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Een man wil precies over één jaar
een eind maken aan zijn leven

Fernando Aramburu (San
Sebastián, 1959) is een
Baskische auteur, dichter en
essayist die al jaren in Duitsland
werkt als docent Spaans. Zijn
grote en hartverscheurende
roman Vaderland (2018) maakte
hem tot een fenomeen in
Spanje en ver daarbuiten,
als vertolker van de diepe
pijn van terreurslachtoffers
die met de daders moeten
verder leven. Dat zijn roman
verscheen in de roerige tijden
van het Catalaanse referendum
om afscheiding van Spanje,
maakte zijn status als literaire
chroniqueur alleen maar groter.
Er gingen in Spanje anderhalf
miljoen exemplaren van
Vaderland over de toonbank.

¤32,99 | januari 2023
Paperback met flappen
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: 656 blz.
nur: 302
isbn: 9789028452169
isbn e-boek: 9789028452176
ISBN 9789028452169
Oorspronkelijke
titel: Los vencejos
Vertaling: Hendrik Hutter
Omslag: Nico Richter

9 789028 452169

fernando aramburu

Het tellen van de dagen
• Vertolker van de
diepe pijn van de
gewone Spanjaard
onder de eta-terreur
• Nieuw meesterwerk
van een van Europa’s
belangrijkste
hedendaagse auteurs
• Ode aan het leven
in al zijn facetten

Toni is leraar op een middelbare school en kwaad op de wereld. Hij is gescheiden, zijn
tienerzoon Nikita ziet hij maar sporadisch, kortom: hij is teleurgesteld over zijn mislukte leven. Dus neemt hij het radicale besluit om er over precies één jaar een eind aan
te maken. Tot het moment daar is, maakt hij elke dag een notitie over het waarom van
zijn besluit. Onvermijdelijk brengt het hem terug naar zijn jeugd, naar zijn verleden en
ex-vrouw Amalia, naar de onontwarbare knoop die zijn leven is geworden.
Tegelijkertijd zijn er ook dingen die wél de moeite waard zijn. Toni heeft een jeugdvriend, Kunstpoot, die hij nog steeds bijna dagelijks ziet. Ook is hij verknocht aan zijn
hond Pepa en aan zijn boeken, die hij ter voorbereiding op zijn naderende einde stuk
voor stuk achterlaat in de stad. En na een tijdje duikt een oude bekende op, die hem een
andere kant van het bestaan laat zien.
Het tellen van de dagen is een ode aan het leven in al zijn facetten, de vriendschap, de schoonheid, de kunst, de literatuur en uiteindelijk de liefde. Op meesterlijke wijze maakt Fernando Aramburu – van wat eerst nog een doodgewoon leven lijkt – een bijzonder, herkenbaar, menselijk en hartverwarmend verhaal.

Een voortreffelijke roman, realisme op zijn best.’ La Razón
‘Een schitterende humanistische roman over waardigheid
en hoop.’ El Periódico
‘De stem van de verteller doet denken aan de grootmeester
Nabokov.’ Corriere della Sera
‘Aramburu schittert in dit heerlijke proza, laat sociale
satire op meesterlijke wijze samensmelten met intimiteit en
tederheid.’ Esquire

7 literatuur

fernando aramburu

Vaderland
hbo-editie

¤ 20,-

spraakmakende bestseller
nu in filmeditie verkrijgbaar!
Bittori zit bij het graf van haar man, Txato, die twintig jaar geleden door de eta is vermoord. Ze vertelt hem dat ze heeft besloten terug te keren naar het huis en het dorp waar
ze ooit woonden, om uit te zoeken wat er toentertijd precies is gebeurd. Ze wil de mensen in de ogen kijken die hebben toegekeken toen zij en haar familie verdreven werden.
Wanneer Bittori terugkeert is vooral buurvrouw Miren op haar hoede. Vroeger waren
ze beste vriendinnen, maar nu zit haar zoon als eta-terrorist in de cel. Het is Bittori’s
donkerste vermoeden dat Mirens zoon iets met de dood van haar man te maken heeft.

