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‘Een van de dingen die ik
van schrijven weet is dit:
zet alles in, schiet, speel,
verspeel alles, ga door,
elke keer opnieuw.’
ANNIE DILLARD
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Het verhaal van onze veranderende eetcultuur

4

KLA ARTJE SCHEEPERS
ALLERHANDE en zeventig jaar Nederlandse eetcultuur
KLAARTJE SCHEEPERS is
neerlandica, (culinair) redacteur
en (schrijf)coach. Ze was onder
meer hoofdredacteur van Elle
Eten en rondde koksopleidingen
af aan roc Amsterdam en de
Ballymaloe Cookery School in
Ierland.

De eerste Allerhande verscheen in 1954. Zevenhonderdduizend
exemplaren werden van deze eerste krantjes gedrukt en in een
straal van een kilometer rond alle Albert Heijn-filialen – super
markten waren er nog niet – huis aan huis verspreid. Stel je eens
voor dat je alle edities van Allerhande op een rij naast elkaar zou
leggen, alsof ze borden op een heel lange tafel vormen, met aan het
ene hoofd van de tafel een bord uit 1954, en aan de andere kant
een bord van nu. Achter al die borden zitten talloze verhalen. En als
je erlangs zou lopen zie je niet alleen hoe de gerechten veranderen
maar ook hoe wij veranderen, en de wereld om ons heen. Ons
bord, kortom, weerspiegelt onze geschiedenis, onze uitdagingen en
zegeningen, ons leven.
Van bruine bonen met tutti-frutti tot huevos rancheros met boeren
kool, via fusion, moleculair en überlokaal, van huisvrouwentrots tot
sores en van gemakseten tot vijf-gangen-thuisdiner: Van aardappel
tot avocado neemt je mee op een smakelijke reis door zeventig jaar
Nederlandse eetgeschiedenis.

•	
Met 15 recepten die de culinaire tijdgeest weer
spiegelen; van bruine bonen met tutti frutti en
Amerikaanse bananen-pindakaassalade tot in lapsang
souchong gemarineerde lamsfricandeau en quinoa met
venkel en granaatappelpitjes.

PAPERBACK 320 BLZ. GEÏLLUSTREERD
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 13,99

FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN

ISBN 978 90 450 4172 8
NUR 740/440/320
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021
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Wat betekent vrijheid? Die vraag is en wordt door talloze grote
denkers gesteld. Het vergt een onafhankelijke en scherpe geest als
Maggie Nelson, met recht een van de meest geroemde cultuurcritici
van onze tijd, om er iets over te schrijven dat fris, verhelderend en
opwindend is.
In Over vrijheid observeert Nelson hoezeer het begrip vrijheid
verbonden is met haar tegenpolen. Met beperking, plicht, discipline,
verslaving, dogmatische ideologie. Ze zoekt vrijheid daar waar
ze het vaakst verdedigd en bevraagd, ontnomen en bevochten
wordt: in de rommelige ruimtes tussen goed en kwaad. Nelson
richt zich op de recente debatten in de kunstwereld, de erfenis
van de seksuele bevrijding, de paradox van verslaving en de
aantrekkingskracht van wanhoop in het licht van de klimaatcrisis. Ze
confronteert ons met fundamentele tegenstrijdigheden en weet als
geen ander samen met de lezer een probleem te overdenken – daar
ligt haar grote kracht. Over vrijheid is een buitengewoon sterk en
essentieel boek voor uitdagende tijden.
MAGGIE NELSON (1973) is
schrijver, essayist, dichter
en criticus. Ze schreef negen
boeken, waaronder de
veelgeprezen memoires De
Argonauten en het genre
overstijgende Bluets. Nelson

‘Een van onze allerbeste cultuurcritici plukt het concept
vrijheid uit de handen van rechtse sloganmakers en
onderzoekt de werking ervan in hedendaagse artistieke
en politieke debatten. Nelsons subtiele analyse en
sprankelende proza verkwikken de geest.’ – Kirkus

woont in Los Angeles en geeft
er les aan de University of
Southern California.
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•	
Eindelijk een nieuw boek van de auteur
van o.a. De Argonauten en Bluets

Foto: © XXX

Als geen ander nodigt Nelson de lezer uit om samen de
ingewikkelde problemen van onze tijd te overdenken

PAPERBACK 296 BLZ.
CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 13,99
FORMAAT 15 X 23 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL ON FREEDOM
(GRAYWOLF)
VERTALING NICOLETTE HOEKMEIJER

OMSLAG MARINKA REUTEN
ISBN 978 90 450 4425 5 NUR 730/740
VERSCHIJNT IN JANUARI 2022
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Vooraanstaand hersenonderzoeker en neuropsycholoog
André Aleman ontrafelt in zijn nieuwe boek tien
misverstanden over ons brein en ons gedrag

9

Alles wat je altijd al wilde weten over hersenen en gedrag

PAPERBACK 224 BLZ.
CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BART VAN DEN TOOREN

ISBN 978 90 450 3975 6 NUR 770
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021

10 MISVATTINGEN OVER HERSENEN EN GEDRAG
ANDRÉ ALEMAN (1975) is
hoogleraar cognitieve neuro
psychiatrie aan het Universitair
Medisch Centrum Groningen.
Hij doet onderzoek naar waarneming, emotie en cognitieve
controle bij mensen met psychia
trische problemen en bij ouderen met geheugenachteruitgang.
In 2017 werd hij benoemd tot lid
van de knaw.

In Wie is hier nou verward? ontzenuwt André Aleman allerlei grote en
minder grote opvattingen over ons brein en ons gedrag. Want is het
bijvoorbeeld echt zo dat een kind een taal veel makkelijker leert dan
een volwassene? En is de angst van veel ouders terecht dat gamen
slecht is voor een kinderbrein en het gebruik van suiker zo mogelijk
nóg slechter? En wat valt er allemaal te zeggen over mensen
met een psychose? Ja, die zijn verward, maar zijn alle verwarde
mensen meteen een groot gevaar voor zichzelf of hun omgeving?
Gelukkig niet, laat hoogleraar neuropsychiatrie en schrijver van
Het seniorenbrein André Aleman overtuigend zien in Wie is nou
hier verward? Toegankelijk en met vaardige pen weerlegt hij in zijn
nieuwe boek tien misvattingen over onze bovenkamer. Wie is hier
nou verward? Na lezing van dit boek niemand meer.

Over eerder werk:
‘Het seniorenbrein is een prettig leesbaar boek met een
interessante en hoopvolle boodschap.’ – Trouw

• Het seniorenbrein werd in negen talen vertaald
•	Van Het seniorenbrein werden 55.000 exemplaren
verkocht
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Al die liefde Over moeder Ianthe Frances
worden
en woede
Mosselman
Literair essay

IANTHE FRANCES MOSSELMAN
studeerde Nederlandse taal en

Na de geboorte van haar kind vraagt Ianthe Frances Mosselman
zich af hoe het komt dat ze naast blijdschap ook woede voelt. Is
haar iets afgenomen? Betekent het krijgen van een kind niet alleen
een verrijking maar ook een verlies? Ze verkent met verrassende
openheid haar eigen tegenstrijdige gevoelens en emotionele
reacties. Hoe het krijgen van een kind haar, haar omgeving en haar
positie in de maatschappij heeft veranderd. Hoe ze dacht dat ze
heel haar leven steeds zelfstandiger werd, maar sinds de geboorte
van haar kind een beklemmend besef van afhankelijkheid ervaart.
Hoe de grens tussen individu en collectief vervaagt, hoe dicht dood
en leven bij elkaar liggen en dat natuuurlijk niet altijd natuurlijk is.
En wat het betekent om zo veel van iemand te houden terwijl dat je
tegelijkertijd ook zo bang kan maken, want de keerzijde van liefde
en geluk is de vrees voor verlies ervan.

