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Op 15 april 2021, vlak voor de vijftigste
verjaardag van Koningin Máxima, verschijnt
deel 1 van Marcia Luytens langverwachte
biografische portret:

Moederland
Marcia Luyten neemt ons mee in het leven van
de jonge Máxima. Naar Argentinië, waar Máxima
opgroeit ten tijde van de junta. En naar New York,
waar de jonge vrouw haar geluk beproeft. Op basis
van talloze interviews met familieleden, vrienden en
collega’s van de koningin kruipt Luyten in de huid
van een fascinerende vrouw – resulterend in een
meeslepend en indrukwekkend verhaal.

Over Het geluk van Limburg:
‘Een meeslepende geschiedenis. Marcia Luyten trekt literaire
registers open; haar taalgebruik is barok, gekruid en vol compassie.’
 de volkskrant
‘Met hart en ziel opgetekend: een streek en een familie,
verwaaid in de Nederlandse geschiedenis.’ Geert Mak
‘Het geluk van Limburg is een mooi, maar vooral noodzakelijk boek.’
Annejet van der Zijl, historisch nieuwsblad

marcia luyten
Moederland
Gerenommeerd journalist Marcia Luyten laat zien
hoe in Máxima Zorreguieta’s jonge jaren de contouren
van de koningin zich al aftekenen
Vanaf het moment dat Máxima Zorreguieta aan de
zijde van de Nederlandse kroonprins verschijnt,
staat ze in de schijnwerpers. De geschiedenis leert:
wie trouwt met een vorst, wacht geen gemakkelijk
leven. Wat maakt dat deze Argentijnse floreert aan
een oud Europees hof?
Koningin Máxima werd vijftig jaar geleden geboren
in een land in verval. Argentinië was zijn grootse
toekomst misgelopen en vluchtte in nostalgie. De
Argentijnse tragedie dringt de familie binnen wanneer
haar vader toetreedt tot de militaire regering. Wat in
Máxima’s jeugd vanzelfsprekend was, zal diepe sporen
trekken in haar latere leven.
In Máxima Zorreguieta. Moederland, het eerste boek van een biografisch portret in twee
delen, laat Marcia Luyten zien hoe Koningin Máxima is gevormd door haar geboorteland. Door de grote geschiedenis van een land dat droomde van glorie, en door de
kleinere geschiedenis van een familieband, hoge verwachtingen en onvoorwaardelijke
vriendschap. Máxima waagt de oversteek van Buenos Aires naar Wall Street en de
jetset van Manhattan, maar pas nadat een persoonlijke strijd is geleverd.
Marcia Luyten (1971) is cultuurhistoricus en econoom. Van haar boek Het geluk
van Limburg (2015) werden meer dan 50.000 exemplaren verkocht. Het werd
bekroond met de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek. Eerder verschenen
van haar hand Dag Afrika, Ziende blind en Witte geef geld. Ze is columnist voor de
Volkskrant en presentator van Met het Oog op Morgen en presenteerde enkele jaren
het televisieprogramma Buitenhof.
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Na de bestseller Mijn vaders hand verrast Bart Chabot
opnieuw met een aangrijpende autobiografische roman.
In Hartritme neemt Bart Chabot de lezer verder mee in zijn
veelbewogen bestaan, ver weg van zijn verschrikkelijke
jeugd, naar het volle swingende leven. Vriendschap en
vaderschap voeren nu de boventoon.

‘Een meedogenloos, ijzersterk boek.
Leest als een dreun, een klap voor je kanis.’
Matthijs van Nieuwkerk
‘Een hartverscheurend mooie autobiografische
roman over zijn pijnlijke jongensjaren. Mijn vaders
hand roert tot tranen toe.’ de telegraaf

40.000 EXEMPLAREN
VERKOCHT

‘Een authentiek verhaal. Mijn vaders hand is
eigenlijk helemaal een pijnlijk boek, juist omdat
het nergens larmoyant of pathetisch wordt.
Daarin herken je dan toch de schrijver
Bart Chabot.’ trouw

‘Chabot weet altijd beelden op te roepen die het decor zijn van de
belangrijke herinneringen. En er staat een hoofdstuk in dat de suspense heeft
die van zijn vorige roman, Easy Street, zo’n geheimzinnig boek maakte.
Chabot kan dat ontzettend goed.’ het parool

Overrompelend vervolg op Mijn vaders hand

Niet lang nadat Bart Chabot het ouderlijk huis heeft verlaten
om in Leiden Nederlands te gaan studeren, leert hij Herman
Brood kennen. Direct is er een wederzijdse affiniteit en hun
ontmoeting vormt het begin van een levenslange vriendschap.
Brood herkent ogenblikkelijk de eigenheid en het talent van
de jonge Chabot, en hij neemt hem mee in het ritme van de
rock-’n-roll. En snel zijn daar ook de anderen, onder wie Jules
Deelder en Martin Bril, met wie eveneens levenslange vriendschappen ontstaan.
Vader en moeder Chabot wonen in die periode in Vancouver, in
dienst van Buitenlandse Zaken, net niet ver genoeg om nieuwe
confrontaties met hun zoon te voorkomen. Het zal nog een paar
jaar duren voordat de breuk definitief is, intussen is de zoon
dan zelf vader geworden. Opnieuw wordt de lezer meegenomen
in dit heftige familieverhaal, in een stijl en toon waarin het
hartritme van de nieuwe rauwe tijd heerlijk voelbaar is.