‘De vaart, spanning en aangrijpende psychologie maken het

Fernando Aramburu ontketende
met Vaderland een literaire
sensatie in Spanje: er werden
anderhalf miljoen exemplaren
van verkocht, de roman werd
bekroond met drie grote Spaanse
literatuurprijzen en hbo maakte
er een succesvolle tv-serie van.

20.000
exemplaren
verkocht

¤ 20,- | december 2022
Paperback
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: 576 blz.
nur: 302
isbn: 9789028452763
ISBN ebook:
9789028452763
isbn
9789028442917
Vertaling: Hendrik Hutter
Omslag: Nico Richter

moeilijk deze pageturner weg te leggen.’***** NRC Handelsblad
9 789028 452763

‘Meeslepend, beklemmend en fel realistisch’ Het Parool

8 literatuur

annemarie estor

Nanopaarden megasteden
Stoned staat Venus met parelketting
de charleston te dansen
boven op de vervaarlijk heen
en weer dreigende toren van serviesgoed
haar voetjes in de Emma Bridgewatersausboot
die beschilderd is met pruimen
maar Venus houdt haar evenwicht
niet meer.
De schrik slaat zich om haar hartkamers en kransslagaders
en ze wankelt en tuimelt zwiepend
voorover,
dondert met haar bloedlijf
middenin het feest,

Annemarie Estor schreef zes
dichtbundels die opvielen door
hun verhalende, beeldende en
zinnelijke kracht. De oksels van de
bok (2012) werd bekroond met
de Herman de Coninckprijs en
Niemandslandnacht (2018) met de
Jan Campert-prijs. De bruidsvlucht
(2020) stond op de Longlist voor
de Grote Poëzieprijs.

winnaar
herman de
coninckprijs
en jan
campert-prijs

¤ 22,99 | oktober 2022
Paperback
Formaat: 14 x 22 cm
Omvang: 80 blz.
ISBN 9789028452770
nur:
306
isbn: 9789028452770
Omslag: Christoph Noordzij

9 789028 452770

9 poëzie

althans dat was
wat ze eigenlijk had verwacht.
Venus viel
en nam al vallend de gedaante aan
van een ganse wolk nanopaarden.

Al met al hebben we het goed voor elkaar, toch? Onze wereld is compleet in kaart
gebracht, getemd en vormgegeven. We lijken aan alles te hebben gedacht, maar in
Nanopaarden megasteden vraagt Annemarie Estor zich af hoeveel we onderweg zijn vergeten en verloren. Weten we bijvoorbeeld nog wel dat onze kennis ooit als verwondering
is begonnen? Of dat er sinds het begin van het bestaan überhaupt tijd is verstreken? Estor
neemt de lezer mee naar plekken waar we liever niet meer komen en gaat de strijd aan
met het idee dat alles beredeneerbaar is. Zo ontstaat een wonderlijk beeld van een wereld
die we dachten te kennen.

‘Estor is een van de grootsten. Zij schrijft geen losstaande
gedichten, maar boosaardige sprookjes die verdacht goed
lijken op de wereld waarin we leven.’Johan de Boose in De Standaard
‘Estor schrijft mythische, apocalyptische poëzie.’Piet Gerbrandy
in De Groene Amsterdammer

Een Nederlandse vrouw opent
een pension in een Duits stadje.
Maak kennis met haar gasten.
Nicole Montagne (1961) is
schrijver en beeldend kunstenaar.
Ze publiceerde eerder Souvenir.
Herinneringen aan een vader, de
essaybundels De neef van Delvaux
en Een makelaar in Pruisen. Bij
Wereldbibliotheek verscheen in
2018 De verzuimcoördinator. Haar
werk werd genomineerd voor de
Jan Hanlo Essayprijs en de kantl
Essayprijs.