•	
Voor liefhebbers van literaire essayistiek en autofictie,
van schrijvers als Saskia de Coster, Rebecca Solnit en
Valeria Luiselli

cultuur aan de UvA en voltooide
daarna de onderzoeksmaster
Comparatieve Neerlandistiek
aan de uva en de fu in Berlijn.
Haar essay Het einde van de
brief werd genomineerd voor
de Joost Zwagerman Essayprijs.
Sinds 2013 werkt ze bij De Balie,
waar ze programma’s maakt
over kunst, literatuur en cultuur.

PAPERBACK 192 BLZ.
CA. € 20,99 E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG DAVID DRUMMOND

ISBN 978 90 450 4497 2 NUR 756/860
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2022
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Liefde, afhankelijkheid,
woede, individualiteit,
transformatie, emoties,
schaamte, verbondenheid:
moederschap
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Een geurige, kleurige reis langs
opvallende neuzen in de westerse
kunst en cultuur, van Cleopatra
tot #sideprofileselfie

DR. CARO VERBEEK (1980) is
een internationaal gerenom
meerd kunsthistoricus en
geurwetenschapper. Ze doceert
aan de vu Amsterdam, waar
ze in 2021 promoveerde op
kunsthistorische geuren.
Ze is betrokken bij het euonderzoeksprogramma
ODEUROPA, en sinds juni 2021

Als student kunstgeschiedenis kwam
Caro Verbeek in aanraking met een
enorme variëteit aan prachtige
neuzen: groot en klein, recht en
gebogen, plat en puntig. In veel
portretten bleken markante
exemplaren nog eens extra
te zijn aangezet door de
kunstenaar. Hoewel het
hedendaagse schoonheidsideaal anders
doet vermoeden,
werd een grote
neus in het verleden gezien als een indicator van intellect, moed,
karakter en status. Zo werd het dodenmasker van Dante gemanipuleerd om hem een echte ‘dichtersneus’ te geven, was de beeltenis
van Cleopatra’s adelaarsneus een politiekestrategie en schreef de
renaissancedichter Annibale Caro zelfs het lofdicht Nasea over de
aanzienlijke neus.
In Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus neemt Verbeek
de lezer mee op een reis langs opvallende neuzen in de westerse
kunst en cultuur, van Michelangelo, Rembrandt en Gogol tot
Barbie, Barbara Streisand en #sideprofileselfie. Caro Verbeek
laat zien hoezeer ons esthetische oordeel afhangt van culturele
omstandigheden waarvan we ons vaak nauwelijks bewust zijn.
Maar bovenal is het een lofzang op de neus, in al haar vormen en
afmetingen.

werkt ze als conservator bij het
Kunstmuseum Den Haag.

GEBONDEN MET STOFOMSLAG 192 BLZ.
RIJK GEÏLLUSTREERD
CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 12,99

•	
Rijk geïllustreerd cadeauboek voor iedereen
met een neus

FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS

ISBN 978 90 450 4499 6 NUR 694/757
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021
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ANNEMARIÉ VAN NIEKERK

Op 15 augustus 2015 krijgt Annemarié van Niekerk laat in de avond
bericht dat in het Zuid-Afrikaanse gehucht Ida in de Oostelijke
Kaapprovincie haar vriend Ruben Gouws en zijn achtentachtigjarige
moeder Tannie Hermien zijn vermoord – de moordenaars zijn net
twintig en bekenden van Ruben. Annemarié besluit direct terug
te gaan naar haar geboorteland – een tocht terug in de tijd, naar
haar jeugd tijdens apartheid, haar langzame bewustwording van
het onrecht en het alomtegenwoordige geweld, naar de worsteling
met haar conservatieve vader, die haar smeekt haar relatie met een
zwarte man af te breken, haar nachtmerries, haar schuldgevoelens
en haar diepe liefde voor het landschap.
Om het hart terug te brengen is een indrukwekkende memoir. De
lange, gewelddadige weg naar de vrijheid voor de zwarte ZuidAfrikaanse bevolking paart Annemarié van Niekerk aan haar eigen
bewustwording van haar plek als witte wetenschapper, dochter, en
geliefde van een zwarte man.

(1962) was voor haar verhui
zing naar Nederland in 2004
universitair docent en criticus in
Zuid-Afrika. Sindsdien recenseert
ze voor Trouw. Ze publiceerde tal
van wetenschappelijke artikelen,
en drie bloemlezingen uit de
vrouwenliteratuur van Zuid-

‘Een prachtig diverse verzameling, origineel van opzet.’
– J.M. Coetzee over My Mother’s Mother’s Mother
‘Een persoonlijke stem, die helderheid brengt in veel
lopende debatten.’ – André P. Brink over Raising the Blinds,
Vrouevertellers en The Torn Veil

Afrika en het continent Afrika.
In 2019 verscheen van haar
en Pieta van Beek My Mother’s
Mother’s Mother. South African
Women’s Writing from 17thCentury Dutch to Contemporary
Afrikaans.
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•	Als ergens de slogan ‘het persoonlijke is politiek’ geldt,
dan wel in Zuid-Afrika

Een leven, een land, het onrecht, de schuld

PAPERBACK MET FLAPPEN, CA 448 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99

FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG SUZAN BEIJER

ISBN 978 90 450 3203 0 NUR 860/740
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021
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Rozendaal brengt het almaar uitdijende
niemandsland tussen iets en niets in kaart

PAPERBACK 224 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN

ISBN 978 90 450 4522 1 NUR 600/813
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2022
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SIMON ROZENDAAL, volgens
Villamedia de ‘nestor van de
Nederlandse wetenschapsjour-

Voor onze voorouders was het al heel bijzonder als ze een procent
of promille (de alcohol-blaastest) konden meten. Tegenwoordig
is onze apparatuur zo geraffineerd dat we een suikerklontje in
het IJsselmeer kunnen aantonen (een ppt, deeltje per biljoen). We
kunnen bijna alles meten tegenwoordig, waardoor het niets (de 0)
steeds kleiner wordt.
Overal waar we kijken (in het grondwater, in onze eieren, in de lucht
die we inademen, in de urine van wielrenners) zit wel iets dat er niet
thuis lijkt te horen. Wat betekent de steeds gevoeligere apparatuur
voor onze percepties van voedselveiligheid, doping, (ultra)fijnstof
of rubber in kunstgras? In dit boek beschrijft Simon Rozendaal
wat deze meetrevolutie voor gevolgen heeft voor ons denken over
risico’s en schadelijke stoffen in een wereld die in werkelijkheid
steeds veiliger en schoner wordt.

nalistiek’, schrijft voor Elsevier
Weekblad en publiceerde ruim
25 boeken, waaronder Alles
wordt beter!, Warme aarde, koel
hoofd, Zijn naam is klein en
Vaccinatie.

Over eerder werk:
‘Alles wordt beter! is een must read. Meeslepend schrijft
Rozendaal en zijn optimisme is bijzonder aanstekelijk.’
– nrc Handelsblad
‘Een krachtig pleidooi voor inventiviteit en beschaving
als antwoord op het doemdenken.’ – Trouw
‘Ik heb liever dat mensen de boeken over vaccinaties
lezen van Simon Rozendaal.’ – Hans van Vliet, hoofd
vaccinatieprogramma rivm, in de Volkskrant
‘Rozendaal is een eigenzinnige dwarsdenker. Ook nu
vermijdt hij modieus meelopen.’ – De Telegraaf

•	
Een nuchtere blik op onze risicoperceptie
•	
Voor de lezers van Steven Pinker en Vaclav Smil
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Mensen zijn tot op zekere hoogte in staat elkaars emoties van
het gezicht te lezen, maar hoe doen andere dieren dat? Hoort
een vogel aan de zang van een andere vogel wat z’n stemming
is? Laat een chimpansee z’n vrolijkheid blijken met een grijns,
of betekent die zogenaamde lach juist iets heel anders? En ruikt
een hond aan een andere hond hoe de vlag er vandaag bijhangt?
Voor alle dieren die in sociale groepen leven is het belangrijk
te begrijpen waar hun soortgenoten zich mee bezighouden.
Gezichtsexpressies, lichaamstaal en andere emotionele uitingen
spelen daarbij een cruciale rol. Charles Darwin merkte al op dat
er een hoop overeenkomsten zijn in de uitingen van emoties van
mensen en andere dieren. Dit is met name het geval met dieren
waarmee we een lang evolutionair verleden delen, zoals bonobo’s
en chimpansees. En herkennen we niet allemaal emotioneel gedrag
bij onze huisdieren? Elk dier op aarde is uniek en heeft dus ook
een uniek repertoire aan emoties tot zijn beschikking. Mariska
Kret laat ons zien welke verschillen er zijn, tussen mens en dier, én
belangrijker nog: welke overeenkomsten.