Bart Chabot (Den Haag, 1954) is dichter en podiumdier en
tegenwoordig vooral romancier. Chabot beleefde zijn literaire
doorbraak met zijn vierdelige biografie over Herman Brood.
In 2009 verschenen twee lijvige delen verzamelde gedichten
onder de titel Greatest Hits. In 2013 debuteerde hij als romanschrijver met Triggerhappy. In januari 2020 verscheen het alom
lovend ontvangen Mijn vaders hand.
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De grote literaire bestseller uit Zweden.
Een weergaloos en intens verhaal over een
disfunctionele familie en de gevolgen van
een groot trauma uit het verleden
Drie broers keren terug naar het vakantiehuis
van hun jeugd met de as van hun gestorven moeder.
Haar laatste wens was om uitgestrooid te worden bij
een meertje, en niet bij het graf van hun overleden
vader. De broers zijn daardoor verrast en zoeken
naar een verklaring. Al snel raken ze verstrikt in hun
herinneringen aan het verschrikkelijke ongeluk
dat hun hele leven voorgoed heeft veranderd.
Wat is er die dag precies gebeurd?

‘Een verhaal met schitterende
scènes. Schulman bouwt alles
razend knap op. Het begin van
een belangrijk schrijverschap.’
dagens nyheter
‘Heel verfijnd proza.
Het verhaal zit vol drama
maar Schulman vergeet
de kleine details niet;
de alledaagse gebeurtenissen
die zo betekenisvol kunnen
zijn in de herinnering
van een kind.’
svenska dagbladet
‘Schulman schrijft zeer vaardig
over een kwetsbare jeugd.
Het is onmogelijk om niet
diep geraakt te worden.’
aftonbladet
‘Alex Schulman weet
precies hoe hij je moet raken.
Hij is waanzinnig goed in het
vertellen van een verhaal
dat je niet meer loslaat.’
sydsvenskan

Een overweldigende en meeslepende roman
over een familietragedie en leugens die met de
tijd in de waarheid veranderden

Drie broers keren terug naar het vakantiehuis bij het meertje
waar twintig jaar eerder een ongeluk heeft plaatsgevonden dat
hun leven voor altijd heeft veranderd. Ze hebben de as van hun
overleden moeder mee om uit te strooien. Dat hun moeder liever
niet had dat ze naast hun vader werd uitgestrooid, wordt pas de
avond voor de crematie duidelijk via een brief die de broers in
haar appartement vinden.
Benjamin bestuurt de auto, zijn broers zitten naast hem. Het is
een reis naar hun verleden, naar een tijd waarin ze als jongens
door hun ouders volledig aan hun lot werden overgelaten. Nu
zijn het jongemannen, verwijderd van elkaar, maar nog altijd
verbonden door een gedeelde geschiedenis van strijd om de
aandacht van hun vader, en om de onvoorspelbare liefde van
hun moeder. Haar dood gooit alles in een stroomversnelling en
de spanning tussen de broers loopt op. Welke tragedie heeft zich
destijds afgespeeld?

Alex Schulman (1976) is schrijver en journalist. Hij is de presentator van de populairste podcast in Zweden en schreef
eerder vijf zeer succesvolle autobiografische boeken. De
overlevenden is zijn debuutroman. De vertaalrechten zijn na
grote veilingen wereldwijd verkocht.
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‘Nu zitten we dan noodgedwongen in een kamer,
maar wat er ook veranderd zal zijn na de crisis,
niet de menselijke natuur. Die is onveranderlijk
en hopeloos. Met de hartstocht van lang
gescheiden minnaars zullen we ons herenigen
met onze slechte gewoontes, en er nog een paar
aan toevoegen. De machine zal, met andere
woorden, nog meedogenlozer gaan draaien dan
voorheen. Maar er is een stil moment geweest,
een bezinning die uitzicht gaf op een wereld
zonder ons, waarin de geiten uit de heuvels
kwamen om de heggen kaal te vreten.’