© Koos Hageraats

¤ 22,99 | januari 2023
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 160 blz.
nur: 301
ISBN 9789028452879
isbn:
9789028452879
isbn e-boek: 9789028452886
Omslag: Nico Richter

9 789028 452879

nicole montagne

Het Keizerpanorama

• de kracht van de
verbeelding
• vrolijke vertelling
over een serieus
onderwerp

Een Nederlandse vrouw opent een pension in het voormalige Oost-Duitse stadje Brandenburg aan de Havel. Net voordat de eerste gasten aankomen krijgt ze te horen dat haar
man haar op tal van terreinen bedriegt, maar niet alleen haar, ook vele anderen. Hij blijkt
een geslepen fantast. Hoe heeft zij dit niet kunnen merken? Ze stelt zich de vraag in hoeverre je iemand kunt kennen. Door te kijken naar haar gasten hoopt ze een antwoord te
vinden.
Zo is er de man die zich vrijwel dagelijks als Otto van Bismarck verkleedt, maar daar
iedere keer weer een andere reden voor heeft. Ook is er het echtpaar in crisis, dat de onvermijdelijke afloop niet wil zien. Dan ontdekt de hoofdpersoon van de roman in Berlijn
het zogenaamde Keizerpanorama, een houten kijkkast uit 1883 waaromheen vijfentwintig personen op krukjes kunnen plaatsnemen om een ronddraaiende diavoorstelling te
bekijken. Maar wat zág het publiek in die tijd? Wie koos de beelden uit? En is de illusie
die toen geboden werd, nu nog steeds zo krachtig?
In een lichte en huppelende stijl vertelt Nicole Montagne in deze mozaiek-roman over
de noodzaak van verbeelding, en hoe die kan helpen een vaste basis te vinden om de
wereld om ons heen waar te nemen en te begrijpen.

• een unieke
combinatie van
roman, beschouwing
en geleefde ervaring

‘Montagne bewijst zelf het vermogen te hebben dat ze prijst
in door haar bewonderde schrijvers en kunstenaars: het talent
de lezer of beschouwer te verleiden tot een andere manier van
kijken.’ De Correspondent
‘Montagne is scherp, formuleert heel precies en registreert
alles met een kunstenaarsoog. Wat is het een genot om door
11 literatuur

haar bril mee te kijken!’ Literair Nederland

Je kunt meer dan één leven
hebben, maar je kunt niet in meer
dan één leven tegelijkertijd zijn

De Spaanse schrijver Jacobo
Bergareche (1976) combineert
het schrijverschap met zijn werk
als producer en scenarist voor
televisieseries. Vier jaar lang
woonde hij in Austin, Texas, waar
hij de privécorrespondentie van
verschillende schrijvers – zoals
William Faulkner – in het Harry
Ransom Center onderzocht.
Perfecte dagen is een van de
vruchten van dat onderzoek.

© Belén García-Mendoza

¤ 21,99 | november 2022
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 192 blz.
nur: 302
isbn: 9789028452336
isbn e-boek: 9789028452343
Oorspronkelijke titel: Los días
ISBN 9789028452336
perfectos
Vertaling: Nadia Ramer
Omslag: Maartje Vermeer

9 789028 452336

jacobo bergareche

Perfecte dagen

• Nominatie European
Union Prize for
Literature
• Stond op diverse
lijsten Beste boeken
van 2021: El País,
El Confidencial

Luis, een Spaanse journalist die zijn werk én zijn huwelijk beu is, gaat naar Austin in
Texas om een conferentie bij te wonen. De reis is een alibi om Camila te ontmoeten, een
Mexicaanse architecte met wie hij een affaire heeft – het enige wat hem nog op de been
houdt in het leven. Maar net voor zijn vertrek, stuurt ze hem een bericht: ‘Laten we er
een punt achter zetten, laten we de herinnering bewaren.’
Ontroostbaar en niet wetend wat te doen in Austin vlucht Luis naar een universiteitsarchief, waar hij bij toeval stuit op brieven van William Faulkner aan zijn geliefde Meta
Carpenter. Het lezen van deze correspondentie helpt hem zijn liefdesaffaire te reconstrueren en na te denken over zijn saaie huwelijk. Maar ook om zich af te vragen hoe hij
elke dag de moeite waard kan maken.
Wat willen we van het leven? Perfecte dagen is een ontroerend en soms confronterend antwoord op deze vraag – over geluk, de koorts van verliefdheid en de onvermijdelijke sleur
van een langdurige relatie. Jacobo Bergareche geeft dit verhaal van de liefde een meesterlijke draai, waarvan je nog dagenlang duizelt.

