITEIT DIE WEINIG ANDEREN
KUNNEN EVENAREN.’ – JO NESBØ
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LARS MYTTING (1968) is auteur
van de houthakkersbijbel en
internationale bestseller De
man en het hout, waarvan er in
Nederland meer dan 60.000
exemplaren zijn verkocht.
Zijn roman De vlamberken
uit 2014 is bekroond met de
Noorse Boekhandelsprijs. Na
De Zusterklokken (2019) vormt
Het Zustertapijt deel 2 van een
epische romantrilogie. Het
Zustertapijt stond wekenlang
op nummer 1 van de Noorse
bestsellerlijst; in Noorwegen
zijn er sinds oktober 2020 meer
dan 100.000 exemplaren van
verkocht.

Het is 1903, en er zijn 22 jaren verstreken sinds dominee Kai
Schweigaard terugkeerde naar Butangen met de pasgeboren
zoon van Astrid Hekne in zijn armen. Jehans is nu volwassen en
leeft onder armoedige omstandigheden op een pachtboerderijtje,
verstoten door zijn eigen familie. Hij trekt graag de bergen in, waar
hij vrij is, om te vissen en op rendieren te jagen. Op een ochtend
in augustus schiet Jehans een grote rendierbok en ontmoet hij
een Engelse jager met wie hij zich wonderlijk verbonden voelt. De
ontmoeting zal het leven van beiden ingrijpend veranderen.
Dominee Schweigaard bezoekt ondertussen trouw het keurig
verzorgde graf van Astrid naast de nieuwe kerk van Butangen. Hij
wordt gekweld door herinneringen aan Astrid maar ook aan de
machtige kerkklokken van Butangen, die ooit door zijn toedoen
van elkaar gescheiden werden. Om het onrecht dat hij Astrid heeft
aangedaan ongedaan te maken wil hij de Zusterklokken weer
bij elkaar brengen en het Zustertapijt vinden: het legendarische,
verloren gewaande wandtapijt dat ooit geweven is door twee met
elkaar vergroeide Hekne-zusters, waarin de toekomst – ook die van
Jehans en de Engelse jager – wordt voorspeld.

Over De Zusterklokken:

OOK LEVERBAAR:

‘Het is knap van [Lars] Mytting dat hij anno nu een
volkomen naturalistische roman heeft geschreven die
eigenlijk thuishoort in de late negentiende eeuw.’
• • • • – nrc Handelsblad
‘Mooi melancholiek tijdsbeeld en een prachtige ode
aan het hout en zijn bewerkers.’ – Trouw
‘Een heerlijk meeslepend en mysterieus verhaal […].
Vanaf de eerste alinea heeft Mytting zijn lezer in zijn
greep.’ ★ ★ ★ ★ – De Telegraaf
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‘Het Zustertapijt toont een schrijver op de toppen van zijn kunnen.
Een roman van de buitencategorie.’ – Aftenposten

PAPERBACK MET FLAPPEN 432 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 12,99
FORMAAT 15 X 23 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL HEKNEVEVEN
(GYLDENDAL)
VERTALING PAULA STEVENS

OMSLAG LOUDMOUTH
ISBN 978 90 254 7102 6 NUR 302
VERSCHIJNT IN JANUARI 2022
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Als hij aan zijn vader dacht, zag hij hem zitten op een hek
dat een weiland omgrensde. Met zijn bijbeltje dat hij, twee
maanden veertien nu, van de bovenmeester had gekregen.
Om hem heen de polder, de wind die de zeelucht voortblies,
de wolken die vluchtige verhalen vertelden. Een biddende
sperwer en zwermen dwergsternen. De hongerige kudde
koeien die, na het melken en een klein uur wandelen, op het
sappige gras aanviel en al pissend, schijtend en herkauwend
de tijd liet verstrijken tot de klok vier sloeg. Dan werd de
terugtocht aanvaard.
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Nederlands grootste theatermaker maakt
een schitterend verhaal van zijn afkomst

45

PAPERBACK 304 BLZ.
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Forever young – als dat
voor iemand geldt, dan wel
voor FREEK DE JONGE, dé
vernieuwer van het Neder
landse cabaret en theater –
tomeloos energiek, betrokken,
filosofisch en kritisch. De man
die als geen ander het vertellen
tot performancekunst heeft
gemaakt.

• K
 om verder! werd eerder
aangeboden als Ik hoor
trompetten schallen – de
vijand is nabij
• M
 emoires 2, getiteld
Reikhalzend verlangen,
verscheen in 2017.

