najaar 2022

Schrijnend actueel door
Poetins aanval op Oekraïne

Met actueel
hoofdstuk over
Poetin en
Oekraïne

Off the record
‘Welke mythes en ideeën hebben de Russische identiteit en politiek gevormd? En hoe
zijn die gebruikt en misbruikt? Figes voert de lezer mee op een openbarende reis door
de geschiedenis van Rusland. Ongelofelijk interessant, en actueel door de recente aanval van Rusland op Oekraïne.’ TvL

non-fictie · september

o r l and o f i g e s

Het verhaal van Rusland
Mythe en macht van Vladimir de Grote tot Vladimir Poetin
Wat is Rusland? Wie zijn de Russen? Van het agrarische
begin in het eerste millennium tot perioden van monarchie, totalitarisme, perestrojka en autocratie hebben
ideologieën, mythes en belangrijke gebeurtenissen de
Russische geschiedenis en identiteit gevormd.
Historicus en groot Ruslandkenner Orlando Figes beschrijft hoe die nationale identiteit voor politieke doeleinden is ingezet; van Vladimir de Grote tot Ivan de
Verschrikkelijke, van Catharina de Grote tot Vladimir
Poetin. Voor Poetin is die identiteit nu de Roesski Mir,
de Russische Wereld, waartoe in elk geval Oekraïne en
Wit-Rusland zouden moeten behoren. Net zoals zijn
voorgangers zet hij de geschiedenis van Rusland naar
zijn hand.
Met Het verhaal van Rusland werpt Orlando Figes ook een
verhelderend licht op de toekomst van het land.

• topauteur van vele boeken over Rusland
• fascinerende kijk op Rusland van verleden
tot heden
• met een hoofdstuk over de oorlog in
Oekraïne
• auteursbezoek, interviews

is een internationaal
geroemde auteur van vele boeken
over Rusland en de Sovjet-Unie, zoals
Natasja’s dans, De tragedie van een volk,
Fluisteraars, De Krimoorlog en Revolutionair Rusland. In 2019 verscheen bij
Nieuw Amsterdam Europeanen. Figes
is hoogleraar geschiedenis aan het
Birkbeck College, London University.

orlando figes

‘De grote verhalenverteller.’
Simon Sebag Montefiore, financial times

‘Figes weet meer van Rusland dan welke
andere historicus ook.’ the sunday times



oekraïne

rusland

poetin

sovjet - unie

september 2022 | € 29,99 | paperback met flappen, geïllustreerd | 15 x 23 cm
400 blz. | oorspronkelijke titel The Story of Russia | vertaling Toon Dohmen en Frank Lekens
nur 680 | omslag Rouwhorst + Van Roon | ebook isbn 9789046828038 | isbn 9789046828021
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oktober

De roman die het hele najaar kleur geeft,
optilt en doet sprankelen

Off the record
‘Hakkert schreef ooit zó treffend: ‘Als het leven zo ongrijpbaar is, zo onverwoordbaar;
hoe blij of tevreden mag een schrijver dan zijn als het hem lukt leven en herinnering in
woorden te vatten? Het onbereikbare ideaal, Thomas Verbogt heeft er zijn vingertoppen aan geschroeid.’ Aan dat citaat moest ik denken bij het lezen van deze roman, want
dat schroeien gebeurt hier meer dan ooit. Maak het mooi is de kroon op Verbogts fenomenale oeuvre.’ JL

fictie · oktober

t h o ma s v e r b o gt

© bob bronshoff

Maak het mooi
De Amerikaanse actrice en toneelschrijfster Mae West
zei: ‘Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet, is
één keer genoeg.’ Thomas Verbogt, de hoofdpersoon in
Maak het mooi, wil precies dat: zijn leven goed doen.
Daarom begint hij er telkens opnieuw aan. Hij kan niet
anders, met nieuwe inzichten en minder illusies, maar
met steeds meer herinneringen. Met sommige ervan
weet hij zich geen raad, zoals die aan de geliefde, voor
wie hij zich zo verantwoordelijk voelde, maar die hij niet
kon beschermen.
Maak het mooi is een roman over het verlangen naar verbinding en over van betekenis zijn, maar natuurlijk
vooral over hoe te leven, hoe dat goed te doen, hoe jezelf
te begrijpen.

• grote boekhandelstour: meld u aan!
• posters en blowups op intekening
• vooruitexemplaren
• advertentiecampagne
• buitencampagne
• veel persaandacht

‘Een overtuigend, schitterend
bewijs dat alles, alles ertoe doet.’
het parool

‘Hij ontroert diep.’
nouveau



liefde

nijmegen

parijs

(1952) schreef vele
romans, verhalenbundels en toneelstukken, waaronder zijn meest recente roman Als je de stilte ziet.

thomas verbogt

‘Thomas Verbogt wordt alleen
maar beter. En hij wás al zo goed.’
 de volkskrant
‘Verbogt excelleert in evenwicht en
subtiliteit.’ knack

herinnering

oktober 2022 | € 22,99 | gebonden met stofomslag | 13,5 x 21 cm | 320 blz. | nur 301
omslag Nico Richter | ebook isbn 9789046830321 | isbn 9789046830314
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Een aanklacht tegen de rol van de Duitse keizerlijke
familie in de Tweede Wereldoorlog