‘Aangenaam, leuk, brutaal en zeer goed geschreven.’
Mario Vargas Llosa

‘Zeer origineel.’El Confidencial
‘Een rigoureuze aanpak van de onbeantwoorde liefde.’
El Razón

13 literatuur

Een schitterende en
ongemakkelijke roman over een
onwaarschijnlijke vriendschap

Sara Mesa (1976) is dé schrijver
van haar generatie in literair
Spanje. Ze werd genomineerd
voor de prestigieuze Premio
Herralde, en won met haar
roman Litteken (2018) de prijs El
Ojo Crítico de Narrativa. Haar
vorige roman Een liefde (2021) werd
bovendien door de grote Spaanse
krant El País verkozen tot Beste
Roman van het Jaar.

pr & marketing
•	Leesexemplaren op aanvraag
•	Interviews mogelijk
•	Auteursbezoek i.s.m.
Cervantes juni 2022

¤ 21,99 | oktober 2022
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 160 blz.
nur: 302
isbn: 9789028450288
isbn e-boek: 9789028450295
ISBN
9789028450288
Oorspronkelijke
titel: Cara de pan
Vertaling: Nadia Ramer
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

9 789028 450288

sara mesa

Broodhoofd

• Een van de
belangrijkste jonge
Spaanse auteurs
• Ode aan de
onaangepasten

Ze ontmoeten elkaar toevallig in het park. Zij is Haast, een tiener van ‘haast’ veertien
jaar. Hij, Ouwe, is veel ouder. Daarna zien ze elkaar vaker. Zij spijbelt omdat ze geen zin
heeft om naar school te gaan. Hij heeft geen werk, komt om er naar de vogels te kijken,
luistert naar Nina Simone. In het park worden ze met rust gelaten, vraagt niemand moeilijke dingen, het is hun toevluchtsoord. Ze zijn buitenstaanders en ontwikkelen een
vriendschap die onherroepelijk tot gruwelijke misverstanden en afwijzing zal leiden.
Met Broodhoofd schreef Sara Mesa een licht ongemakkelijk en verontrustend verhaal, over
een onwaarschijnlijke vriendschap, over taboes en de weerzin om je aan te passen aan
sociale conventies. Een ode aan de onaangepasten, aan de dwarsliggers.

‘Sara Mesa legt bewonderenswaardig dat schaduwgebied vast, met een schrijfstijl die tegelijkertijd sereen
en levendig is.’El País
‘Je bent als lezer gevangen in dit fascinerende geschrift,
dat tegelijk donker en lumineus is.’ El Vanguardia

Over Een liefde:
‘Een schurende, zinderende roman.’zin
‘Een strak boek over hoe moeilijk het
kan zijn de taal te vinden van je eigen
onafhankelijheid.’NRC
ISBN 9789028450943

‘Ik heb dit boek na het lezen op slag als
vriend beschouwd.’Bodil, Linnaeus Boekhandel
¤ 24,99

15 literatuur

9 789028 450943

Isabel Allende,
veertig jaar bestsellerauteur
DE NIEUWE

isabe l
AllendE

Isabel Allende is de meest
gelezen Spaanstalige schrijver ter
wereld. Van haar boeken werden
miljoenen exemplaren verkocht.
In 2022 viert Wereldbibliotheek
Isabel Allendes veertigjarige
schrijverschap.