Kom verder!, deel een van Freek de Jonges memoires, begint in de
zomer van 1900 op Duiveland. Tijdens het hoeden van een kudde
koeien krijgt de dan veertienjarige grootvader van Freek een
Roeping.
Gehoorzaamheid aan Gods vraag heeft tot gevolg dat zijn vader,
Andries de Jonge, die vijftien jaar later in Breda ter wereld komt,
wordt voorbestemd tot predikant.
Na gymnasia in Gouda, Deventer en Doetinchem gaat Freeks vader
theologie studeren in Groningen en wordt Gerardus van der Leeuw
zijn leermeester. Vlak voor de oorlog ontmoet hij door een bizar
toeval zijn aanstaande echtgenote, wier broers tot ontzetting van
haar vader voor de nsb hebben gekozen.
Na zijn eerste gemeente Westernieland trekt het gezin De Jonge in
1946 naar Workum, waar alles ideaal lijkt tot het drama toeslaat dat
tot de ‘ervaring’ leidt waar Andries de Jonge zo naar hunkerde.
In Kom verder! exploreert domineeszoon Freek de Jonge met
verbeeldingskracht het leven van zijn ouders en grootouders, een
verhaal dat ons een voorbije wereld binnenvoert waarin het geloof
intens wordt bevraagd en beleefd.

Over Reikhalzend verlangen:
‘Stuk voor stuk fascinerende verhalen.’
– Nederlands Dagblad
‘De nieuwe verhalen vertellen niet alleen het verhaal
van Freeks jeugd, maar van een hele generatie.’ – Gids
47
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RICHARD POWERS (1957)
schreef onder andere Het zingen
van de tijd en De echomaker, die
bekroond is met de National

Astrobioloog Theo Byrne heeft een veelbelovende manier
gevonden om de hele kosmos af te speuren op zoek naar leven.
Daarnaast ontfermt hij zich sinds de dood van zijn vrouw in zijn
eentje over de opvoeding van zijn hoogbegaafde negenjarige zoon.
Robin is een innemende, zachtmoedige jongen die graag urenlang
gedetailleerde tekeningen van bedreigde dieren maakt en die van
slag raakt bij het minste slechte nieuws over het klimaat. Hij staat
ook op het punt van school te worden gestuurd, omdat hij een
klasgenoot in het gezicht heeft geslagen.
Theo zal zijn heil uiteindelijk zoeken in een experimentele
neurofeedbacktherapie voor Robin. En ondertussen neemt hij de
jongen mee naar andere planeten, terwijl hij tegen beter weten in
Robins pogingen ondersteunt om de aarde te redden.
Hoe ver moet een vader gaan om zijn zoon te behoeden voor
een kuur met psychoactieve medicijnen? Wat moet hij zeggen
wanneer het kind vraagt waarom de mens zichzelf en het klimaat
klaarblijkelijk naar de knoppen wil helpen? En hoe moeten wij onze
kinderen de waarheid vertellen over onze prachtige, bedreigde
planeet?

Book Award. In 2018 verscheen
de internationale bestseller
Tot in de hemel, die bekroond
is met de Pulitzerprijs. De
filmrechten van Verwilderd zijn
ruim voor verschijning van de
Amerikaanse uitgave verkocht
aan de producent van onder
andere 12 Years a Slave en
Moonlight.
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Over Tot in de hemel:
‘Powers schrijft simpelweg magnifiek.’
– De Groene Amsterdammer
‘Een machtig en gedurfd werk van iemand die
een verbluffende eruditie tentoonspreidt.’
– • • • • nrc Handelsblad
‘Een monumentale ode aan bomen, aan de mens,
en hun diepe verwantschap.’ – ★ ★ ★ ★ De Standaard

Hartverscheurend vader-zoon verhaal van
de schrijver van Tot in de hemel

PAPERBACK 304 BLZ.
CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 13,99
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OORSPRONKELIJKE TITEL
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HERUITGAVE

MONUMENTALE ROMAN UIT 2003 DIE ACTUELER IS DAN OOIT

RICHARD POWERS

Het zingen van de tijd
Pasen, 1939. David Strom, een Duits natuurkun
dige, ontmoet de jonge zwarte zangeres Delia
Daley tijdens een concert. De liefde voor muziek
brengt hen samen en ze trouwen. Hun kinderen
willen ze opvoeden zonder haat of vooroordelen,
als het ware buiten de tijd om. Maar elke tijd heeft
zijn eigen ellende, en hun drie kinderen zullen
het moeilijk hebben in de roerige jaren zestig in
Amerika. De personages in deze magistrale, twee
generaties omspannende roman worden met
elkaar verbonden door een vitale stroom van
muziek: de liederen, strijkkwartetten, gospel en
soul zonder welke ze ten onder zouden gaan in
de vloed van de tijd.