Off the record
‘Lang is gedacht dat de rol van de keizer en de adel na de revolutie van 1918 in Duitsland
was uitgespeeld en dat Wilhelm II al houthakkend in Doorn zijn dagen sleet. Maar niets
is minder waar: mede door de politieke invloed van de adel kwam Hitler aan de macht.
De grote invloed van de adel op de moderne geschiedenis van Europa werd nog niet
eerder zo duidelijk.’ MvL

non-fictie · oktober

s t e p h a n m a li n o w s k i

De keizer en de nazi’s
Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Duitse keizers
familie Hohenzollern al hun landerijen, kastelen en
kunst kwijt. Met rechtszaken, intimidatie en manipulatie
proberen zij tot op de dag van vandaag hun verloren
eigendommen terug te krijgen. Alles draait om de
vraag: waren de Hohenzollerns goed of fout tijdens de
Tweede Wereldoorlog? Hebben zij Hitler aan de macht
geholpen en collaboreerden zij met de nazi’s?
Sinds 1945 zet de familie Hohenzollern vol in op de
eigen onschuld en beweert zelfs in het verzet actief te
zijn geweest. In een grondig en meeslepend betoog
opent de gerenommeerde historicus Stephan Malinowski de frontale aanval op vijf generaties van de familie
Hohenzollern. De keizer en de nazi’s is een aanklacht tegen
de collaboratie van de keizerlijke familie en de Duitse
adel. Dit boek belicht voor het eerst de prominente rol
die zij speelden op een keerpunt in de twintigste eeuw
– met sleutelscènes in Wieringen en Doorn.

• Nederlands onderwerp: keizer Wilhelm II
vluchtte naar Doorn, zijn zoon, de kroonprins naar het eiland Wieringen
• genomineerd voor de Deutscher
Sachbuchpreis
• uiterst actueel debat over teruggave van
landerijen, kastelen en kunst
• grote historische vertelling over vijf
generaties van de keizerlijke familie
• brede media-aandacht: interviews en
recensies



keizer

nazi ’ s

oorlog

© manfred thomas

De collaboratie van Wilhelm II, de familie Hohenzollern en de Duitse adel

stephan malinowski is historicus.
Als docent en onderzoeker werkte hij
in Duitsland, Frankrijk, Italië, de VS
en Ierland. Sinds 2012 is Malinowski
verbonden aan de Universiteit van
Edinburgh. Hij is gespecialiseerd in
de geschiedenis van de Duitse adel in
de twintigste eeuw.

‘Een briljant boek.’
Christopher Clarke
in die zeit

collaboratie

oktober 2022 | € 42,99 | gebonden met stofomslag | 15 x 23 cm | 640 blz.
oorspronkelijke titel Die Hohenzollern und die Nazi | vertaling Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst
nur 686 | omslag Nico Richter | ebook isbn 9789046829943 | isbn 9789046829936
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Een overtuigend pleidooi voor kernenergie

Off the record
‘“Is Dodewaard soms doden waard?” is de ijzersterke frase in een bekend protestlied
uit 1980. Het nummer verwoordde wat veel mensen destijds vonden, en nog steeds vinden:
kernenergie is gevaarlijk. Wie had toen kunnen denken dat kernenergie nu geen taboeonderwerp meer is? Marco Visscher wil met zijn boek de lezer tot het inzicht laten komen
dat kernenergie een veilige energiebron is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan
een lagere CO2-uitstoot. Kernenergie? Ja, graag?’ TvL

non-fictie · oktober

m a r co v i s s ch e r

Waarom we niet bang hoeven te zijn
voor kernenergie
Schoon! Modern! Spotgoedkoop! De eerste kerncentrales
gaan open met klinkende beloftes. Het volk is betoverd.
Maar: de industrie doet geheimzinnig. Afval belandt in
zee. In Tsjernobyl ontploft een reactor. Kernenergie? Nee,
bedankt! En dan, dan verandert het klimaat…
Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie vertelt
over de opkomst, ondergang en terugkeer van een onbegrepen energiebron. In een sprankelend verhaal ontrafelt Marco Visscher ons ongemak met de kracht uit het
atoom. Wat blijkt? Bijna alles wat we denken te weten
klopt niet.
Tijd voor duidelijkheid. Hoe gevaarlijk is kernenergie?
Wat doen we met het afval? Nieuwe vragen komen op.
Was de evacuatie in Fukushima nodig? Waarom ergert
Greta Thunberg zich aan voorstanders van kernenergie?
En: wat is er eigenlijk mis met kernenergie?

• hyperactueel
• kernenergie draagt bij aan een duurzame
klimaatoplossing
• interviews, opiniestuk, voorpublicatie

© neeltje konings

De emoties & de feiten

schrijft en spreekt
over klimaat, energie en duurzaamheid. Hij is auteur van De energietransitie en coauteur van Ecomodernisme.
Hij schrijft als zelfstandig journalist
voor o.a. de Volkskrant, Vrij Nederland,
De Groene Amsterdammer en Humo.

marco visscher

‘Laten we tien kerncentrales bouwen,
dan halen we de klimaatdoelen met
twee vingers in de neus.’