MARISKA KRET is universitair
hoofddocent bij de faculteit
Cognitieve Psychologie van de
Universiteit Leiden. Na een promotieonderzoek naar lichaamstaal ging ze geleidelijk steeds
meer vergelijkend onderzoek

•	Voor de lezers van Frans de Waal en Midas Dekkers
• New Scientist nomineerde Mariska Kret in 2016 voor
de titel Wetenschapstalent van het jaar.

doen naar mensapen. Ze is
specifiek geïnteresseerd in automatische gezichtsuitdrukkingen
waar we zelf weinig controle
over hebben, zoals pupilgrootte.
PAPERBACK 240 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 450 3105 7 NUR 922/757
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021

Over bonobobillen en mensenwangen
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De onthullende dagboeken
van Constantijn Huygens jr.,
secretaris van stadhouder
en koning Willem III

25

Bij de naam Constantijn Huygens denken de meeste mensen aan
de diplomaat en dichter. Zijn gelijknamige zoon is minder bekend.
Huygens jr. was de secretaris van stadhouder Willem III, die ook
koning van Engeland was. Tijdens zijn leven hield hij een dagboek
bij, waarvan grote delen bewaard zijn gebleven. Deze journalen
geven een ongekend inzicht in het dagelijks leven in de 17de eeuw,
de intriges aan het hof en de opmaat en nasleep van de Glorious
Revolution.

JAN PAUL SCHUTTEN (1970)
schrijft over allerlei onderwer
pen, maar vooral informatieve
boeken voor kinderen over
wetenschap en natuur. Zijn

Schaduwleven focust op de journalen uit de jaren 1688 tot 1696, een
cruciale periode in de Nederlandse geschiedenis. De dagboeken laten
ons de mars naar Londen ervaren en van de Slag aan de Boyne. We
staan in de antichambres van Hampton Court en Kensington Palace.
We reizen per koets naar Het Loo, winkelen in Londen en logeren in
Brussel. We zien de mouches, pruiken en muizenvelletjes van de high
society, maar ook de gesneuvelde soldaten die uitgekleed worden
op het slagveld. We maken de dood van koningin Mary en broer
Christiaan van dichtbij mee.
Jan Paul Schutten voorziet de dagboeken van commentaar,
achtergronden en historische context. Dankzij informatie uit de
dagboeken en brieven van familieleden worden we ooggetuige van
het leven van een mens in de 17de eeuw. Van zijn eerste woorden
tot zijn laatste grote reis.

boeken werden bekroond met
talloze prijzen, waaronder twee
Gouden Griffels, en zijn in twintig
talen vertaald.

PAPERBACK MET FLAPPEN 576 BLZ.
CA. € 29,99 E-BOOK CA. € 16,99
GEÏLLUSTREERD
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‘De bijzondere gave van Jan Paul Schutten zit ’m in het
aantrekkelijk opdienen van gecompliceerde wetenschap.’
– nrc Handelsblad

FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG ROALD TRIEBELS

ISBN 978 90 450 3128 6 NUR 680/681
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021
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Het dagelijks leven aan het einde van de zeventiende eeuw
beschreven alsof we er zelf bij aanwezig zijn
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DRIE PERFECTE CADEAUS: DRIE

‘Panhuysen slaagt erin een beklemmend en aangrijpend
beeld te schetsen van de lotgevallen van een familie én
van de Republiek als geheel.’ – De Groene Amsterdammer
‘Heel precies en meeslepend.’ – de Volkskrant
‘Trefzekere geschiedschrijving […]. Luc Panhuysen
zou een lintje moeten krijgen.’ – Trouw

•	In 2022 grootse herdenking van het Rampjaar,
met o.a. exposities, publicaties, culturele activiteiten
en een npo-documentaire
•	In oktober is het thema van de Maand van de
Geschiedenis Wat een ramp!
•	Het beste boek over het meest penibele jaar uit
de Nederlandse geschiedenis, nu in een luxe, herziene
en geïllustreerde cadeau-editie

GEBONDEN MET STOFOMSLAG 480 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 25,00 E-BOOK CA. € 9,99
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FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG ZENO

ISBN 978 90 450 4542 9 NUR 680
VERSCHIJNT IN JANUARI 2022

BESTSELLERS IN LUXE EDITIES
MARGOT VANDERSTRAETEN

Mazzel tov

MIJN LEVEN ALS WERKSTUDENTE BIJ EEN ORTHODOX-JOODSE FAMILIE

‘Vanderstraeten presteert wat elke schrijver groot
maakt: tonen hoe mooi en moeilijk het is om mens te zijn
onder de mensen. Mazzel tov is een heel straf boek.’
★ ★ ★ ★ ★ – De Standaard
‘Oprecht en mooi geschreven. [...] Een aanrader.’
– nrc Handelsblad

•	Al 60.000 exemplaren verkocht, nu in een luxe cadeaueditie
GEBONDEN MET STOFOMSLAG 336 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 25,00 E-BOOK CA. € 9,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG SUZAN BEIJER

ISBN 978 90 450 4528 3 NUR 740/756
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021

NEDERLAND ONDER HET SYSTEEMPLAFOND
‘Een sociologisch onderzoek van ons vaderland.’
– Beau van Erven Dorens
‘Met zijn scherpe oog voor het menselijk tekort
schetst hij dieptrieste verhalen om te lachen.’
– Gijs Groenteman, de Volkskrant

•	
Luxe, gebonden editie met nieuw voorwoord
en niet eerder gepubliceerde foto’s
•	
Het ideale cadeau voor je vader, oom, buurman
of andere chagrijn
•	
Al 16.000 exx. verkocht
GEBONDEN MET STOFOMSLAG 400 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 32,50 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG ZENO
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AI voor alfa’s – in de aanstekelijke stem

van Jeanette Winterson
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JEANETTE WINTERSON is
auteur van onder andere
Waarom gelukkig zijn als je
normaal kunt zijn, Sinaasappels
zijn niet de enige vruchten en De

Twaalf bytes bevat twaalf onthullende, geestverruimende, grappige
en provocerende essays over de implicaties van kunstmatige
intelligentie voor de manier waarop we leven en liefhebben.
Hoe zien liefde, zorgzaamheid, seks en verbinding eruit als mensen
een band aangaan met kunstmatig intelligente helpers, leraren,
sekswerkers en partners? En wat betekent dit allemaal voor onze
diepgewortelde aannames over gender? Zal het fysieke lichaam
dat ons thuis is binnenkort worden versterkt door biologische en
neurale implantaten, waardoor we fitter, jonger en verbonden
blijven? Wordt het niet langzaam tijd om een back-up te maken van
ons brein?
Voortbordurend op deze en andere vragen die aan de orde kwamen
in haar roman Frankusstein gaat Winterson dieper in op de geschie
denis van kunstmatige intelligentie, de huidige stand van zaken, en
voorspellingen voor de toekomst. Ze haalt daarbij religie, mythe,
literatuur, ras, genderpolitiek en natuurlijk informatica aan, om ons
te helpen de radicale veranderingen te begrijpen die dichterbij zijn
dan we denken.

passie. Haar werk is met talrijke
prijzen bekroond, waaronder
de Whitbread Award voor
beste debuutroman. In 2016
verscheen de verhalenbundel
Kerstdagen, die door het
boekenpanel van dwdd tot
Boek van de Maand werd
uitgeroepen. In 2019 volgde de
roman Frankusstein.