‘Niets minder dan briljant.’ – John Updike
‘Richard Powers stort zich in Het zingen
van de tijd op meer aardse fenomenen
als rassenhaat en familie. Dat verschaft
het boek, behalve de bij Powers
gebruikelijke eruditie en prachtige stijl,
ook twee andere zaken: indrukwekkende
personages en een monumentaal verhaal.’
– nrc Handelsblad

PAPERBACK 768 BLZ.
CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 13,99
FORMAAT 15 X 23 CM
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MIDPRI CE
Heruitgave van de zesde roman van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro
– die veel overeenkomsten toont met zijn achtste, Klara en de Zon

KAZUO ISHIGURO

Laat me nooit alleen
Engeland, eind twintigste eeuw. Kathy is
eenendertig en werkt op het platteland in een
revalidatiekliniek. Ze heeft haar vriendschap met
Ruth na jaren weer op kunnen pakken toen ze
haar verzorger werd na een orgaandonatie. Ook
haar oude jeugdliefde Tommy komt terug in haar
leven. Gaandeweg wordt duidelijk dat de vrienden
door hun gemeenschappelijke lot en afkomst
een bijzondere band hebben – en dat achter
hun idyllische jeugd een donkere werkelijkheid
schuilgaat.

‘In romans met een grote emotionele
zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele
verbintenis met de wereld bloot.’
– Nobelprijscomité 2017
‘Zowel naar vorm als inhoud is Ishiguro in
Laat me nooit alleen op zijn zuiverst. Als er
zoiets als een fluwelen mokerslag bestaat,
is hij de uitvinder ervan.’ – de Volkskrant
‘Briljant […] Ishiguro’s meest diepgravende
weergave van wat menselijke relaties
kunnen verdragen.’ – The Guardian

PAPERBACK 304 BLZ.
CA. € 15,- E-BOOK CA. € 9,99
FORMAAT 13,5 X 21 X CM

VERTALING BARTHO KRIEK
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Haiku is het perfecte excuus om speeltijd
voor jezelf te nemen
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LOTTE DODION
Studio Haiku

EEN HANDLEIDING VOOR HAIKU-AVONTURIERS

Foto: © Hannes Mathias

Haiku hè? Haiku hoe?
De haiku is een korte en krachtige Japanse dichtvorm die traditioneel
om natuur draait. Maar haiku is zoveel meer dan oude regels en pure
natuurbeelden. Het is een heerlijk speelveld om je gedachten, gevoelens, observaties én kwinkslagen te vangen.
In dit aanstekelijke doeboek gidst dichter en haiku-reisgids Lotte
Dodion je stap voor stap door de wonderlijke mogelijkheden van de
haiku. Een natuurgedicht in 5/7/5? De boom in! Ze breekt de regels
van wat haiku zogezegd moet zijn. Met korte instructies, sappige
weetjes en frisse voorbeelden toont Dodion je wat haiku allemaal
zou kunnen zijn. Als cheerleader moedigt ze je langs de kantlijn
aan om het vooral zelf te proberen. Voor iedereen die met taal wil
spelen: hier is haiku!

LOTTE DODION (1987)
is dichter, performer en
poëziemissionaris. Ook
wanneer ze niet schrijft of
optreedt, slingert ze poëzie
en verwondering binnen in
het leven van alledag: ze zet
poëzieprojecten op waarin
ze experimenteert met
social design en mensen met
workshops aan het schrijven

Over Kanonnenvlees:
‘Bij god, wat kan deze jonge Vlaamse dichten. […] Haar
gedichten over vallen en opstaan en pijn en loutering
zijn wreed en troostend tegelijkertijd. Ze zijn net zo
toegankelijk als wereldwijs, leggen genadeloos de vinger
op de zere plek om er vervolgens een kus op te geven.’
– Vogue
‘Kanonnenvlees is op zijn best als je de gedichten leest als
meeneemperformances die het geloof in echt contact
levend proberen te houden.’ – Meander Magazine

krijgt. Haar debuutbundel
Kanonnenvlees is meermaals
herdrukt. Studio Haiku is haar
tweede boek.
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KOEN STASSIJNS
Het huis waar
alles verdwijnt