‘Visscher slijpt je
geest.’ trouw

Arjen Lubach in Zondag met Lubach



kernenergie

co 2

klimaatverandering

duurzaamheid

oktober 2022 | € 22,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 288 blz. | nur 740
omslag Philip Stroomberg | e-book isbn 9789046828670 | isbn 9789046828663
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Cruciaal jaar in Tweede Wereldoorlog
indringend verbeeld

non-fictie · oktober

c y ri l a z ou v i e n j u li e n p e lti e r

1942 in infographics
Keerpunt in de Tweede Wereldoorlog
1942 is het jaar waarin de dynamiek van de Tweede
Wereldoorlog op vele fronten in de wereld ingrijpend
verandert. Door talrijke militaire overwinningen en technische ontwikkelingen, zoals de atoombom, komt na de
Duitse dominantie in Europa en die van Japan in de
Grote Oceaan, het initiatief weer bij de geallieerden te
liggen. In augustus 1942 beginnen de Duitsers de Slag
om Stalingrad, die ze zes maanden later dramatisch verliezen. Ook vindt in 1942 de Wannseeconferentie plaats,
waarin een besluit valt over de Endlösung der Judenfrage,
waarmee de Holocaust een industriële dimensie krijgt.
Niet eerder werd dit uitzonderlijke oorlogsjaar zo indringend in beeld gebracht, met ruim honderd infographics,
foto's en begeleidende teksten, gebaseerd op de meest
recente historische kennis. 1942 in infographics is een
overrompelend boek over het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog.

• voor iedereen die geïnteresseerd is in WOII
• opvolger van de succesvolle De Tweede
Wereldoorlog in infographics en Het Romeinse
Rijk in infographics
• een visuele mokerslag

is historicus en data
designer. Hij schrijft voor verschillende bladen, waaronder Guerre &
Histoire. Hij is de coauteur van een
infographics over de Franse Revolutie.
cyril azouvi is journalist en auteur. Hij
schrijft regelmatig artikelen voor onder meer National Geographic en Geo.
julien peltier

Over De Tweede
Wereldoorlog in
infographics:
‘Een indrukwekkend
boek.’
 ad

‘Een must have voor
iedereen die in de
Tweede Wereldoorlog
is geïnteresseerd.’
historisch nieuwsblad



tweede wereldoorlog

infographics

nazi - duitsland

holocaust

oktober 2022 | € 32,99 | paperback met flappen, full colour geïllustreerd
19 x 25 cm | 208 blz. | oorspronkelijke titel 1942 | vertaling Henriëtte Gorthuis
nur 686 | omslag Paul Pollmann | isbn 9789046830291
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De Booker shortlist-roman van Elif Shafak
nu in prachtige nieuwe uitvoering

Internationale
bestseller

isbn 9789046829714

Off the record
‘Elif Shafak geeft een stem aan de mensen die zich staande proberen
te houden aan de rand van de maatschappij. In een wrede wereld
toont ze ons de schoonheid van oprechte vriendschap en de drang
iets van het leven te maken. Een terechte Booker-auteur.’ SvL

‘Een grandioos,
sprankelend en
rijk boek.’
the times

fictie · oktober

e l i f s h a fa k

© ferhat elik

10 minuten 38 seconden in deze
vreemde wereld
Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord achtergelaten in de straten van
Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze
zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke minuut
brengt een nieuwe herinnering. Vooral herinnert ze zich
haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar
nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar
op zoek zijn.

‘Een schitterende, troostrijke
roman.’  de volkskrant
‘Hartverscheurende, maar ook
troostrijke roman.’ 
de limburger

‘Shafak schildert in woeste streken
een levendig en hoopvol portret
van een clubje kleurrijke overlevers
in de gore steegjes van Istanbul.’

is de meest gelezen auteur van Turkije. Haar werk is in vijftig
landen vertaald en won vele internationale prijzen. Vanwege haar boeken
werd Shafak tweemaal aangeklaagd
door de Turkse overheid. Haar roman
Het eiland van de verdwenen bomen is
genomineerd voor de Costa Award,
de Women’s Prize for fiction en de
Europese Literatuurprijs. Ze is professor aan o.a. Oxford University en
vicepresident van de Royal Society of
Literature.

elif shafak

vpro



booker

istanbul

vriendschap

liefde

oktober 2022 | € 22,99 | paperback | 15 x 23 cm | 320 blz. | nur 302
oorspronkelijke titel 10 Minutes 38 Seconds in this Strange World | vertaling Manon Smits
omslag Studio Jan de Boer | ebook isbn 9789046829721 | isbn 9789046830277
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Het fenomeen Slimani:
75.000 boeken verkocht in
Nederland en Vlaanderen
Auteursbezoek
i.s.m. Crossing Border
4-6 november 2022

isbn 9789046829776

#1 bestseller in frankrijk | verschijnt in oktober

isbn 9789046827000
internationale
bestseller

isbn 9789046822197
winnaar prix goncourt

isbn 9789046823217
 nrc
 de volkskrant

fictie · oktober

(Marokko, 1981) ontving
voor Een zachte hand de Prix Goncourt.
Ook haar andere romans wonnen literaire prijzen en worden verfilmd. Leïla
Slimani wordt in 44 landen uitgegeven
en verkoopt wereldwijd miljoenen boeken. Kijk ons dansen is de #1 bestseller in
Frankrijk.
leïla slimani