Over Frankusstein:
‘Alleen een auteur als Winterson kan het monster
van Frankenstein nieuw leven inblazen.’
• • • • – Roos van Rijswijk, nrc Handelsblad
‘Jeanette Wintersons literaire loopbaan kenmerkt
zich door een compromisloze verbeeldingskracht en
door boeken waarin plaats is voor elementen uit alle
mogelijke genres, die uiteindelijk altijd hetzelfde doel
dienen: het bezweren van de chaotische werkelijk
heid door deze in verhalen te vangen. Daar is ze
in Frankusstein opnieuw glorieus in geslaagd.’
★ ★ ★ ★ – Hans Bouman, de Volkskrant
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MARGOT DIJKGRAAF (1960) is
literatuurcriticus en auteur. Ze was
directeur van het Centre Français

Op een dag opent Margot Dijkgraaf thuis een koffertje dat ze
decennialang onder haar moeders bed heeft zien liggen. Ze vindt
er een met de hand geschreven artikel in van haar grootvader,
over Penthesilea, heldin in de gelijknamige tragedie van de Duitse
schrijver Heinrich von Kleist. Ruim een eeuw voordat zijzelf een
boek publiceerde over rebelse vrouwen in de letteren, blijkt haar
grootvader over een rebelse literaire heldin te hebben geschreven.
Ze wordt nieuwsgierig. Wie was die grootvader die ze nooit
heeft gekend, zoon uit een geslacht van Zeeuwse boomkwekers
en zaadhandelaren, die weigerde zich te voegen en niet wilde
opvolgen in de zaak maar zijn eigen weg ging en zijn passie voor
literatuur volgde? Hoe was het te trouwen midden in de Eerste
Wereldoorlog? Ze volgt zijn parcours, van Goes en Domburg, naar
Kampen, Dordrecht en Hilversum. En passant maakt ze kennis met
de wereld van P.C. Boutens, de schilders rond Jan Toorop, het werk
van Heinrich von Kleist en de psycholoog Gerard Heymans. Een
innemende kleine familiegeschiedenis en een ode aan de mythe
van de Amazones.

du livre bij Maison Descartes en
van academisch-cultureel centrum
SPUI25. Van haar hand verschenen
onder meer Franstalige literatuur
van nu (2003), Spiegelbeeld en
schaduwspel. Het oeuvre van Hella S.
Haasse (2014), Lezen in Frankrijk. Een
literaire tour de France (2018) en Zij
namen het woord. Rebelse vrouwen in
de Franse letteren (2020).

Over Zij namen het woord:
‘Onderhoudend, verhelderend en enthousiasmerend
beschrijft ze heldinnen als George Sand, Simone de
Beauvoir, Madame de Staël, Colette en Annie Ernaux,
samen een dwarsdoorsnede van vier eeuwen literatuur.’
– Sander Becker in Trouw
‘Een magnifiek boek. Zeker, zeker lezen!’ – Stretto

•	Margot Dijkgraaf ontvangt de Gouden Ganzenveer
2021. De prijs wordt op 20 september 2021 uitgereikt
•	Margot Dijkgraaf is ambassadeur tussen Frankrijk
en Nederland op het gebied van de letteren
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Een ongelooflijk avontuur in de stijl van grootheden als
Isaac Bashevis Singer en Sjolem Aleichem
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Ontsnapping uit
het getto
JOHN CARR

Het aangrijpende relaas van een Joodse jongen die ontsnapte
uit het getto van Lódz en na een lange gevaarlijke zwerftocht
door bezet Europa ontkwam aan de nazi’s

JOHN CARR is de oudste zoon
van Henry Carr. Hij werkte voor
de overheid en is momenteel
fellow bij de London School of
Economics and Political Science.

Begin 1940 steekt de dan dertienjarige Chaim Herszman een
bewaker neer bij het getto van Lodz. De man stond op het punt
Chaims jongere broertje dood te schieten. Chaim ontsnapt
en begint aan een levensgevaarlijke vlucht door het door de
nazi’s bezette Europa. Hij belandt als verstekeling in een Duitse
troepentrein naar Berlijn, waar hij het enkele maanden volhoudt,
voordat hij onder een valse identiteit in de Elzas terechtkomt.
Daarna lukt het hem de grens naar het onbezette Vichy in Frankrijk
te passeren, verborgen in een Duitse politiewagen. Uiteindelijk
ontkomt hij door de Pyreneeën over te trekken en naar Gibraltar
te gaan. Hij belandt in Engeland, neemt dienst in het Britse leger
en raakt betrokken bij de verovering van Duitsland. Geholpen
door zijn niet-Joodse uiterlijk, een dosis lef en vastberadenheid,
bewuste wisselingen van identiteit, en zeker ook door gelukkig
toeval en de hulp van vreemden, slaagt Herszman erin zijn
Odyssee te overleven. Op latere leeftijd heeft hij zijn bijzondere
oorlogsgeschiedenis gedetailleerd verteld aan zijn oudste zoon, de
auteur John Carr. De onbevangen blik van een Pools-Joodse jongen
op mensen onder oorlogsomstandigheden in Polen, Duitsland,
Frankrijk en Groot-Brittannië biedt een verrassend perspectief op
de zwartste jaren uit de Europese geschiedenis.

‘Geloof me, dit is een geweldig en waargebeurd verhaal.’
– Ken Follett
•	Een waargebeurd,
waanzinnig spannend en
ontroerend verhaal

‘Het fantastische verhaal van een Joodse jongen die op
dertienjarige leeftijd een nazi-bewaker vermoordde en
aan de Holocaust ontsnapte.’ – The Times
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De triomfen en teleurstellingen van
een leven gewijd aan woorden

ANNIE DILLARD
Een schrijversleven
In deze verzameling essays laat Annie Dillard zien welke toewijding,
welk gevoel voor absurditeit en durf kenmerkend zijn voor het
bestaan van een schrijver. Gevoelig en met de haar kenmerkende
humor vertelt ze niet alleen over haar eigen, soms tot wanhoop
stemmende, ervaringen tijdens het schrijven van haar boeken,
maar ze biedt in Een schrijversleven vooral ook een dieper inzicht in
het dagelijkse reilen en zeilen van een van de meest mysterieuze en
mooie beroepen op aarde.
Voor niet-schrijvers geeft Een schrijversleven een indringend beeld
van de beproevingen en triomfen van een leven dat met louter
letters en woorden wordt doorgebracht, voor schrijvers is het
een herkenbaar en troostend verhaal van een stimulerende en
buitengewoon getalenteerde collega.