Een belangwekkend en urgent boek,
van een van de grootste stilisten van nu
‘Ons boerenland is morsdood. Nauwelijks meer insecten,
nauwelijks meer vogels, nauwelijks meer bodemleven. Land
degradatie. Het komt nu aan op radicale dienstbaarheid aan de
aarde, zonder hoop op dankbaarheid of begrip van je medemens.’ Tommy Wieringa is niet alleen bezorgd over het boerenland, hij schrijft met dezelfde urgentie over onze cultuur, onze
democratie en onze intellectuele vrijheid. De actualiteit is de
aanleiding om zijn pen te scherpen, maar steeds weet hij dieper
te raken door brandende kwesties in hun historische context te
zien en tegelijk een moreel appel te doen.
Wieringa excelleert als columnist, zijn stukken geven een indringende analyse van de ontregelingen van onze tijd en zetten daarmee aan tot verder denken en het zoeken naar oplossingen.

Tommy Wieringa (1967) is de auteur van onder meer Joe
Speedboot (F. Bordewijk-prijs), Caesarion (shortlist International impac Dublin Literary Award), Dit zijn de namen (Libris
Literatuur Prijs), De dood van Murat Idrissi en De heilige Rita
(Bookspot Literatuur- én Lezersprijs). Zijn werk wordt in meer
dan twintig landen vertaald.

‘De korte stukken van Tommy in één adem achter elkaar lezen, brengt je onherroepelijk bij
de schrijver, ja zelfs bij de romancier die Tommy Wieringa is. Het geheel van kunst en politiek,
gezin en begeerte, lach en verdriet, gevaren in een badplaats en wijsheden van Sophocles tot
Wiebes, blijkt opeens rijker en mooier zonder de enkele actuele aanleiding in de krant. Men kan
niemand anders zijn, maar soms, even, een uurtje slechts Tommy Wieringa worden: ik wil!’
Jan Mulder
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In 2012, zes jaar voor zijn dood, vroeg de
Amerikaanse schrijver Philip Roth de
gerenommeerde biograaf Blake Bailey om
zijn levensverhaal te vertellen. Het uiteindelijke
resultaat, Philip Roth, is een imposant en
meeslepend portret van de Amerikaanse
grootmeester, dat tegelijkertijd een
overweldigend beeld schetst van de
Amerikaanse literaire wereld van na de
Tweede Wereldoorlog.

blake bailey

PHILIP ROTH
De definitieve biografie van de literaire grootheid
De veelgeprezen biograaf Blake Bailey werd door Philip Roth
aangewezen om zijn levensverhaal te schrijven. Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg Bailey toegang tot Roths
persoonlijke archief en sprak hij diens vrienden, geliefden en
collega’s. Ook met Roth zelf voerde hij zeldzaam openhartige
gesprekken.
Bailey beschrijft hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de
arbeidersklasse, hoe zijn literaire carrière bijna ontspoorde door
zijn eerste, catastrofale huwelijk en hoe hij een pleitbezorger
werd voor dissidente schrijvers uit het Oostblok. Ook onthult
Bailey de waarheid over Roths tumultueuze liefdesleven, en
dan met name zijn bijna twintig jaar durende relatie met actrice
Claire Bloom.
Door de jaren heen zou Roth met elk aspect en vele verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse literatuur in aanraking komen, van realisme tot farce, van metafictie tot de tragiek
van De Amerikaanse Trilogie. Het resultaat van Blake Baileys
jarenlange onderzoek naar Philip Roth is een uiterst leesbare,
allesomvattende biografie van een van de grootste schrijvers
van onze tijd.

Blake Bailey schreef eerder biografieën van John Cheever,
Richard Yates en Charles Jackson. Hij ontving een Guggenheim Fellowship en won de National Book Critics Circle Award
en diverse andere prijzen. Bailey woont in Virginia met zijn
vrouw en dochter.
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DE AMERIKAANSE TRILOGIE VAN PHILIP ROTH

Amerikaanse pastorale is
een onbetwist hoogtepunt
uit het oeuvre van Roth,
een meesterlijke tragedie
over het einde van de
Amerikaanse droom.

Ik was getrouwd met een
communist speelt zich af tijdens
de hoogtijdagen van de Koude
Oorlog, het is een onvergetelijke
roman over wreedheid, verraad,
vernedering en wraak.

reeds leverbaar • paperback, 496 pag.

april 2021 • paperback, 368 pag.