© catherine hélie

GROTE MARKETINGCAMPAGNE:
• vooruitexemplaren
• veel persaandacht
• interviews in landelijke dagbladen
• auteursbezoek
• social mediacampagne
• advertentiecampagne

‘Het fenomeen Slimani: de geëngageerde
schrijver is terug van weggeweest. Dit boek
smeekt erom verfilmd te worden.’
de standaard

Off the record
‘Kijk ons dansen beschrijft het verloop van de gloriedagen van Marokko; met korte rokjes,
drugs en vrije liefde tot de tijden waarin een strenger bewind heerst. Het leven wordt
niet mooier voorgesteld dan het is, maar er is ook ruimte voor humor, plezier en vele
lichtpuntjes, zoals natuurlijk de geboorte van een (klein)dochter. Ik was al groot fan
maar Slimani wordt alleen maar beter!’ SvL

fictie · oktober

l e ï la s l im a n i

Kijk ons dansen
Marokko, 1968: Amine heeft zijn dorre terrein omgevormd tot een bloeiend boerenbedrijf. Hij en zijn vrouw
Mathilde behoren nu tot een nieuwe bourgeoisie. Ze
leggen zelfs een zwembad aan, om deze nieuwe status
kracht bij te zetten. Maar hun zoon Selim heeft helemaal geen zin om de boerderij over te nemen en vlucht
naar het hippieparadijs Essouira. Dochter Aïsha wordt
gynaecologe en trouwt met een idealistische economiestudent. Ze geloven in een maakbare toekomst,
maar dan raakt het land in de greep van een steeds
strenger regime…

Over Mathilde:
‘Strijdbaar, scherp en altijd
menselijk. Een ambitieuze en
veelstemmige roman.’
 de volkskrant

Kijk ons dansen is gebaseerd op Slimani’s eigen familiegeschiedenis en gaat over haar moeder die opgroeide op
het arme boerenbedrijf van haar ouders maar toch de
eerste vrouwelijke gynaecoloog van Marokko werd.

‘Slimani zet zich onbevreesd
en welbespraakt in voor de
rechten van minderheden,
vrouwen en migranten. Nu
laat ze zien aan wie ze
schatplichtig is. Dat doet ze
met grote overtuiging.’
nrc handelsblad

‘Prachtige
familiekroniek van
Ferrante-achtige
allure.’ vpro



historische roman

familieverhaal

marokko

bestseller

oktober 2022 | € 24,99 | paperback met flappen | 13,5 x 21 cm | 320 blz.
oorspronkelijke titel Regardez-nous danser | vertaling Gertrud Maes | nur 302
omslag Studio Jan de Boer | ebook isbn 9789046829783 | isbn 9789046829776
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non-fictie · oktober

wil l s m i t h &
ma r k m a n s on

nu in
midprice !

WILL
De bestsellerbiografie van een
veelbesproken superster
‘Smith en Manson weten dezelfde toon te
raken als Smith in levenden lijve: energiek,
vaak geestig, vol krachttermen en hyper
bolen. Het boek leest als een trein.’
nrc handelsblad
‘De ongegeneerd zakelijke wijze waarop
Smith zijn beklimming van de Hollywood-piramide beschrijft, bezit ook iets
aanstekelijks. Een oer-Amerikaans
succesverhaal.’ de volkskrant

€ 12,99

oktober 2022 | € 12,99 | paperback | 15 x 23 cm | 432 blz.
oorspronkelijke titel WILL | vertaling Miebeth van Horn, Louise
Koopman, Annoesjka Oostindiër, Annemie de Vries | nur 400
non-fictie algemeen | ebook isbn 9789046826072
audio isbn 9789046826744 | isbn 9789046830284

© lorenzo agius

‘Een prachtig psychologisch portret vol
inzichten die je ook op je eigen leven kunt
betrekken.’ psychologie magazine

non-fictie · reeds verschenen

VUL UW WINTERVOORRAAD AAN
TEGEN AANTREKKELIJKE KORTING*
• De verrassing van vorige winter
• Verkoopsucces ondanks de lockdown
• Dankzij uw enthousiasme!
• Juichend ontvangen door pers en lezers
• Prachtige cadeau-uitvoering
• Everseller

‘Een licht, grappig en
empathisch pleidooi voor
het accepteren van het feit
dat we niet alles kunnen
oplossen.’
nrc handelsblad

‘Een viering van ons
donkere seizoen,
op prachtige literaire
wijze geschreven en
vertaald door actrice
Ariane Schluter.’
jan magazine

‘Ik kan dit boek niet warm
genoeg aanbevelen. Lees
het en doe het cadeau aan
iedereen die je liefhebt.
Het is ook nog eens een
hele mooie uitgave.’
Asha ten Broeke

* Vraag uw accountmanager
naar de voorwaarden
isbn 9789046828854
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november

Nieuwe inzichten en achtergronden over
Rusland en de Oekraïne-oorlog

Omslag volgt

Off the record
‘De Geopolitieke atlas van Rusland biedt een schat aan originele thema’s die je aan het
denken zetten. Denk aan de uitbreiding van de navo door de jaren heen, de Europese
afhankelijkheid van Russisch gas, de daling van het Russische bevolkingsaantal en de
warme zomers in Siberië. Heel inzichtelijk, en tegelijkertijd heel gedetailleerd: urenlang lezen, kijken en bladeren gegarandeerd.’ MvL

non-fictie · november

d e l ph i n e pa p i n

( r e d .)