AL 50.000
VERKOCHT

© LoriBarra

¤ 15,-

pr & marketing
•	Media-aandacht in kranten en
tijdschriften
•	Crosspromotie-flyer
•	Social advertising-campagne
gericht op fans van
romantische fictie
•	Advertenties DPG
•	Samenwerking met
influencers
•	Feestdagencampagne

ISBN 9789028451933

9 789028 451933

Violeta
¤ 24,99

Isabel Allendes grootste bestsellers,
nu in geheel vernieuwde edities!
Ruim 3,5 miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen

ISBN 9789028452756

ISBN 9789028452749
9 789028 452756

Fortuna’s dochter | ¤ 15,– | oktober 2022
Paperback | Formaat: 13,5 x 21 cm | Omvang: 448 blz. | nur: 302 | isbn: 9789028452756 |
isbn ebook: 9789028443013 | isbn audiobook: 9789028451810 | Vertaling: Brigitte Coopmans | Omslag: bij Barbara

ISBN 9789028452794
9 789028 452749

Portret in sepia | ¤ 15,– | oktober 2022
Paperback | Formaat: 13,5 x 21 cm | Omvang: 416 blz. | nur: 302 | isbn: 9789028452749 |
isbn ebook: 9789028443099 | isbn audiobook: 9789028451827 | Vertaling: Brigitte Coopmans | Omslag: bij Barbara

9 789028 452794

Het negende schrift van Maya | ¤ 15,– | oktober 2022
Paperback | Formaat: 13,5 x 21 cm | Omvang: 416 blz. | nur: 302 | isbn: 9789028452794|
isbn ebook: 9789028440050 | Vertaling: Rikkie Degenaar | Omslag: bij Barbara

17 literatuur

KLASSIEKERS

ISBN 9789028452558

ISBN 9789028452251

¤ 24,99

¤ 24,99

9 789028 452558

9 789028 452251

ISBN 9789028451308

ISBN 9789028450745

¤ 22,99

¤ 24,99

9 789028 451308

9 789028 450745

DIE JE BLIJFT LEZEN

ISBN 9789028451605

ISBN 9789028450639

¤ 22,99

¤ 22,99

9 789028 451605

9 789028 450639

Elke aanbieding lichten we voor u een prachtige
everseller uit ons rijke archief , een Wereldbibliotheekklassieker. Fictie en non-fictie uit de Nederlandstalige
én de wereldliteratuur in een nieuw jasje: een mooie
gebonden uitgave. Bestel nu bij uw accountmanager met
extra assorti-korting.

ISBN 9789028451216

¤ 22,99
9 789028 451216

Ga nu naar wereldbibliotheek.nl/klassiekers

Klassieker van de moderne
Nederlandse literatuur

Sybren Polet (1924-2015) was
een van de grote naoorlogse
schrijvers van Nederland.
Hij schreef poëzie, verhalen,
toneelstukken, sprookjes,
detectives, essays en romans. Zijn
werk werd meermalen bekroond,
onder meer met de Constantijn
Huygens-prijs in 2003. In 1961
begon hij aan een gedurfd en
groot project, de Lokiniade, een
elf delen tellende romancyclus
rond Lokien, een personage
dat in allerlei gedaanten
terugkeert en dat de grenzen
tussen werkelijkheid en fictie
voortdurend op scherp zet. Ook
in Mannekino duikt Lokien op.

pr & marketing
•	Presentatie in samenwerking
met de Stichting Sybren Polet

¤ 24,99 | december 2022
Gebonden met stofomslag
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 256 blz.
nur: 301
ISBN 9789028452817
isbn:
9789028452817
isbn e-boek: 97890284552831
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

9 789028 452817

sybren polet

Mannekino

Het onmogelijk geniale jongetje Guido wil zijn intelligentie inzetten om zo veel geld te
verdienen dat hij zijn vader kan laten studeren. Hij gaat zich sullig en middelmatig voordoen, om te voorkomen dat hij als wonderkind en kermisattractie behandeld zal worden. Zijn inschatting is dat hij dat kapitaal alleen uit het zicht van alles en iedereen kan
verwerven. Maar Guido blijkt de duivel zelf te zijn, hij schuwt geen enkel middel om zijn
doel te bereiken. Geen enkel.