13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 3960 9

13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 3121 4

nur 302 • oorspronkelijke titel American Pastoral

nur 302 • oorspronkelijke titel I Married A

vertaling Else Hoog
omslagontwerp Moker Ontwerp •

26

Communist • vertaling Else Hoog
omslagontwerp Moker Ontwerp •

EINDELIJK WEER IN HAAR GEHEEL LEVERBAAR

Een weergaloze roman
waarin het levensverhaal van
de oudere professor Coleman
Silk wordt verweven met de
geschiedenis van het
moderne Amerika.
april 2021 • paperback, 408 pag. • 13,6 x 21,5 cm
€ 20,99 • isbn 978 94 031 3131 3 • nur 302
oorspronkelijke titel The Human Stain
vertaling Else Hoog • omslagontwerp
Moker Ontwerp •
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Over Otmars zonen:
‘Otmars zonen overtreft Bonita Avenue op vrijwel alle punten. Geweldig
meeslepend, technisch verbluﬀend en intrigerend. Een wonder van vertelkunst.’
 nrc handelsblad
‘Otmars zonen brengt je in minstens zo’n geweldige leesroes als Bonita Avenue
deed. Weer zuigt Buwalda je mee in een gelaagd verhaal, dompelt hij je onder in
een wereld waarvan je maar moeilijk afscheid neemt.’ het parool

Virtuoos, geestig en prikkelend –
alle columns verzameld

‘Ik snap het. Wat een verhaal, zeg. En je columns?’
‘Tja. Ja. Niet onbelangrijk. De romans, dat zijn molenstenen. De
columns waaien er als meel tussenuit.’
‘Vanzelf dus?’
‘In het geheel niet, nee. Zie mij, de columnist, als een tosti. De
donderdag, nee, de vórm, of beter: de dure plicht, laten we zeggen
de krant als beul, dat zijn de gloeiende ijzers. Daar ga ik tussen
liggen. Begrijp je?’
‘Nee. Ja. En dan?’
‘Gesis.’
‘Aha.’
‘Enige tijd later is er een column. Eet smakelijk.’
‘...’
‘Nou goed, ik heb taal over. Er schuift van alles over de roman-rand.
Inzichten, herinneringen. Veel onzin, ook. De columns zijn het
blik, maar ook de stoffer.’
‘En de tosti dan?’

Peter Buwalda debuteerde in 2010 met Bonita Avenue. Het boek werd
genomineerd voor twaalf literaire prijzen, waarvan hij er vijf won. De
roman voerde de bestsellerlijsten aan, en werd wereldwijd vertaald en
bejubeld. Otmars zonen, dat in 2019 verscheen, oogstte unanieme lof
en een zee van sterren. Inmiddels zijn er ruim 150.000 exemplaren
verkocht en werd Otmars zonen bekroond met de Bookspot Lezersprijs.

mei 2021 • paperback, 704 pag. • 15 x 23 cm • € 25,- • isbn 978 94 031 0261 0
nur 301 • omslagontwerp Rouwhorst + Van Roon •
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In februari 2021 verschijnt Erasmus:
dwarsdenker – de nieuwe, monumentale
biografie van een van de grootste culturele
helden uit de geschiedenis van de
Nederlanden. Sandra Langereis, alom
geprezen voor De woordenaar, haar biografie
van Plantijn, kruipt in de huid van Europa’s
eerste bestsellerauteur. Nooit kwam Erasmus
geestiger, slimmer, scherper, dapperder,
dwarser, bozer, banger en, in één woord,
menselijker in beeld. En niet eerder werd
Erasmus’ tijd levendiger voor het voetlicht
gebracht dan in deze biografie.
Over De woordenaar:
‘Het zijn de verbeeldingskracht en de empathie
van de schrijfster die van dorre feiten een levensechte
geschiedenis maken.’  de volkskrant
‘Met deze inspirerende en complete biografie
brengt Langereis behalve Plantijn ook zijn vak
en tijd tot leven.’ trouw

Een buitengewoon indringend en ongekend compleet portret
van Erasmus en de tijd waarin hij leefde
Erasmus is een van de grootste cultuurdragers van Nederland
en België, en zelfs van heel Europa. Hij wordt beschouwd als
sleutelfiguur voor de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd. Zijn betekenis voor de literatuur- én wetenschapsgeschiedenis is immens. Erasmus’ duizenden brieven over gewetensdwang en persvrijheid hebben niets aan zeggingskracht
ingeboet.
Het grootste deel van Erasmus’ leven en werk bleef tot nu toe
onderbelicht. Langereis is de eerste biograaf die zijn levensverhaal recht doet door zijn briefwisseling op de voet te volgen en
zijn complete literaire erfenis te beschrijven. Ze toont hem als
de sprankelende auteur van de Lof der zotheid en als brutale
bijbelwetenschapper die het net zo hevig aan de stok kreeg met
pauselijke inquisiteurs als met Luther. Erasmus’ levensverhaal
werpt licht op een opwindend tijdvak: de eeuw van felle humor
en grof geweld, van religieus fanatisme en strijd voor intellectuele vrijheid. Deze rijke biografie maakt de actualiteit van geschiedenis invoelbaar.
Met Erasmus. Dwarsdenker schreef Sandra Langereis opnieuw
een betrokken biografie die de aandacht vestigt op de onmisbaarheid en kwetsbaarheid van cultuur in alle tijden.