Geopolitieke atlas van Rusland
Geschiedenis en politiek van Rusland en het conflict met Oekraïne in 64 kaarten
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de roep om
duiding van Rusland en Poetin groter dan ooit. De Geopolitieke atlas van Rusland brengt nu voor het eerst uiterst
actuele inzichten en achtergronden in kaart. Van het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de groeiende Rus
sische invloed in Afrika tot aan de Maidan-revolutie en
de verwoesting van Marioepol. De kaarten zijn voorzien
van korte achtergrondteksten, geschreven door journalisten van Le Monde. De Geopolitieke atlas van Rusland biedt
zo een rijk, diepgravend en helder overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en thema’s in de recente
Russische geschiedenis, inclusief het conflict van Rusland met Oekraïne.

is chef van de dataredactie van Le Monde, de belangrijkste krant van Frankrijk. Voor dit boek
werkt haar team van prijswinnende
datavisualisatieredacteuren samen
met journalisten en correspondenten van Le Monde.

delphine papin

• heden en verleden van Rusland overtuigend
in kaart gebracht
• met veel aandacht voor de Oekraïne-oorlog
• kaarten van de prijswinnende dataredactie
van Le Monde
• explainers en teksten van de beste
buitenlandjournalisten van Frankrijk
• met een voorwoord van een bekende
Nederlandse Rusland-deskundige



atlas

rusland

oekraïne

geopolitiek

november 2022 | € 24,99 | paperback met flappen | 22 x 23 cm | 160 blz.
oorspronkelijke titel Atlas géopolitique de la Russie | vertaling Henriëtte Gorthuis
nur 686 | omslag Nico Richter | isbn 9789046830307
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‘Daniel Schreiber onderzoekt de
levensvragen van onze tijd. Alleen is een
boek dat je bijblijft.’ Hanya Yanagihara

Off the record
‘Iedereen voelt zich weleens alleen. Maar wat betekent het eigenlijk om alleen te zijn? Is
alleen altijd hetzelfde als eenzaam? Daniel Schreiber schrijft open, eerlijk en heel persoonlijk over een van de grote thema’s van deze tijd. Alleen doet je verwonderen, geeft
raad en ontroert.’ MvL

non-fictie · november

d a n ie l s c hr e i b e r

Alleen
Nog nooit hebben zoveel mensen alleen geleefd, en niet
eerder werd het zo duidelijk hoe wreed zelfverkozen
vrijheid kan omslaan in eenzaamheid. Is het mogelijk
om alleen gelukkig te zijn? Hoe kan het dat in onze
individualistische samenleving zoveel mensen zich
schamen om alleen te leven? Kunnen vriendschappen
een remedie zijn?
Puttend uit zijn eigen ervaringen en filosofische en
sociologische ideeën, onderzoekt Daniel Schreiber het
spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan vrijheid
en alleen-zijn, en anderzijds het verlangen naar nabijheid, liefde en gemeenschap. Als geen ander weet hij
gebeurtenissen uit zijn leven te verbinden met inzichten
van gerenommeerde denkers en auteurs als Hannah
Arendt, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Bessel van der
Kolk en Maggie Nelson. Alleen is een uiterst verhelderend boek over de vraag hoe we willen leven.

• In Duitsland meer dan 75.000 exemplaren
verkocht
• actueel en urgent thema: begin 2021
woonden er 3,1 miljoen mensen in
Nederland alleen (bron: cbs ), in 2019
in België 1,7 miljoen (bron: Statbel)
• brede media-aandacht: interviews en
recensies in algemene en
gespecialiseerde pers
• socialmediacampagne



filosofie

alleen - zijn

vrijheid

© christian werner

Wat het betekent om alleen te zijn

daniel schreiber is schrijver en
journalist. Eerder schreef hij een biografie over Susan Sontag en het veelgeprezen persoonlijke essay Thuis,
over de vraag waar we willen leven.
Alleen staat in Duitsland al meer dan
30 weken in de bestsellerlijst.

Daniel Schreiber
beschrijft een manier van
leven en een gevoel dat
iedereen kent

vriendschap

november 2022 | € 20,– | gebonden met omplakte band | 12,5 x 20 cm | 192 blz.
oorspronkelijke titel Allein | vertaling Jos van Kan | nur 320 | omslag Moker Ontwerp
ebook isbn 9789046830130 | isbn 9789046830123
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‘Met weinig woorden schept Keegan licht
in het donker, elke zin is perfect.’ Hilary Mantel

isbn 9789046828502

Off the record
‘Beter dan The Times kan ik het niet zeggen: “De ogenschijnlijke eenvoud van Keegans stijl, de wijze waarop ze meer suggereert dan
expliciet benoemt en haar focus op het leven in zuidelijk Ierland
roepen herinneringen op aan Dubliners van James Joyce. In literatuur
van dusdanig hoge kwaliteit is een rustig bestaan uiterst meeslepend.”’SvL

‘Tijdloos,
ingetogen en prachtig
geschreven. Een
machtig verhaal over
hoop.’ trouw

fictie · november

c l ai r e k e e g a n

© murdo mcleod

Pleegkind
Een klein meisje wordt naar pleegouders gestuurd op
een boerderij op het platteland, ze weet niet waarom. In
het huis van deze familie vindt ze een warmte en genegenheid die ze nooit eerder heeft meegemaakt, en onder hun hoede bloeit ze langzaam op. Maar dan ontdekt
ze waarom haar ouders haar hebben weggestuurd en
realiseert ze zich hoe kwetsbaar deze idylle is.