ANNIE DILLARD (1945) is
een Amerikaans schrijver van
verhalen, poëzie en essays. Voor
haar werk ontving ze talloze
prijzen en eredoctoraten. In
2019 verscheen bij Atlas Contact
Pelgrim langs Tinker Creek,
waarvoor Dillard de Pulitzerprijs

‘Dillard openbaart zowel de moeilijkheden als de
geneugten van het schrijverschap. Ze schrijft toeganke
lijk, grappig en hartverscheurend en belicht precies die
vragen die vaak rondspoken in de hoofden van degenen
die de maffe beslissing genomen hebben hun leven te
wijden aan de kunst.’ – The Irish Times
‘Een boek dat me over de hele wereld heeft vergezeld,
een boek dat ik op elke willekeurige pagina kan
openslaan om mezelf eraan te herinneren waarom
ik ervoor gekozen heb mijn leven te wijden aan het
aanslaan van toetsen en het staren naar lege pagina’s.’
– Geoff Bendeck, schrijver en journalist voor onder meer
The New York Times, la Review of Books en Paris Review

kreeg. Henny Corver kreeg voor
de vertaling van dat boek de
Filter Vertaalprijs 2020. Ook in
2020 verscheen bij Atlas Contact
de essaybundel De overvloed.
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JAN LUC A S SEN & LEO LUC A S SEN

JAN LUCASSEN is emeritus

Migratie is diep verankerd in het dna van Amsterdam. Al sinds de
zestiende eeuw vestigen zich er jaarlijks duizenden nieuwkomers,
zowel van het Nederlandse platteland als van ver daarbuiten.
Tegelijkertijd verlaten velen de stad, soms nadat ze er generaties
lang gewoond hebben. Dat voortdurend in- en uitademen leidt,
zowel vroeger als nu, ook tot spanningen of zelfs tot uitsluiting,
zoals onder andere de geschiedenis van joodse, Surinaamse en
Marokkaanse Amsterdammers laat zien. Tegelijkertijd vormt die
continue migratie de motor van de enorme diversiteit die de stad
aan het IJ kenmerkt. En van de typerende economische en culturele
dynamiek, die de stad zijn wereldfaam heeft bezorgd en voor zo
veel mensen aantrekkelijk maakt.
Jan en Leo Lucassen laten zien hoe al die ingezetenen en buiten
staanders door de eeuwen heen met elkaar omgingen: hoe zij zich
tot elkaar verhielden en hoe zij Amsterdam maakten tot de stad die
het vandaag de dag is.

hoogleraar internationale en
comparatieve sociale geschiedenis aan de vu.
LEO LUCASSEN is directeur van

•	In aanloop naar het 750-jarig bestaan van Amsterdam

het Internationaal Instituut voor

• Rijkgeïllustreerd

Sociale Geschiedenis (iisg) en
hoogleraar sociale geschiedenis
aan de Universiteit Leiden.
Samen schreven zij Vijf eeuwen
migratie.
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•	Met speciale gasthoofdstukken over Joods, zwart
en islamitisch Amsterdam door respectievelijk
Bart Wallet, Mark Ponte en Nadia Bouras

Foto: © XXX

Zonder migratie geen Amsterdam
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Op 5 oktober 1985 schiet een Egyptische soldaat op een groep vakantie
vierende Israëlische toeristen in de Sinaï, vlakbij de grens met Eilat. Zeven
toeristen, onder wie vier kinderen, worden gedood. Twee maanden later
lukt het mij, achttien jaar oud, om als verstekeling uit Iran te vluchten,
bestemming onbekend.

BAHRAM SADEGHI (1967, Iran)
werkt als programmamaker en
debatleider voor onder meer
Pakhuis de Zwijger, Movies
that Matter en idfa, was een

Hoe kan een gebeurtenis waarmee je niets te maken hebt de loop
van je leven bepalen, en je lot verbinden met dat van onbekende
anderen? De dodelijke kogels in de Sinaï veranderden de levensloop
van Bahram Sadeghi. In dit boek reconstrueert hij deze aanslag en
ontrafelt hij haar impact, op zijn eigen leven maar ook op dat van
direct betrokkenen, zoals op de destijds vijfjarige Tali, die overleefde
doordat haar moeder zich boven op haar wierp en de kogels opving;
op de twaalfjarige Ehud, die drie kinderen redde maar niet kon
voorkomen dat zijn broertje Amir werd doodgeschoten; en op de
dader, Soleiman Khater, en zijn familie.
De aanslag die onze levens veranderde combineert memoir,
journalistieke reportage, en meticuleuze reconstructie met de
theorie van het vlindereffect, dat een belangrijke rol speelt binnen
de chaostheorie. Dit boek is Sadeghi’s poging om grip te krijgen
op de waanzinnigste chaos die er bestaat: het leven.

van de Jakhalzen in De Wereld
Draait Door, presenteerde het
vpro-programma Levy & Sadeghi

• Met tekeningen van Cristina Garcia Martin

en schrijft voor de Volkskrant.
In 2012 debuteerde hij met
Waarom bent u zo arm? Sadeghi
heeft geen hobby’s.
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Volgens het vlindereffect kan een gebeurtenis ver weg je
levensloop veranderen – het overkwam Bahram Sadeghi
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Deze veelzijdige collectie verhalen toont de vele manieren
waarop Anton de Kom generatie op generatie blijft inspireren
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MITCHELL ESAJAS E.A.

Met bijdragen van o.a. Mitchell
Esajas, Guno Jones, Nina Jurna,
Daniel Kolf, Vincent de Kom,
Ianthe Sahadat, Humberto Tan
en de winnaars van de Anton de
Kom-schrijfwedstrijd.

Anton de Kom was een antikoloniaal denker, verzetsstrijder,
vader, auteur en dichter. Hij wijdde zijn leven aan de strijd tegen
kolonialisme en fascisme. Vele decennia na zijn overlijden wordt
hij nog steeds herinnerd, zo bleek eens te meer in 2020: De Kom
werd opgenomen in de canon en Wij slaven van Suriname werd een
bestseller. Hoezeer zijn gedachtegoed een bron van inspiratie is
voor vele generaties, bewijzen de verhalen in deze bundel. In vaak
heel persoonlijke, onderzoekende verhalen buigen de schrijvers
zich over onder meer hun band met het gedachtegoed van De
Kom, zijn inzichten over recht en onrecht, zijn pleidooi voor zwart
bewustzijn en zijn strijd om de dingen waar we niet graag over
praten, bespreekbaar te maken.
Deze bundel wordt ingeleid door Mitchell Esajas en bevat ook de
verhalen van de winnaars van de eerste Anton de Kom-schrijf
wedstrijd, georganiseerd door The Black Archives, Stichting Anton
de Kom en Atlas Contact.

‘Wij slaven van Suriname werd tijdens de
#BlackLivesMatter-protesten in de zomer van 2020
een bestseller, 86 jaar na de originele uitgave. Dit
toont aan dat het gedachtegoed leeft en mensen
nog steeds inspireert.’ – Mitchell Esajas, The Black Archives

•	
Per verkocht exemplaar komt € 1,- ten goede aan The
Black Archives en € 1,- aan Stichting Anton de Kom
•	
Verschijnt in oktober, de Black Achievement Month
•	
Presentatie i.s.m. The Black Archives, gelijktijdig
met bekendmaking winnaars Anton de Komschrijfwedstrijd
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MARC ARGELOO (1959)
is een bekende naam in
de Nederlandse natuur
beschermings- en vogelwereld.
Hij was redactielid van Dutch
Birding en werkte bij het
wnf en Vogelbescherming

Nederland. Met Emile Brugman
en Alexander Reeuwijk schreef
hij In het spoor van de grote
ontdekkers: O’Hanlons helden.
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Stel: je wandelt met je ouders door het natuurgebied van hun
jeugd, en waar jij geniet van de rust en het groen om je heen, zien
zij vooral wat er verdwenen is: de veldleeuweriken, de ooit zo
talloze grutto’s. Dit fenomeen staat bekend als het shifting baseline
syndrome: elke nieuwe generatie weet niet meer hoe rijk de natuur
was ten tijde van de jeugd van hun ouders.
De afgelopen jaren is er breed natuurhistorisch onderzoek
gedaan naar dit verschijnsel door ecologen, historici, archeologen
en paleontologen. De uitkomsten zijn ronduit schokkend: de
kennis van de rijkdom van de natuur blijkt uit ons collectieve
bewustzijn verdwenen. Iedereen kent de dodo, maar wie weet er
van de uitgestorven golfzeebaars, het tijgerstaartzeepaardje, de
noordelijke zeebeer en de honderden andere verdwenen of bijna
verdwenen soorten?
Marc Argeloo doet al jaren onderzoek naar het shifting baseline
syndrome en komt in zijn boek Landschapsamnesie tot belangrijke
en pijnlijke inzichten over hoe wij naar onze natuur kijken.
Landschapsamnesie is een confronterend boek, maar biedt
een onmisbare bijdrage aan de nationale en internationale
natuurbescherming.