met een voorwoord van
• Mooie gebonden
uitvoering

splinter chabot

• Het achtste
deel in de reeks
Wereldbibliotheek
klassiekers
• Verschenen in 1968
en sindsdien onafgebroken leverbaar

21 literatuur

‘Polet is een buitengewoon aantrekkelijke
schrijver. Zo is Mannekino “gewoon” een
spannend boek; maar ook zoiets als
de vermenging van de ons omringende
realiteit met sciencefictionachtige thema’s.
Dat maakt deze roman tot iets heel
bijzonders.’ Arie Storm

© Dirk Skiba

Dé moderne klassieker,
nu in mooie gebonden uitvoering!
‘Dit is een van de romans die mij het diepst geraakt hebben in bijna 25 jaar uitgeverschap. Hij laat het
wonder van de literatuur zien, waarin inhoud en vorm volmaakt samenvallen en elkaar versterken.
Het is het verhaal van Kempf, een Kroaat met Duitse wortels die in de Tweede Wereldoorlog als
SS’er in Polen vecht, deserteert en probeert terug te keren naar huis. Onderweg maakt hij van alles
mee, hij wordt op de proef gesteld en moet onmogelijke keuzes maken. Zijn odyssee voert hem
langs de gruwelen en barmhartigheden waartoe mensen in staat zijn. Het is ook het verhaal van de
onmogelijke liefde van Kempf en Vera. Als ze elkaar in de strijd waren tegengekomen, zouden ze
elkaar gedood hebben want Vera was een partizaan.
Hun kind vertelt het verhaal van zijn vader en moeder, in een zoekende, meanderende stijl, nu
eens hard en kort, dan weer barok en overdadig. Precies zoals de adem van het leven, briljant vertaald door Raoel Schuyt.’
Koen van Gulik, uitgever

slobodan šnajder

De reparatie van de wereld

10.000
exemplaren
verkocht

• Absoluut hoogtepunt
uit de moderne
Europese literatuur
• Favoriet bij pers,
boekhandel
en publiek

nu voor ¤25,-

¤ 25,– | november 2022
Gebonden met stofomslag
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: 480 blz.
nur: 302
isbn: 9789028452787
isbn e-boek: 9789028450479
ISBN 9789028452787
Oorspronkelijke
titel: Doba mjedi
Vertaling: Roel Schuyt
Omslag: Nico Richter

‘Een ontzagwekkende historische roman (over Kroatië, de
Tweede Wereldoorlog, het naoorlogse communisme) over de
grote vraag wat we nu eigenlijk aan moeten met het leven.’
***** de Volkskrant

‘Een meesterwerk uit de Europese literatuur. Scènes in
deze roman [kunnen] wedijveren met grote werken uit de
wereldliteratuur als Leven en Lot en Oorlog en vrede.’ ***** NRC

9 789028 452787

23 literatuur

‘Een monument van een boek’De Groene Amsterdammer

paul meeuws

Aanblik

Paul Meeuws (1947), van
wie eerder verhalend proza
verscheen, debuteerde in 2017
als dichter met de bundel De
geluiden, die werd genomineerd
voor de C. Buddingh’-poëzieprijs.
Zijn gedicht ‘Veldwerk’ werd
in 2021 genomineerd voor de
nieuwe Laaglandse ArcheologiePoëzieprijs.