• internationale bestseller
• in 12 landen uitgegeven
• de verfilming won 7 awards bij de ifta
Awards, incl. beste film
• beste boek van het jaar volgens o.a.
The New Yorker

‘Net zo goed als Tsjechov.
Geen woord staat verkeerd.’
David Mitchell

woont op een boerderij in Wicklow, Ierland. Ze won de
Rooney Prize for Literature, de Davy
Byrnes Award en de Edge Hill Prize.
Pleegkind is een internationale bestseller en werd verkozen tot beste
Boek van het Jaar door The New Yorker.

claire keegan

‘Geen andere auteur beschrijft
met zoveel mededogen de wereld
van alledag.’ Joseph O’Conner
'Een van de grootste
hedendaagse schrijvers.'
observer



meesterwerk

platteland

zomer

ierland

november 2022 | € 17,99 | hardback | 12,5 x 20 cm | 112 blz. | oorspronkelijke titel
Foster | vertaling Harm Damsma en Niek Miedema | nur 302 | omslag Nico Richter
ebook isbn 9789046828533 | isbn 9789046828526
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Meeslepende historische roman over
de kracht van echte liefde

isbn 9789046825242

Off the record
‘Deze roman verraste mij. Het is geen standaard oorlogsroman, alleen al omdat het grootste deel zich na de oorlog afspeelt. Het is een
gevoelig en veelzijdig verhaal over een huwelijk dat te kampen krijgt
met tegenslagen, en heeft uiteindelijk een positieve boodschap: dat
het nooit te laat is voor een nieuw begin.’ NS

‘Prachtig en
hartverscheurend.’
the times

fictie · november

f r a n ce s l i ar d e t

© robert heath

Denk aan mij
1942, Egypte. In een schuilkelder in Alexandrië grijpen
Yvette en James voor het eerst elkaars hand vast als boven
hun hoofd een bombardement losbarst. James, een Britse
gevechtspiloot, weet Yvette na de oorlog weer te vinden
en hun liefde houdt stand. Als kersvers echtpaar vertrekken ze naar Engeland, waar een tragische gebeurtenis
hun huwelijk in gevaar brengt.
1974, Engeland. Tien jaar na de dood van zijn vrouw solliciteert James in een opwelling op een nieuwe baan in
het dorpje Upton. Daar vindt hij op een dag een sjaal die
hem vreemd bekend voorkomt. Zijn verleden is blijkbaar nog niet klaar met hem. Als hij dan ook nog op
Yvettes dagboeken stuit, komt zijn hele leven in een ander
daglicht te staan.
is romanschrijver
en vertaler van Arabische literatuur.
Ze woont in Sommerset, Engeland
met haar gezin.
frances liardet

• New York Times-bestseller
• ontroerend verhaal over rouw en
een nieuw begin
• voor de lezers van Louis de Bernières
en Pam Jenoff

‘Een uitzonderlijke en ontroerende
roman, die gaat over of we iemand
ooit echt kunnen kennen.’

‘Een indrukwekkende zoektocht
naar oprechtheid en verbinding,
met veel gevoel opgeschreven.’

historical novels review

kirkus reviews



woii

alexandrië

engeland

liefde

november 2022 | € 24,99 | paperback | 15 x 23 cm | 384 blz. | oorspronkelijke titel
Think of me | vertaling Mariella Duindam | nur 302 | omslag bij Barbara
ebook isbn 9789046829387 | isbn 9789046829370
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Veelzijdig talent presenteert
derde dichtbundel

Off the record
‘Het is opvallend hoezeer Sander Meij er steeds weer in slaagt volslagen onontgonnen
terrein te vinden om het vervolgens in de ogenschijnlijk minst gebruikelijke en dus juist
meest effectieve bewoordingen in te lijven in de verfrissend overrompelende wereld van
zijn hoogst eigen poëtische oeuvre.’ PdBK

fictie · november

sander meij

© koos hageraats

De wolf is terug
lemen bezinksel opgestuwd
de schade na hoogwater
blootgelegde breeklagen
droog uitgelicht in de spotzon
oscillerend de lucht boven botten
reukzin herstelt de verbinding
bewijs dat hij terug, niet nieuw is
De wolf is terug! Maar is hier eigenlijk wel sprake van
terugkeer? De derde dichtbundel van Sander Meij ontvouwt zich tot een episch-lyrisch getoonzette zoektocht
naar mogelijke antwoorden op deze vraag. Wat biedt
houvast, wat zijn de aanknopingspunten voor iemand
die zich thuis wil voelen? Deze kleine odyssee voert de
lezer naar voormalige bossen, gewezen zeebodems en
verwelkende winkelcentra. Telkens blijkt het ene niet te
kunnen bestaan zonder het andere. Waar eindigt deze
omzwerving? Waar is hij überhaupt begonnen?