Hoe kunnen we de natuur beschermen als we niet eens
weten wát we beschermen?
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De winter nadert, tijd voor een verwarmende nieuwe Scharrelaar

De scharrelaar
VOGELTIJDSCHRIFT VOOR LEZERS
Najaar. De vogels trekken naar warmere oorden en de lezers van
De scharrelaar zoeken de haard weer op. Niks verwarmt de mens
zo goed als de herfsteditie van De scharrelaar! Ook deze editie staat
weer boordevol met gedichten, verhalen en beschouwingen over
vogels in binnen- en buitenland. Niks is te gek, alles mag, als het
maar goed geschreven is en over vogels gaat. Laat de wintergasten
maar komen.

‘Een heerlijk tijdschrift.’ – Jelle Reumer
‘Een weldadige verzameling van korte verhalen.’
– De visdief.nl
‘Een superleuk en interessant literair magazine
voor de vogelaar.’ – Roots

•	
Voor vogelaars met liefde voor lezen, maar zeker
ook voor lezers met liefde voor vogels!
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Nieuw in de Vogelserie: een uk van een uil

RONALD VAN HARXEN
De steenuil
De steenuil is nauwelijks groter dan een merel en daarmee ons
kleinste uiltje. In ons land is hij van oudsher een bekende verschij
ning in vooral kleinschalig agrarisch landschap. Het steenuiltje
broedt graag op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke
variatie bieden. Daar kan hij op een klein oppervlak alles vinden wat
hij nodig heeft. Vanaf een verhoging zoekt de steenuil naar voedsel
en vliegt daar in golvende vlucht op af. Opvallend zijn de felgele
ogen en z’n lichte ‘wenkbrauwen’. Wie eenmaal is aangekeken door
een steenuil vergeet dit nooit meer.

‘De prachtige Vogelserie van Atlas Contact. Persoonlijke
verhalen vol wetenswaardigheden: vlot geschreven en
toch informatief.’ – Trouw

RONALD VAN HARXEN is voor
zitter van Steenuilenoverleg
Nederland (stone). Al meer

•	
De steenuil is een van de sterren van Beleef de lente,
de veelbekeken voorjaarssoap van Vogelbescherming
Nederland.

dan 25 jaar is hij bezig met
onderzoek naar en bescherming
van de steenuil, met name in
de Achterhoek. Er zijn maar
weinig steenuiltjes in het oosten
van het land die hij niet in zijn
handen heeft gehad.
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Al sinds haar kindertijd zijn er honden in het leven van Chloe
Shaw. Ze weet als geen ander wat het is om van een hond te
houden alsof het een familielid is en ze kent de waarde van
een hondenvriendschap. Ook kent ze het verdriet dat een
hondenbaasje treft als diens beste vriend overlijdt. Als haar hond
Booker, een lobbes met het uiterlijk van een wolf en het formaat
van een dinosaurus, van ouderdom sterft, stort dat haar opnieuw
in diepe rouw. Als haar droefenis na maanden niet wil wijken vraagt
ze haar gezin om een korte sabbatical. Gedurende een week treurt
ze, alleen, heel intens om Booker en om de honden die Booker
voorgingen. Ze denkt na over de vraag waarom ze toch zo graag
een hond in haar nabijheid heeft. Als ze na haar korte sabbatical
gelouterd terugkeert, weet ze: een leven zonder hond, dat is geen
leven.

CHLOE SHAW woont in
Connecticut met haar man,
twee kinderen en twee honden.
Een hondenleven is haar literaire
debuut.
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‘Een prachtig memoir en een ontroerend eerbetoon aan
de honden die haar leven zin hebben gegeven.’
– Publishers Weekly
‘Recht in het hart van iedere hondenliefhebber.’
– Kirkus Review

‘Een boek voor iedereen die ooit van een hond
gehouden heeft.’ – John Irving
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GEBRUIK VAN TIJD IN JE VERHAAL: EEN MACHTIG SCHRIJFWAPEN

LOUIS STILLER
Tijd
Meer dan een miljoen Nederlanders willen een boek schrijven.
Ruim veertig delen lang biedt de Schrijfbibliotheek aspiranten
en gevorderde schrijvers ideeën, inzichten en praktische hulp
bij het creatieve schrijfproces. Louis Stiller, grondlegger van de
Schrijfbibliotheek, biedt in zes nieuwe delen verdere verdieping door
zich te richten op de gereedschappen van de schrijver: plot, tijd,
ruimte, personage, scènes en show-don’t-tell.
In Tijd behandelt hij de verschillende manieren waarop je tijd kunt
gebruiken om je verhaal te vertellen. Wat voor structuur kent je
verhaal: lineair, cirkel, spiraal of nog iets anders? Wanneer gebruik
je flashbacks en flashforwards. Welk verteltempo past bij welk
verhaal?
Gebaseerd op interviews met schrijvers en voorzien van tips uit de
wereldliteratuur, films en andere verhalende kunsten biedt Stiller
een praktische en inspirerende gids voor iedere (beginnende)
schrijver.

LOUIS STILLER (1959) was
jarenlang schrijfdocent aan
de Schrijversvakscholen van
Amsterdam en Groningen,
hoofdredacteur van Schrijven
Magazine en de Schrijfbibliotheek
van Atlas Contact en bedenker
van Schrijven Online. Hij is
auteur van zo’n dertig boeken
en won prijzen voor essays,
non-fictie en journalistiek.

PAPERBACK BLZ. 96
CA. € XXX E-BOOK CA. € 9,99
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•	Najaar 2021 volgt de podcastserie Write On! i.s.m.
Schrijven Online
•	Onderdeel van een reeks van zes praktische nieuwe
delen binnen de Schrijfbibliotheek
•	Na Plot en Tijd volgen Ruimte, Show, don’t tell en een
herziene editie van Dialogen (i.s.m. Don Duyns)

FORMAAT 14 X 20 CM
OMSLAG VERA POST

ISBN 978 90 457 0618 4 NUR 624
VERSCHIJNT IN NOVEMBER 2021

THEMATITEL MAAND VAN DE GESCHIEDENIS, IN NIEUWE VORMGEVING

ALAIN DE BOTTON
Ode aan de arbeid
Waarom werken we eigenlijk? Welk nut heeft ons werk voor ons
zelf en voor de rest van de wereld? En waarom laten we werk
zo’n prominente plaats innemen in ons leven dat we er zelfs onze
identiteit aan ontlenen? Alain de Botton gaat op zoek naar de
antwoorden op die vragen en volgt verschillende mensen tijdens
hun werkzaamheden, van tonijnvissers op de Malediven tot
accountants in Londen. Het resultaat is een ode aan de intelligentie,
eigenaardigheid, schoonheid en verschrikkingen van de moderne
werkomgeving.

‘Prachtige observaties.’ – fd
‘Mooi boek over het werk, naast liefde de belangrijkste
factor die zin kan geven aan het bestaan.’ – Trouw

ALAIN DE BOTTON werd in
1969 geboren in Zwitserland en

•	
Verschijnt aan het begin van de Maand van de
Geschiedenis, het thema dit jaar is ‘Aan het werk!’

woont en werkt in Londen. Hij
schreef onder meer De troost
van de filosofie, Religie voor
atheïsten, Statusangst en Het
nieuws: een gebruiksaanwijzing.
Zijn werk is in meer dan twintig
talen vertaald.