Sandra Langereis is historicus, biograaf en schrijver. Haar
vorige biografie, De woordenaar, over drukker en uitgever
Christoffel Plantijn, werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en door de Volkskrant en Trouw verkozen tot
beste biografie en beste geschiedenisboek van 2014.

februari 2021 • gebonden met stofomslag, geïllustreerd, 752 pag. • 15 x 23 cm
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Over De woordenaar:
‘Een schitterend en hartveroverend boek.’ Guus Kuijer
‘Sandra Langereis schreef een levendig caleidoscopisch fresco
over een boeiende man in een tumultueuze tijd. Plantijn kon
zich geen betere biograaf wensen.’ cobra.be

33

34

ONZE MAATSCHAPPIJ IS
GESTOELD OP DE VRIJE WIL.
WAT GEBEURT ER ALS WE DAT
GELOOF LOSLATEN? FILOSOOF
JURRIËN HAMER NEEMT DE
PROEF OP DE SOM IN DIT
GEWAAGDE DEBUUT.
‘Dit boek is een provocatie, een uitdaging, een opdracht
aan ons allemaal. Het pakt je vast en laat je niet meer los.
Jurriën Hamer laat zien dat serieuze filosofie het leven niet
makkelijker maakt, maar moeilijker. Lees zijn boek op eigen
risico, want als je het eenmaal gelezen hebt kun je het
nooit meer ontlezen.’ Rutger Bregman
‘Jurriën Hamer doet wat een filosoof in onze tijd moet doen,
volgens mij: maatschappelijk relevant, helder geformuleerd en
goed onderbouwd schrijven. Het is (misschien) mogelijk het
niet altijd met hem eens te zijn. Het is onmogelijk om niet zelf
na te denken bij het lezen van dit boek.’ Dirk De Wachter

35

Hoe zou de wereld eruitzien zonder schuld en verdienste?

Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een
moordenaar vergeven? En kan een mens ooit zijn lot veranderen?
Het hangt allemaal af van ons antwoord op een fundamentele
vraag: hebben we een vrije wil?
Filosofen twijfelen al eeuwen over het antwoord hierop, en
sinds decennia roepen biologen en neurologen dat de vrije wil
niet bestaat. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich
verder op: we zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden.
Toch laat de vrije wil ons niet los. Deze mythe heeft meer invloed dan ooit – in ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk.
Jurriën Hamer denkt verder waar anderen terugdeinzen en stelt
de rol van de vrije wil ter discussie. Waarom schurken pech hebben en helden geluk is een confronterend debuut met radicale
implicaties voor onze manier van leven – van onze politiek tot
onze meest intieme relaties.

Jurriën Hamer (1988) is filosoof en jurist. Hij promoveerde
aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek aan de London
School of Economics. Waarom schurken pech hebben en helden
geluk is zijn debuut.
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Over het werk van Peter Terrin:
‘In Monte Carlo laat Peter Terrin zijn grote talent en vakmanschap zien.’
 de standaard
‘In Patricia toont Terrin lef, vernuft en literaire vingervlugheid.’
 de volkskrant
‘Patricia is een roman over streven en berusting, over keurslijven
en rolpatronen; en daarmee wordt het toch ook nog die zedenschets
van een hedendaagse vrouw. Door Terrins literaire vernuft wint
die alleen maar aan zeggingskracht.’
 nrc handelsblad
‘Terrin is een meester van de miniatuurscènes: kleine momentopnames,
zo haarscherp vastgelegd dat je ze niet lijkt te lezen maar te beléven.
Terrin observeert met een jaloersmakend oog voor detail en schrijft
het in zijn typische, cleane stijl loepzuiver neer.’
humo

Peter Terrin verbluft opnieuw met een
indringende en sensitieve roman

‘Peter Terrin behoort tot het handvol écht interessante
Nederlandstalige schrijvers.’ nrc handelsblad

Simon is negentien wanneer hij midden in een college wegloopt
en stopt met zijn studie. Hij is zoekende, weet zich niet te verhouden tot het dorp en het eenvoudige milieu waarin hij is opgegroeid. Samen met zijn boezemvriend Marc slijt hij vele uren
in Azzurra, het café van het zwembad in het nabije provinciestadje. Omgeven door de blauwe schittering van het nachtelijk
verlichte water ontstaat een passionele relatie tussen Simon en
Carla Binotto, de Italiaanse barvrouw, die twintig jaar ouder is.
Er gaan geruchten over haar zware verleden en over John, haar
onbehouwen echtgenoot.
In hypnotiserend proza voert Peter Terrin de lezer mee naar de
late jaren tachtig en naar Carla en Simon die, elk op een scharnierpunt van hun leven, voor onmogelijke keuzes staan. Al het
blauw is een even indringende als fijnzinnige roman over
vriendschap en liefde, en over de breekbare zoektocht naar een
eigen identiteit.