‘Verbazingwekkend
consequent en elegant
spelen muziek en geluid
een aansprekende rol in
deze bundel die indruk
maakt door zijn hechtheid
en trefzekere woordkeus
die ook meer dan eens
ontroert.’ Juryrapport C.
Buddingh’-poëzieprijs 2017

Aanblik gaat over kijken, over het proeven met de ogen, over het aftasten van een portret
en het verkennen van een landschap binnen de lijst van een schilderij. Alles begint met
een eerste aanblik. Wat daarop volgt, is nauwelijks te voorspellen. De kijker wil het
geziene doorgronden. De bekekene heeft ook zo zijn wensen. En wat als we de blik van
een ander volgen? Na De geluiden staat ook in de tweede dichtbundel van Paul Meeuws
één zintuig centraal. Met zijn scherpe blik wijst Meeuws onvermoede details aan in doodgewone taferelen.

Jou schilderen is je doen groeien
tot het afbeelden stokt. Dan kijk je me aan,
ziet mijn motieven nog voor ik ze vormgeef,
nog voor ze verdraaid worden door mijn bedenksels.
Hoe waar ben je zo, hoe diep kijk je
tot in mijn vroegste geploeter.
Waar jij het begin ervan ziet
ben je niet te verzinnen,
verschijn je me als voor het eerst.

‘Meeuws laat zien
dat hij niet alleen een
woordkunstenaar is en een
goed luisteraar, maar dat
hij zeker bedreven is in het
observeren van mensen en
dingen.’Literair Nederland

¤ 22,99 | december 2022
Paperback
Formaat: 14 x 22 cm
Omvang: 80 blz.
ISBN 9789028452848
nur:
306
isbn: 9789028452848
Omslag: Christoph Noordzij

9 789028 452848
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wat er mis is met
onze woningmarkt
Met nieuw
voorwoord
van Marjolein
Moorman
(PvdA, tv-serie
Klassen)

‘Hans de Geus legt feilloos uit welke
ontwrichtende werking ons overgewaardeerde vastgoed heeft op de
Nederlandse samenleving.’
Sander Schimmelpenninck

HANS DE GEUS

Wat beweegt iemand om zich
zonder principes door het leven
te slaan?

Lo van Driel (1944) studeerde
Nederlandse Taal- en Letterkunde
en was jarenlang docent. Hij
schreef columns over kunst
en letteren voor de Provinciale
Zeeuwse Courant en publiceerde
over taalkunde en geschiedenis.
In 2003 verscheen zijn biografie
van J.H. van Dale, in 2019
verscheen bij Wereldbibliotheek
Duitse passages en in 2021 Duitse
passanten.

© Mechteld Jansen

pr & marketing
•	Presentatie in het stadhuis van
Veere in oktober
•	Lokale persaandacht

¤ 34,99 | oktober 2022
Gebonden met stofomslag
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: 432 blz.
nur: 694
ISBN 9789028452602
isbn:
9789028452602
isbn e-boek: 9789028452619
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

9 789028 452602

lo van driel

Het ongerijmde leven van
Martien Beversluis (1894-1966)
• Over goed en
fout voor, in en
na de oorlog
• Cultuurgeschiedenis
van een verwarrende
tijd
• Portret van een
zoekende ziel

Zelden heeft iemand zo de tijd waarin hij leefde weerspiegeld als Martien Beversluis.
Met alle woelingen van de eerste helft van de vorige eeuw bewoog hij mee, deels uit overtuiging, deels uit opportunisme, vooral omdat hij was wie hij was. Hij was achtereenvolgens dichter van natuurpoëzie, literair medewerker van de vara, lid van de sdap,
communist; tot hij in 1941 lid werd van de nsb en door de nazi’s werd benoemd als burgemeester van Veere en Vrouwenpolder. Na de oorlog was zijn rol uitgespeeld, wendde
hij zich tot de antroposofie en schreef hij dramatische teksten.
Wat beweegt iemand om zijn jas te keren naar de wind die waait, om zich welhaast uit
principe principeloos door het leven te manoeuvreren? In deze schitterende biografie
brengt Lo van Driel ons dicht bij een antwoord, en houdt hij ons een spiegel voor. Hij
levert daarmee een bijdrage aan een bijzondere periode in de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