is neerlandicus, auteur
en ghostwriter van drie kinderboeken
series. Zijn gedichten werden tweemaal bekroond met een aanmoedigingsbeurs van Hollands Maandblad.
Ook won hij de Meander Poëzieprijs.
sander meij

‘Sander Meij toont aan dat we niet alles met woorden kunnen zeggen.’
leidsch dagblad

‘De beeldspraak is raak, het ritme soms fel en dwingend.’
Willem Thies, poëziekrant

‘Sander Meij mag blijven.’ Gerrit Komrij, dwdd



hedendaagse poëzie

mens en dier

wolf in nederland

november 2022 | € 22,99 | paperback | 15 x 20 cm | 80 blz. | nur 306
omslag Herman van Bostelen | isbn 9789046830246
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Internationale bestseller
nu in midprice

€ 12,99

isbn 9789046824092

50.000
exemplaren
verkocht

fictie · november

b i ll c l in t o n e n j a me s pat t e r s o n

De dochter van de president
Met details die alleen een president kan weten

‘Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht
over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis
aan toegaat.’  nrc handelsblad
‘Vol cliffhangers op het juiste moment,
veel actie en een verrassende finale!’ ad
‘Ideale vakantielectuur.’ humo
‘Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-president Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.’
vrij nederland

‘Actiegerichte Amerikaanse doorlezer.’
de volkskrant
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januari

Op veler verzoek:
Dé blauwdruk voor een veilige, toegankelijke
en inclusieve taal voor iedereen

Off the record
‘Het lijstje opdrachtgevers van Mounir Samuel is indrukwekkend: van het Nederlands
Dans Theater tot Reclassering Amsterdam, van Rijkswaterstaat tot de Nederlandse
Orde van Beroepscoaches. En dat is begrijpelijk, want hij zet iedereen die op zijn pad
komt in beweging: op weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gehoord
wordt. Nu ook in boekvorm!’ JL

non-fictie · januari

m o u n ir s a m ue l

Je mag ook niets meer zeggen
© nienke van denderen

Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Maar wie
weet eigenlijk nog wat je wel en niet tegen wie kunt
zeggen? In Je mag ook niets meer zeggen laat Mounir Samuel
met humor zien op welke manieren een taal kan
uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen. Hij zet je aan
het denken en schuwt geen taboe of ongemak. Dit is een
boek voor iedereen die streeft naar een inclusieve, veilige
en toegankelijke omgeving, op het werk, in de klas, het
theater, de dokterspraktijk of thuis. Het is geen checklist
of verboden woordenlijst, maar een heldere gids die ons
leert hoe we waardegericht kunnen spreken. Dit is dé
blauwdruk voor een Nederlandse taal voor en van
iedereen.

• onmisbare opvolger van de veelgebruikte
‘Waarden voor een nieuwe taal’
• geschikt voor bedrijven, overheid,
onderwijs, zorginstellingen en
maatschappelijke organisaties
• auteur is veelgevraagd spreker en trainer
(o.a. voor de NS, Ministerie van
Financiën, Mindshare, de Taalunie,
Het Tropenmuseum)

is politicoloog, auteur en journalist. Winq Magazine
kende hem de eretitel toe van ‘Change
maker of the decade’. Hij trainde in
het afgelopen jaar tal van bedrijven,
instellingen en maatschappelijke
organisaties in Nederland en Vlaanderen in wat hij waardegerichte communicatie en een diversvaardige orga
nisatiecultuur noemt.

mounir samuel

• betaalde social mediacampagne
• Google Ads campagne
• posters voor de boekhandel op aanvraag
• ruime aandacht op radio en tv



inclusiviteit

lbgtqia +

racisme

feminisme

gender

januari 2023 | € 20,– | paperback | 14 x 20 cm | 192 blz. | nur 320
omslag Moker Ontwerp | ebook isbn 9789046829400 | isbn 9789046829394
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Epische roman over vriendschap,
voor de lezers van Max, Mischa en het Tett-offensief

Off the record
‘Zevin stopt klassieke thema’s in een volstrekt originele setting, en ik heb 464 pagina’s
lang ademloos meegeleefd met Sam en Sadie. Dit is wat literatuur moet doen, je verrassen en overdonderen. Ik ben heel trots dat we Gabrielle Zevin mogen verwelkomen op
de Nieuw Amsterdam lijst. Morgen en morgen en morgen is mijn absolute hoogtepunt van
dit najaar.’ NS

fictie · januari

g a b r i e ll e z e v i n

© hans canosa

Morgen en morgen en morgen
Op een ijskoude dag in zijn eerste jaar op Harvard stapt
Sam Masur uit de metro en ziet Sadie Green. Hij roept
haar naam. Even doet ze alsof ze hem niet hoort maar
dan draait ze zich om. Het is het begin van een legendarische samenwerking. Sam en Sadie zijn nog geen vijfentwintig, ze zijn briljant, succesvol en beroemd vanwege
hun gamedesigns. Maar dit zal ze niet beschermen tegen
hun ambities of tegen de liefde.
Morgen en morgen en morgen is een opwindende en duizelingwekkende roman over vriendschap, beperking, creativiteit, en boven alles over onze behoefte aan verbinding:
lief te hebben en geliefd te worden. Ja, dit is een liefdesverhaal, maar een zoals je nooit eerder hebt gelezen.