Peter Terrin ontving in 2012 de AKO Literatuurprijs voor
Post mortem. Met De bewaker (2009) en Monte Carlo (2014)
stond hij op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs, met Yucca
(2016) op die van de ECI Literatuurprijs. Zijn laatste roman,
Patricia (2018), werd bij verschijning alom lovend ontvangen.
Werk van Peter Terrin is meermaals vertaald, onder meer in
het Engels, Frans, Duits en Japans.
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Een prachtig persoonlijk document – over de kunst,
het leven en de tragiek van de geschiedenis
De joodse bankiersfamilie Camondo vestigde zich in de jaren
1870 in Parijs. Ze betrokken een spectaculair stadspaleis aan
het Parc Monceau, enkele deuren naast het huis van de familie
Ephrussi – bekend uit De haas met ogen van barnsteen.
De familie begaf zich in de hogere culturele kringen van de Parijse
belle époque – de wereld van Proust, de gebroeders De Goncourt,
maar ook van antisemitisme en de Dreyfusaffaire. Graaf Moïse
de Camondo vulde het huis voor zijn zoon Nissim met de
grootste privécollectie van achttiende-eeuwse Franse kunst.
Toen Nissim omkwam in de Eerste Wereldoorlog, werd het huis
een gedenkplaats, en dat is het tot de dag van vandaag. In 1942
werden Moïses dochter Béatrice en haar man en kinderen naar
Auschwitz gedeporteerd, waar ze werden omgebracht.
Dwalend door het huis brengt Edmund de Waal aan de hand
van de voorwerpen, het meubilair en de kunst het huis en haar
bewoners tot leven. De brieven die hij schrijft aan Camondo
vormen een monument voor een unieke familie: toonaangevend in hun tijd, maar vermorzeld door de geschiedenis.

Edmund de Waal (1964) is keramist en schrijver. De wereldwijde bestseller De haas met ogen van barnsteen werd lovend
ontvangen, genomineerd voor vele belangrijke prijzen en onderscheiden met onder meer de Costa Biography Award en de
Royal Society of Literature Ondaatje Prize. Het boek is in meer
dan dertig landen uitgebracht. In 2015 verscheen van zijn hand
De witte weg.
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Over De haas met ogen van barnsteen:
‘Niet alleen boek van het jaar,
maar boek van het decennium.
Een betoverend verhaal dat herlezen
zou moeten worden door evenveel
generaties als erin beschreven worden.’
the times literary supplement

‘De Waals boek zou verplichte kost
moeten zijn voor iedereen die zich
interesseert voor de geschiedenis van
het vooroorlogse Europa.’
nrc handelsblad
‘Een monument voor de stille getuigen
van het verleden.’ de standaard

Over De onzichtbaren:
‘Subliem.’ trouw
‘Een boek tegelijk rauw en ragfijn van
sfeer, met de eeuwige strijd tegen de
elementen die het eilandleven is, de rest
van de wereld in de verte.’ het parool
‘De onzichtbaren is een grootse literaire
reis vol beeldschone zinnen. In de lijn
van het trage leven op het eiland neemt je
leessnelheid af en sla je de bladzijden steeds
voorzichtiger om. Wat er gebeurt, is niet
zo tragisch en overweldigend dat je het
amper kunt vatten, maar dit boek
overweldigt je wel.’ de standaard

Na het grote succes van de
roman De onzichtbaren vervolgt
Roy Jacobsen met Witte zee zijn
epos over een Noorse familie die
in de tumultueuze twintigste eeuw
een bestaan probeert op te bouwen.
In deze los te lezen roman gebruikt
hij een nog groter canvas om het
verhaal van de familie Barrøy
te vertellen.

Over De onzichtbaren:
‘Een eiland waar je weg wilt vluchten en tegelijk naar verlangt.
Het organisch opvolgen van de generaties terwijl het ruige landschap
niet verandert. En steeds zo teder. Dit is een boek dat je ruikt en proeft
en waar je naar verlangt om in verder te lezen wanneer je even iets
anders moet doen. Echt prachtig.’ Jaap Robben

Het vervolg op de succesvolle eilandroman De onzichtbaren

Noorwegen, 1944. Ingrid is alleen op Barrøy, het eiland dat haar
familienaam draagt. De oorlog die tijdens haar jeugd woedde
heeft plaatsgemaakt voor een nog ergere strijd en Noorwegen
lijdt onder het juk van de nazi’s. Tijdens een zware storm spoelen de lichamen van een gezonken Duits oorlogsschip aan op de
kust van het kleine eiland. Tussen de Duitse soldaten bevindt
zich de nog levende Russische krijgsgevangene Alexander. Ingrid neemt hem mee naar huis en volledig onverwachts komt er
tijdens deze koude wintermaanden een einde aan haar eenzaamheid. Maar op dat moment heeft Ingrid nog geen weet van
wat zij zal moeten doorstaan om haar geliefde te beschermen
tegen de Duitsers en de Noorse collaborateurs, en welke reis ze
zal moeten maken, ver weg van het eiland.
Witte zee is het meeslepende vervolg op de internationale succes
roman De onzichtbaren, en een ijzersterke vertelling over een
buitengewone liefde tijdens de donkerste periode uit de geschiedenis van Noorwegen.