• Zeeuwse geschiedenis
De pers over Duitse passages en Duitse passanten:
‘De inhoud van zijn boeken is verrassend. Met grote kennis van zaken en
gevoel voor veelzeggend detail schrijft hij over onze oosterburen.’PZC
‘Een mooi kijkje in de Duitse cultuurgeschiedenis.’NRC
‘Aantrekkelijk van opzet (..) grote kennis van zaken.’G-Geschiedenis

ISBN 9789028451919

ISBN 9789028450172

¤ 25,99
27 geschiedenis

9 789028 450172

¤ 24,99
9 789028 451919

‘Nederlanders zien woningnood
momenteel als grootste probleem’
Algemeen Dagblad

‘Woningmarkt gaat nu écht
de verkeerde kant op’
De Telegraaf

‘Huizenprijzen 19,5% gestegen’
de Volkskrant

‘“Betaalbare woningen” voor
veel mensen niet betaalbaar’
RTL Nieuws

‘Schreeuwend tekort aan woningen’
NOS Nieuws

‘De woningnood grijpt diep in op het
leven van mensen, het is veroorzaakt
door het “vrije spel der krachten.”’
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting

hans de geus

Hoe ik toch huisjesmelker werd
Wat er mis is met onze woningmarkt

• Nieuwe editie
• Het beste boek over
de wooncrisis
• Winnaar
PrinsjesBoekenprijs
voor beste politieke
boek van 2021

pr & marketing
• Lezingen
•	Onverminderd veel
persaandacht
•	Online campagne

nu met voorwoord van

marjolein moorman
¤ 21,99 | november 2022
Paperback
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 304 blz.
nur: 780
ISBN 9789028452824
isbn:
9789028452824
isbn e-boek: 9789028451476
Omslag: Studio Jan de Boer

9 789028 452824

29 non-fictie

‘Een goed geschreven en zeer toegankelijke zoektocht
in de wereld van het vastgoed en het geld.’NRC
‘Diepgravend, toegankelijk, in een vlotte journalistieke stijl.’
**** Leeuwarder Courant

andrea marcolongo

De geniale taal

Andrea Marcolongo (1987)
studeerde Grieks in Milaan, en
werkte als communicatieadviseur
voor bedrijven en politici. Van
haar debuut De geniale taal
werden wereldwijd meer dan
200.000 exemplaren verkocht.
Daarna schreef ze onder andere
De heldenmaat: de mythe van de
Argonauten en de moed om lief te
hebben.

Zo wordt Grieks leren leuk!
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© Paolo Colaiocco

‘Andrea Marcolongo
Voor iedereen op het gymnasium en daarbuiten, en iedereen die denkt dat klassieke
talen niet voor hem/haar/hen zijn weggelegd: dit boek is een gepassioneerde en enthousiasmerende sprong in de wonderen van de Griekse taal. De Italiaanse schrijfster Andrea
Marcolongo geeft je negen epische redenen om van het Oudgrieks te houden, negen
manieren waarop die taal jouw relatie met mensen én met de tijd kan veranderen.
De geniale taal is een liefdeslied gewijd aan de taal van de grootste dichters, filosofen,
avonturiers, minnaars, overspeligen en generaals uit de geschiedenis. Het Grieks, zoals
Marcolongo uitlegt in dit levendige boek, is onovertroffen in zijn schoonheid en expressiviteit, maar het kan ons ook helpen om de wereld en onze plaats daarin op nieuwe
manieren te zien.
Ga mee op deze verbazingwekkende reis; voorkennis van het Grieks is geen vereiste!

‘Verbluffend goed! Nu weet ik waarom het Oudgrieks

is de Montaigne van
vandaag.’ A ndré Aciman,
auteur van Call Me by Your Name

¤ 15,– | november 2022
Paperback
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 192 blz.
nur: 610
ISBN 9789028452800
isbn:
9789028452800
isbn e-boek: 9789028442696
Omslag: Studio Jan de Boer

mij zoveel doet. Lezen!’Jan Renkema, auteur van Schrijfwijzer
9 789028 452800

‘Opwindend.’ T he Guardian
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