Het huis waar alles verdwijnt is een metafoor voor het leven. Het is
een geheimzinnig huis vol passie, levenswil, en angst voor de dood
in het licht van een kankerdiagnose. De gedichten confronteren de
lezer met de futiliteit van het leven maar ook de particuliere waarde
van ieder bestaan. Koen Stassijns schuwt geen enkel onderwerp. De
gedichten zijn soms rauw en vaak ontroerend en van een typisch
zangerige stijl met melancholische ondertoon. Ze confronteren
ons met ons eigen bestaan en onze herinneringen. Er wordt veel
Foto: © privearchief

afscheid genomen en losgelaten maar de liefde blijft overeind.

Over eerder werk:

KOEN STASSIJNS (1953) is
dichter, vertaler, bloemlezer,
performer en docent literaire
creatie. Hij debuteerde in 1988
en sindsdien verscheen met
enige regelmaat nieuw werk, tot
hij in 1999 twintig jaar zweeg en
in stilte aan zijn lijvige bundel
Hemelingen werkte, die in 2019
verscheen.
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‘Stassijns heeft een eigen mild lyrische toon, melodieus
en ritmisch sterk uitgebalanceerd met een voorkeur
voor visuele beelden en understatements en vooral
een herkenbare melancholische ondertoon. Nooit
eerder heeft de dichter zich zo blootgegeven als in
deze ontluisterende bundel. Een cruciale fase in zijn
dichterschap.’ – Dirk De Geest, Mappalibri
‘Dit is een dichter van een klassieke, evenwichtige inslag,
voor wie het gedicht geen zelfexpressie is maar een
poging de lezer iets mede te delen.’ – Vrij Nederland
‘Verdriet, eenzaamheid en hunkering worden bij Stassijns
vormvast in een heldere, zeer leesbare en staalharde
poëzie verwoord.’ – Vlaanderen Morgen
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KOENRAAD GOUDESEUNE

Nagelaten gedichten

Foto: © Caroline Dewilde

Een dichter, aan het einde van zijn leven, stelt zichzelf ten
doel honderd sonnetten te schrijven en slaagt daar glansrijk
in. Eenvoudige en toegankelijke verzen in beeldrijke taal en
met ongecompliceerde dichterlijke observaties. Authentiek en
herkenbaar schrijft hij over het leven als ‘het grote kantelen is
begonnen’, in het licht van de dood. De ontoereikendheid van de
taal, de vergeefsheid ervan komt in het verlengde te liggen van de
verloren liefde, de onbereikbare liefde, de onmogelijke liefde en de
liefde voor altijd.
‘’t Is alsof ik met schrijven reeds begon vooraleer/ ik leefde en wat
ik schreef geen andere bedoeling had/ dan na mijn dood in taal te
kunnen blijven bestaan.’
Nagelaten gedichten bevat een keuze van vijftig uit de honderd
sonnetten, aangevuld met 21 sonnetten met de titel ‘Laatste
woorden’.
KOENRAAD GOUDESEUNE
(1965-2020) is de auteur
van negen dichtbundels,
twee verhalenbundels, drie
brievenboeken en een roman.
Zijn schrijversloopbaan
omvatte bijna dertig jaar. Om
in zijn onderhoud te voorzien
werkte Goudeseune onder
meer als kelner, taxichauffeur,
nachtwaker, arbeider en
chauffeur op het kabinet van de
federale minister van Economie.
Zijn ervaringen tijdens die
tijdelijke baantjes kwamen op
een of andere manier in zijn
werk terecht, dat bekendstaat
om z’n ironie en sarcasme
en waarin miskenning en
mislukking centraal staan.
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‘Een woelwater in de Vlaamse letteren. […] Hij
behield een kring van bewonderaars en leek met zijn
nietsontziend, autobiografische proza, de status van
recalcitrant cultauteur te verwerven.’ – De Morgen
‘Zelden of nooit gezien dat een dichter zo sereen en
vol zelfkennis de dood in de ogen durft te kijken.’
– Frank Hellemans op Doorbraak.be

Postuum eerbetoon aan een dwarsligger
en onversneden romanticus
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MIDPRICE

HARUKI MURAKAMI
Hard-boiled Wonderland en het einde van de wereld
Een jonge wetenschapper verwerkt ultrageheime
gegevens tot een numerieke code. Als voorbe
reiding op deze werkzaamheden heeft hij, zonder
dat hij zich dat bewust was, een hersenspoeling
ondergaan. Wat volgt is een bizarre speurtocht
langs wonderlijke figuren en plaatsen in twee
verschillende werelden, die uiteindelijk verrassend
goed bij elkaar blijken te passen.