Roy Jacobsen (Oslo, 1954) schrijft romans, korte verhalen en
kinderboeken en wordt gezien als een van de belangrijkste
auteurs van Noorwegen. De onzichtbaren verscheen in meer
dan twintig landen in vertaling en stond op de shortlist van de
Man Booker International Prize en de International Dublin
Literary Award.
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‘Dieren zijn er niet om ons iets te leren, maar hebben dat wel altijd gedaan.
Wat ze ons vooral leren, is wat we over onszelf denken te weten.’

‘Macdonald experimenteert met tempo en stijl, alsof ze verschillende hoogten
uitprobeert en ontdekt dat ze op elke snelheid, in elke richting, naar elk doel
kan vliegen, zo soepel is haar stijl.’ the new york times

Na het succesvolle De H is van havik publiceert
Helen Macdonald een verrassende en spraakmakende
essaybundel over de natuur in al haar facetten
In Schemervluchten zijn Helen Macdonalds mooiste natuuressays
bijeengebracht. Over de nostalgie naar het verdwijnende platteland, over zwanen vangen, over paddenstoelen plukken en over
de beproevingen die het zorgen voor struisvogels met zich meebrengt.
Haar essays zijn kalme overpeinzingen over gevangenschap en
vrijheid, migreren en op de vlucht slaan. Macdonald neemt de
lezer mee op een persoonlijke reis: ze observeert de massale
trek van zangvogels vanaf de top van het Empire State Building,
ze spot tienduizenden kraanvogels in Hongarije en ze gaat op
zoek naar de laatste wielewaal in de populierenbossen van Suffolk. Schemervluchten is een aangrijpend en diepgaand boek
van een van de beste natuurschrijvers van deze tijd.

Helen Macdonald (1970) is schrijver, dichter, illustrator, geschiedkundige en natuuronderzoeker. Ze is verbonden aan de
afdeling wetenschapsgeschiedenis en -filosofie van de Universiteit van Cambridge en schrijft onder meer voor The New
York Times Magazine. Als professioneel valkenier is ze betrokken bij internationaal roofvogelonderzoek in Europa en Azië.
Haar boek De H is van havik werd een wereldwijde bestseller
en is bekroond met onder meer de Samuel Johnson Prize
2014 en de Costa Book Award 2014.
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joris van casteren
Eenzaamheid
Joris van Casteren legt op hoogst persoonlijke
wijze zijn literaire motieven bloot
Het thema eenzaamheid laat niemand onberoerd. Joris van
Casteren is er, misschien omdat hij als baby wekenlang in een
couveuse lag, afgescheiden van enig menselijk contact, door gefascineerd: in al zijn boeken komt het thema in verschillende
gedaanten aan de orde.
In 2018 trad hij aan als coördinator van de stichting De Eenzame
Uitvaart, die overledenen zonder familie of sociaal netwerk een
bijzonder saluut brengt met een persoonlijk gedicht. De wereld
van eenzame mensen, die normaal volstrekt onzichtbaar is, ging
hiermee voor hem open.
In Eenzaamheid biedt Van Casteren een uniek inkijkje in zijn
grote fascinatie, die in deze tijden van corona nog pregnanter is
geworden. In een combinatie van wonderlijke anekdotes en maatschappelijke en literaire bespiegelingen belicht hij het raadselachtige verschijnsel eenzaamheid van verschillende kanten.
Daarnaast is het ook een persoonlijk relaas over de liefde voor
een celliste uit Philadelphia die een einde maakte aan zijn eigen
eenzaamheid.

Joris van Casteren (1976) stond als journalist al bekend om
zijn meesterlijke reportages – waarvoor hij in 2004 Het Gouden
Pennetje ontving – toen hij in 2008 doorbrak met Lelystad,
dat genomineerd werd voor de AKO Literatuurprijs. Daarna
publiceerde hij onder meer de eveneens juichend ontvangen
boeken Het been in de IJssel (2013, genomineerd voor de Bob
den Uyl Prijs), Mensen op Mars (2016) en Moeders lichaam
(2019). Sinds 2018 is hij coördinator van De Eenzame Uitvaart.
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‘Wat is de werkelijkheid zonder de verwondering van
Joris van Casteren? Een meester in zijn vak.’ Geert Mak
Over Moeders lichaam:
‘Meer dan een reconstructie. Een ontroerend en schitterend boek.’
Matthijs van Nieuwkerk
‘Alleen Joris van Casteren kon dit meesterlijke boek schrijven.
Een pronkstuk.’ Peter Middendorp