• New York Times-bestsellerauteur
• filmrechten verkocht aan Paramount
Pictures
• boektrailer
• vooruitexemplaren
• socialmediacampagne
• pos-materiaal

is prijswinnend auteur en heeft verschillende romans
en YA-boeken op haar naam staan.
Haar werk is in 39 talen vertaald. Ze
woont in Los Angeles.

gabrielle zevin

‘Een schitterende ode aan het leven,
met al zijn rozentuinen en mijnvelden.’

‘Briljant. Morgen en morgen
en morgen is een van de
beste boeken die ik ooit
heb gelezen.’

Tayari Jones

John Green



vriendschap

nineties

fame

games

januari 2023 | € 24,99 | paperback | 15 x 23 cm | 464 blz. | oorspronkelijke titel
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow | vertaling Gerda Baardman | nur 302
omslag bij Barbara | ebook isbn 9789046829219 | isbn 9789046829202
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in de

9789046828960
€ 24,99

9789046829417
€ 24,99

9789046824054
€ 22,99

‘Onvergetelijk.’

‘De schrijver van Shuggie
Bain laat opnieuw zijn literaire
klasse zien. Een geweldig boek.’
 de volkskrant

‘Wondermooi, ontroerde
mij verschrikkelijk.’

978904682959 2
€ 22,99

9789046829431
€ 21,99

9789046828946
€ 21,99

‘Een indrukwekkend
staaltje letterkundig
feelgoodfeminisme.’
 de standaard

‘Een vrolijk puzzelplot die
het midden houdt tussen
een Agatha Cristie en
The Crown.’  vn

‘Oorlogswinter voor
volwassenen.’

nrc handelsblad

42

Matthijs van Nieuwkerk

Casper Schaaf,
boekhandel Broekhuis

in de pers

pers

9789046828625
€ 24,99

9789046825938
€ 29,99

9789046829691
€ 27,99

‘Goed gedocumenteerde,
geautoriseerde biografie.’


‘Prachtig en
indrukwekkend.’

‘Dawkins voert de lezer moeiteloos door miljoenen jaren en
langs alle continenten.’
 de volkskrant

the times

nrc handelsblad

BEKEND
VA N T V

9789046827642
€ 21,99

9789046829868
€ 24,99

9789046828687
€ 24,99

‘Een heel vermakelijk
boek en ook heel
persoonlijk.’ Eva Jinek

‘De Palace Papers bevat een
schat aan informatie en
smakelijke anekdoten.’

Al maandenlang in
de Bestseller60!

de volkskrant
43

everse

44

9789046820315
€ 20,–

9789046827574
€ 22,99

9789046828465
€ 24,99

9789046813560
€ 16,99

9789046828151
€ 7,99

9789046829134
€ 22,99

eversellers

llers

9789046827321
€ 34,99

9789046829097
€ 34,99

9789046827086
€ 17,50

9789046824795
€ 20,99

9789046813935
€ 50,99

9789046828922
€ 20,99
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sportzomer

9789046830093

Actuele bestseller nu in oranje editie
voor € 20,–

46

9789046826928
€ 20,99

9789046818923
€ 18,99

Shortlist
Nico Scheepmaker Beker

Bestseller: meer dan
15.000 exx verkocht!

verschijningslijst

Verschijningslijst
juni

no vember

Ewald Arenz – De grote zomer*
Joshilyn Jackson – Kijk niet achterom*
Emma Marris – Waarom wilde natuur
niet meer bestaat*
Patrick Radden Keefe – Schurken*

j u li

Bill Clinton en James Patterson –
De dochter van de president (midprice)
Claire Keegan – Pleegkind
Frances Liardet – Denk aan mij
Sander Meij – De wolf is terug
Delphine Papin (red.) –
Geopolitieke atlas van Rusland
Daniel Schreiber – Alleen

Emma Crebolder – Uitlichten*
Elif Shafak – De veertig regels van liefde*
Seirian Sumner – De wesp*

januari

a u g us t u s
Emilie Pine – Wat we delen*
Fleur Ravensbergen – Ontwapend*

s e p t e m be r
Zsuzsa Bánk – De paradijstuin*
Orlando Figes – Het verhaal van Rusland
Karin Joy Fowler – Booth*
Johannes Krause & Thomas Trappe –
De reis van de mensheid*

2023

Mounir Samuel – Je mag ook niets meer zeggen
Gabrielle Zevin – Morgen en morgen en morgen
* reeds aangeboden
Afkortingen Off the record
JL – Janneke Louman
MvL – Melle van Loenen
NS – Neeltje Smitskamp
SvL – Susanne van Leeuwen
TvL – Ton van Luin
PdBK – Pieter de Bruijn Kops

o k t o b er
Cyril Azouvi & Julian Peltier – 1942 in infographics
Stephan Malinowski – De keizer en de nazi’s
Elif Shafak – 10 minuten 38 seconden in deze
vreemde wereld (restyling)
Leïla Slimani – Kijk ons dansen
Will Smith & Mark Manson – WILL (midprice)
Thomas Verbogt – Maak het mooi
Marco Visscher – Waarom we niet bang hoeven
te zijn voor kernenergie
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