PAPERBACK 352 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 20,- E-BOOK CA. € 9,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL
THE PLEASURES AND SORROWS OF WORK
(HAMISH HAMILTON)

VERTALING JELLE NOORMAN
OMSLAG MOKER ONTWERP
ISBN 978 90 450 4545 0 NUR 730
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021
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Het nieuwe boek
van Midas Dekkers
verschijnt in oktober
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UITGEVERIJ ATLAS CONTACT

ADVERTENTIES IN
LANDELIJKE DAGBLADEN
GROTE ONLINECAMPAGNE
AANDACHT OP FACEBOOK,
TWITTER, INSTAGRAM
EN LINKEDIN
POSTERS VOOR
DE BOEKHANDEL
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MIDPRICE

FOKKE OBBEMA

De zin van het leven
€ 17,5

0

•	
65.000 exemplaren
verkocht
•	
De opvolger, Een zinvol
leven, verschijnt
in september 2021

PAPERBACK 368 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
€ 17,50 E-BOOK CA. € 12,99
54

GESPREKKEN OVER DE ESSENTIE VAN ONS BESTAAN
De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op
vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet
beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist
en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hart
stilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte
veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring
riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in
‘de beste interviewserie van 2018’, aldus Matthijs van Nieuwkerk.
Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende
gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de
eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Dit boek
is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles
begon.

‘Adembenemend, meer dan inspirerend en wijs
bovendien.’ – nrc Handelsblad
‘Een mooie bundeling van stuk voor stuk interessante
gesprekken. Dat komt niet alleen door de gespreks
partners, maar vooral dunkt me, doordat deze
gesprekken gaan over de dingen die er werkelijk toe
doen. Verfrissend met welke onbevangenheid en
nieuwsgierigheid Obbema zijn vragen blijft stellen. Je
voelt de persoonlijke urgentie er achter.’
– Bert Altena, NieuwWij.nl

FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG MARRY VAN BAAR

ISBN 978 90 450 4469 9
NUR 730/770/740
VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

EVA VRIEND

MIDPRI CE

Eens ging de zee hier tekeer
€ 17,5

0

•	
Al bijna 20.000
exemplaren verkocht
•	
Getipt door het
boekenpanel van dwdd
•	
Shortlist Libris
Geschiedenis Prijs

HET VERHAAL VAN DE ZUIDERZEE EN HAAR KUSTBEWONERS
Urk, Volendam, Spakenburg, Wieringen: de schilderachtige
stadjes rond het IJsselmeer spreken tot de verbeelding, met hun
authentieke gevels, vissersboten en pittoreske havens. Leven
en lot van alle kustbewoners zijn met elkaar verbonden door
één gebeurtenis: op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht. De
overheid was ervan overtuigd dat dit Nederland zou opstuwen in de
vaart der volkeren. De kustbewoners stonden erbij, keken ernaar
en moesten zich zien te redden. Hun Zuiderzee werd het IJsselmeer,
al spreken ze zelf nog steeds van ‘ons zeetje’. Wat betekent zo’n
ingrijpende verandering voor de cultuur, de identiteit en de
toekomstdromen van mensen, tot op de dag van vandaag? Aan de
hand van de levensgeschiedenissen van vier vissersfamilies vertelt
Eva Vriend een groots verhaal over de innige band met het water,
de veerkracht die vereist is om vooruit te komen en vissersbloed
dat kruipt waar het niet gaan kan.

‘Dit is de vaderlandse geschiedenis zoals je ’m heel graag
leest. Een boek in de traditie van Geert Mak en Frank
Westerman, vol prachtige anekdotes en mooie foto’s.
Ontroerend!’ – dwdd-boekenpanel
‘Eva Vriend weet het bijzondere van “gewone mensen”
weergaloos gestalte te geven – dat levert fascinerende
geschiedschrijving op. Een genot om te lezen.’
– Herman Pleij
‘Vriend maakt korte metten met stereotypen. Er was
weliswaar teloorgang en weemoed door de afsluiting van
de Zuiderzee, maar Vriend toont aan hoe veerkrachtig de
kustbewoners waren en zijn.’ – Trouw

PAPERBACK 360 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
€ 17,50 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG SUZAN BEIJER

ISBN 978 90 450 4530 6 NUR 680/320
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021
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MIDPRICE

HARM EDE BOTJE
EN MISCHA COHEN

€ 17,5

0

Mijn meningen
zijn feiten
DE WORDING VAN THIERRY BAUDET

•	
Shortlist Brusseprijs,
voor het beste journalis
tieke boek van het jaar
•	
Lezingentournee in
september en oktober,
‘Mijn meningen zijn feiten:
jaar later’

Na een glorieuze overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen
van 2019, vormde het jaar erna een hard gelag voor Thierry Baudet.
Naar aanleiding van een reeks kritische publicaties stortte zijn partij
als een kaartenhuis in elkaar. Was dat te verwachten? Ja, zo laten
journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen op overtuigende
wijze zien in Mijn meningen zijn feiten. In deze onthullende politieke
biografie, die een belangrijke bijdrage had aan de controverse
rondom Baudet, ontrafelen ze een patroon: waar Baudet komt
vallen spaanders. Maar dat Baudet eind 2020 als een feniks herrees
past eveneens in dat patroon; binnen de door hem zelf gebouwde
zuil heeft hij nog steeds een grote aanhang.
De auteurs spraken met familieleden, leraren, medestudenten,
(voormalige) vrienden en vriendinnen – en met ideologische
voor- en tegenstanders. Zij onderzochten Baudets drijfveren, zijn
(mislukte) carrières in de muziek, de wetenschap, de journalistiek en
literatuur, en zijn politieke radicalisering. Dichter bij het ‘fenomeen’
Thierry Baudet kan je niet komen.

‘Een boek dat zelf politieke geschiedenis schrijft.’
– Vrij Nederland
‘Een biografie als een Faustiaans drama.’
– Tommy Wieringa
‘Dit boek brengt op voortreffelijke wijze Baudets
persoonlijke, politieke en academische leven samen.’
• • • • – nrc Handelsblad
‘Het beste boek over Thierry Baudet. Feitelijk
en onvooringenomen.’ – Nederlands Dagblad

PAPERBACK 376 BLZ.
€ 17,50 E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG BART VAN DEN TOOREN

ISBN 978 90 450 4531 3 NUR 754/813
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021

SIMON
ROZENDAAL
€ 15,-

MIDPRI CE

Alles wordt beter!
NOU JA, BIJNA ALLES
Wie de tv aanzet, de krant openslaat, naar de verhitte discussies
aan de stamtafel luistert, of de sociale media volgt, die weet zeker:
het gaat slecht met de wereld. Onzin, zo laat Simon Rozendaal zien
met kille cijfers en hartverwarmend optimisme. Lucht en water zijn
schoner dan ooit. We leven langer, we zijn welvarender dan ooit, we
behandelen dieren beter. Nog nooit was de kans zo klein om door
geweld om het leven te komen als nu.
In Alles wordt beter! analyseert Simon Rozendaal wat de motoren
achter de vooruitgang zijn en waarom zoveel mensen er toch niet
in willen geloven. De vooruitgang heeft ons nog niet in de steek
gelaten. Ja, natuurlijk zijn er problemen – die zullen er altijd zijn –
maar het verleden heeft geleerd dat we die kunnen oplossen. Lang
leve de mens!