‘Een bizar en knap verhaal over schimmige
agentschappen, informatieoorlogen en
mensen met een verbouwd brein.’
– Standaard der Letteren
‘Murakami’s krachtige bereidwilligheid om
over de top te gaan is een kenmerk van
zijn genialiteit. […] Hij is een schrijver van
wereldklasse die beide ogen open houdt
en grote risico’s neemt.’
– The Washington Post
‘Vol actie, spanning, excentrieke
personages en onverwachte details.’
– The Atlantic

PAPERBACK 400 BLZ.
CA. € 15,- E-BOOK CA. € 9,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
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MIDPRI CE

HARUKI MURAKAMI
Blinde wilg, slapende vrouw
De mysterieuze verhalen in deze bundel variëren
in sfeer van surrealistisch tot alledaags. De lezer
vindt krassende kraaien, een misdadige aap en
een ijsman op zijn pad, en wordt geconfronteerd
met de dromen die ons leven bepalen en de
wensen die we koesteren.

‘Meesterlijke, nu eens melancholische dan
weer humoristische verhalen die gekruid
worden met een surrealistische inslag.’
– De Tijd
‘24 verhalen met de opeenstapeling
van bizarre voorvallen en haarscherp
beschreven net niet-gebeurtenissen.
Spaghetti, katten, vage seks, eenzaamheid
in de grote stad en mysterieuze spiegels:
het komt allemaal voorbij.’
– Dagblad De Pers
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Het nieuwe boek
van Midas Dekkers
verschijnt in oktober

UITGEVERIJ ATLAS CONTACT

ADVERTENTIES IN
LANDELIJKE DAGBLADEN
GROTE ONLINECAMPAGNE
AANDACHT OP FACEBOOK,
TWITTER, INSTAGRAM
EN LINKEDIN
POSTERS VOOR
DE BOEKHANDEL
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WINNAAR LIBRIS
LITERATUUR PRIJS 2021
‘Brouwers zuigt je mee in een verslavend taalcircus.
Hilarisch, ontroerend, griezelig en ontluisterend tegelijk.
Onontkoombaar, belangwekkend en buitengewoon.’
– Jury Libris Literatuur Prijs
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VERSCHIJNINGSKALENDER
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Arnoud van Adrichem
Extra levens*

Ricus van de Coevering
De hooier

Julian Barnes
Flauberts papegaai

Martine Bijl
Van dit en dat en van alles wat

Ricus van de Coevering
Sneeuweieren (midprice)

Roel Bentz van den Berg
De straatwaarde van de ziel*

Ann De Craemer
Hersenorkaan*

Elizabeth Jane Howard
Een heerlijke tijd

Rob van Essen
Miniapolis

Mariken Heitman
Wormmaan*

Kazuo Ishiguro
Laat me nooit alleen (midprice)

Gustave Flaubert
Drie vertellingen

Haruki Murakami
Blinde wilg, slapende vrouw

Freek de Jonge
Kom verder!

Sytske Frederika van
Koeveringe
Vrouw doet dit, dat –

(midprice)

Jackie Polzin
Broed

DECEMBER

(midprice)

Koen Stassijns
Het huis waar alles verdwijnt

Koenraad Goudeseune
Nagelaten gedichten

Richard Powers
Verwilderd

Elizabeth Strout
Het verhaal van William

JANUARI

Haruki Murakami
Hard-boiled Wonderland
en het einde van de wereld

Richard Powers
Het zingen van de tijd

Dimitri Verhulst
De helaasheid der dingen

(heruitgave)

(jubileumuitgave)

Colson Whitehead
Harlem Shuffle*
Lodewijk Verduin
Eenzaamheid in eindeloos
meervoud

Lotte Dodion
Studio Haiku
Seishu Hase
De jongen en de hond
Joep van Helden
Jerrycan
Lars Mytting
Het Zustertapijt
Nelleke Noordervliet
Wij kunnen dit
Niña Weijers
Zelf doen*

* Reeds aangeboden

De nieuwe roman van
Colson Whitehead, schrijver
van o.a. De ondergrondse
spoorweg en De jongens
van Nickel, verschijnt op
14 september 2021.
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