•	
Voor de lezers van
Steven Pinker,
Hans Rosling en
Rutger Bregman
•	
Met een nieuw voor
woord

PAPERBACK 312 BLZ.
CA. € 15,00 E-BOOK CA. € 6,99

‘Rozendaals verteltoon is verrukkelijk, erudiet, grappig,
hogelijk verontwaardigd en doorspekt met goed
gedoseerde, persoonlijke anekdotes uit veertig jaar
wetenschapsjournalistiek.’ ★ ★ ★ ★ – de Volkskrant
‘Een krachtig pleidooi voor vindingrijkheid en beschaving
als antwoord op het doemdenken.’ – Trouw

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0780 7 NUR 600
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2022
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AGLAIA BOUMA
Insectenrijk

HET GROOTSE LEVEN VAN KLEINE BEESTJES
In Insectenrijk beschrijft Aglaia Bouma op
humoristische wijze en met grote kennis van
zaken alles waarvan je niet wist dat je het altijd
al wilde weten over insecten. Dertig jaar geleden
overleefde de schrijver zelf ternauwernood
een steek van een grote wespensoort, met een
trauma tot gevolg. Omdat kennis het beste
wapen tegen angst is, besloot Bouma zich
grondig te verdiepen in insecten. Haar fobie
ontpopte tot een gepassioneerde, aanstekelijke
fascinatie. Na het lezen van Insectenrijk weet je
bijvoorbeeld dat er nachtvlinders voorkomen
die sprekend op een gebroken takje lijken, dat
oorwurmen zorgzame moeders kunnen zijn
en dat springstaartjes elkaar dansend het hof
maken.

‘De lezer ontdekt hoe interessant,
grappig, bizar en soms ontroerend het
insectenleven eigenlijk is.’ – Trouw
‘Gelukkig overwon Aglaia Bouma haar
angst voor insecten. Anders had ze
dit fraaie boek over zespoters niet
geschreven. Na het lezen van alle
gezellige kriebelpraat zou je haast zin
krijgen om een mug te knuffelen.’ – Quest

PAPERBACK 264 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 15,- E-BOOK CA. 12,99
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FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0781 4 NUR 410/432
VERSCHIJNT IN JANUARI 2022

ANDRÉ ALEMAN

Je brein de baas
OVER DE ROL VAN BEWUST DENKEN
In Je brein de baas neemt neuropsycholoog
André Aleman het op voor het bewuste denken.
Onderzoek heeft eerder aangetoond dat juist
onbewuste processen in ons brein een grote
invloed kunnen hebben op ons gedrag. Daardoor
zijn veel wetenschappers de rol van bewust
denken gaan bagatelliseren: het heeft volgens
hen slechts een gering effect op ons doen en
laten. Dat betekent dat er van een vrije wil ook
geen sprake kan zijn. In dit boek horen we een
heel ander geluid: Aleman laat aan de hand van
de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap
zien dat het menselijk bewustzijn wel degelijk ons
gedrag stuurt. Wat je doet en wie je bent heeft
veel te maken met wat je denkt en wilt. Sterker
nog, we kunnen bewust ons eigen denken en
doen beïnvloeden om onze doelen te bereiken.
Hoewel onbewuste processen zeker een rol
spelen, laat Aleman zien dat bewust denken die
onbewuste processen in goede banen kan leiden.
Mindfulness en spiritualiteit kunnen daarbij
behulpzaam zijn. Het feit dat ons brein ‘bezield’
is, maakt ons uniek.

Over Het seniorenbrein:
‘Alemans verdienste is dat hij duidelijk
weet waarover hij spreekt en dat hij zin
van onzin scheidt.’ – Het Financieele Dagblad
‘Een boek dat je niet weglegt, of je nu
20 jaar bent of 100.’ – Psychologie Magazine

PAPERBACK 224 BLZ.
GEÏLLUSTREERD
CA. € 15,- E-BOOK CA. € 9,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK

ISBN 978 90 467 0750 0 NUR 770
REEDS VERSCHENEN
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VERSCHIJNINGSKALENDER
REEDS VERSCHENEN

André Aleman
Je brein de baas (olympus)

AUGUSTUS

Christien Brinkgreve
De ruimte van Herman
Hertzberger

Steven Pinker
Rationaliteit

Ronald van Harxen
De steenuil

Mirjam Pool
Leefgeld

Mariska Kret
Tussen glimlach en grimas

Margot Vanderstraeten
Minjan

Geert Mak
De eeuw van mijn vader

Dave Goulson
Stille aarde

Kelli van der Waals
Koud water

Jürgen Osterhammel
De metamorfose van de wereld

OKTOBER

Bettina Stangneth
Sekscultuur
Louis Stiller
Plot

SEPTEMBER

Harm Ede Botje
en Mischa Cohen
Mijn meningen zijn feiten
(midprice)

Jeroen Brouwers
Kroniek van een karakter
(midprice)

Jeroen Brouwers
De laatste deur (midprice)
Ian Buruma
Na de moord in Amsterdam
Margot Dijkgraaf
In de voetsporen van mijn
grootvader
Ton Eggenhuizen
De knobbelzwaan
Kristoffer Hatteland
Endresen
Het varken
Olivia Laing
Ieder een lichaam
Merel Leeman
De Keien

Alain de Botton
Een ode aan de arbeid (midprice)
Midas Dekkers
Wat loopt daar?
Mitchell Esajas e.a.
Antonlogie
Geert Mak
Grote verwachtingen

(geactualiseerde editie)

Annemarié van Niekerk
Om het hart terug te brengen
Luc Panhuysen
Het monsterschip
Marcel van Roosmalen
Nederland onder het
systeemplafond (luxe editie)
Bahram Sadeghi
De aanslag die onze levens
veranderde

Geert Mak
Hoe God verdween uit Jorwerd
(jubileumeditie)

Klaartje Scheepers
Van aardappel tot avocado
Jan Paul Schutten
Schaduwleven
Louis Stiller
Tijd
Caro Verbeek
Een kleine cultuurgeschiedenis
van de (grote) neus

DECEMBER

Jan Lucassen & Leo Lucassen
Migratie als dna van Amsterdam

JANUARI

Marc Argeloo
Landschapsamnesie
Aglaia Bouma
Insectenrijk (olympus)
Annie Dillard
Schrijversleven

Margot Vanderstraeten
Mazzel tov (luxe editie)

Maggie Nelson
Over vrijheid

Eva Vriend
Eens ging de zee hier tekeer

Luc Panhuysen
Rampjaar 1672 (luxe editie)

(midprice)

Jeanette Winterson
Twaalf bytes

NOVEMBER

André Aleman
Wie is hier nou verward?

Johnjoe McFadden
Leven is eenvoudig

John Carr
Ontsnapping uit het getto

Fokke Obbema
De zin van het leven (midprice)

Diverse auteurs
De Scharrelaar 2012/2

60

(jubileumeditie)

Chloe Shaw
Een hondenleven

FEBRUARI

Ianthe Frances Mosselman
Al die liefde en woede
Simon Rozendaal
De nul wordt steeds kleiner
Simon Rozendaal
Alles wordt beter! (midprice)

Atlas Contact viert
Geert Maks
75ste verjaardag

NEDERLAND
Prinsengracht 911-915
1017 KD Amsterdam
t +31 (0)20 524 98 00

Postbus 13
1000 AA Amsterdam

Accountmanager
Oda Ritsema van Eck
m 06 14 36 27 40
oritsemavaneck@
atlascontact.nl

Accountmanager
Publiciteit
Joyce in ’t Zandt
Marjet Knake
m 06 29 56 52 66
t 020 524 98 23
jintzandt@atlascontact.nl mknake@atlascontact.nl

Hoofd verkoop
binnendienst
Thea Bon
t 020 524 98 02
tbon@atlascontact.nl

Publiciteit
Marketing
Yvette Cramer
Karlijn Theeven
t 020 524 98 26
t 020 524 98 33
ycramer@atlascontact.nl ktheeven@atlascontact.nl

VBK BELGIË
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

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

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60
khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

Marketing en publiciteit

Verkoop binnendienst

Verkoop

Catherine Doolaege

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

t 03 355 28 43

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

m 04 95 28 30 88

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

cdoolaege@vbku.be
INFO@ATLASCONTACT.NL | WWW.ATLASCONTACT.NL
FACEBOOK.COM/
ATLASCONTACT

TWITTER
@ATLASCONTACT

INSTAGRAM
@ATLASCONTACT

FACEBOOK.COM/
VBKBELGIE

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