ZE KOMEN
Wij, die over de aardkloot kruipen,
minieme schokken registreren met
de code van aangetaste genen,
als wortels van een ongekende
boom, myriaden in een tekening,
en boven ons het staal van de
herinnering tienduizend meter hoog,
de ‘kevers van het ongeluk in ons gezicht’,
wij waar geen eind aan komt
omdat niemand nog weet waarom
het ons begonnen was in ons,
wij daar, ongelijk en met velen
op de paden, in de kloven rond de ogen,
op schouderhoogte van gazellen,
in valleien en morenen jonge huid,
uitgewaaierd met een opdracht,
zonder taal,
wij hier, waar ooit verrukking was,
maar ons steeds zonder ons,
wij, stap voor stap,
onzichtbaar en
druk in de weer,
we komen.

Hoogtepunten
uit een magistraal
dichterlijk oeuvre,
ter gelegenheid
van de 70ste
verjaardag van
Stefan Hertmans
gekozen en ingeleid door
Peter Verhelst

‘Hertmans bevestigt dat hij stilaan tot de grand old men
van de Vlaamse poëzie behoort.’ knack
Wij waar geen eind aan komt is een ode aan het grootse en rijke
poëzie-oeuvre van Stefan Hertmans. Deze bijzondere bloem
lezing toont het oeuvre in al zijn muzikaliteit en verrast door
onverwachte beelden en wendingen – precies zoals het leven zelf.
Dichter en schrijver Peter Verhelst, een van Hertmans’ literaire
geestverwanten, maakte de keuze en schreef de inleiding waarin hij op hartstochtelijke wijze zijn bewondering voor Hertmans’ poëzie onder woorden brengt.
Tussen de gedichten van Kaneelvingers, de twaalfde en meest
lichamelijke bundel van Hertmans uit 2005, weeft Peter Verhelst
gedichten uit alle bundels, van de ongepubliceerde dichtbundel
De kleine woordwoestijnen (1975-1980) tot en met de laatste
bundel Onder een koperen hemel (2018). Door deze geheel andere compositie staan de hertmansiaanse thema’s en motieven
zoals herinnering, geschiedenis, liefde, erotiek, dood, verlies en
vitale melancholie in een nieuwe orde, en flonkeren de gedichten
van nieuwe mogelijkheden en betekenissen.

Stefan Hertmans (1951) schrijft romans, verhalenbundels,
essays en gedichten. Voor zijn poëzie ontving hij onder meer
de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap, de Paul
Snoekprijs, de Maurice Gilliamsprijs en de Constantijn Huygensprijs. In 2016 was hij de auteur van het Poëziegeschenk Neem
en lees. Met zijn romans Oorlog en terpentijn (2013) en De
bekeerlinge (2016) brak Hertmans door naar het grote publiek.
De opgang, zijn meest recente roman, verscheen in 2020.
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Behoud de Begeerte organiseert
van 31 maart tot 20 april 2021
‘Vitale Melancholie’, de verjaardags
tournee van Stefan Hertmans, met
onder anderen Revue Blanche,
Sachli Gholamalizad, Peter Verhelst
en Peter Hertmans.
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De charmante nieuwe roman van de auteur van Klein Engeland

In de zomer van 1977 vertrekt de naïeve jonge vrouw Calista om
op wereldreis te gaan. Via de Verenigde Staten komt ze terecht
op een Grieks eiland dat wordt omgebouwd tot een filmset. Bij
toeval werkt ze daar voor de fameuze regisseur Billy Wilder,
over wie ze zo goed als niets weet. Maar de tijd die ze doorbrengt in dit luxueuze, onbekende oord zal haar voor altijd veranderen.
Terwijl Calista geniet van het avontuur, realiseert Wilder zich
dat zijn carrière zo goed als voorbij is. Niet langer geliefd in
Hollywood heeft hij zijn nieuwe film laten financieren door
Duitse producenten. Wanneer Calista hem volgt naar München
voor het filmen van wat extra scènes, wordt ze deelgenoot van
Wilders duistere familiegeschiedenis.
Meneer Wilder en ik is zowel een tedere coming-of-ageroman
als een portret van een van de meest intrigerende mensen uit de
filmwereld. De Britse meesterverteller Jonathan Coe schrijft
meeslepend over het verstrijken van de tijd en roem, over het
belang van familie, en de gevaarlijke aantrekkingskracht van
nostalgie.
Jonathan Coe (Birmingham, 1961) is schrijver van vele succes
romans, waaronder Het moordend testament, Het huis van de
slaap, De Rotters Club, De gesloten kring, De afschuwelijke
eenzaamheid van Maxwell Sim en Klein Engeland. Zijn biografie
over de schrijver B.S. Johnson werd bekroond met de Samuel
Johnson Prize. Jonathan Coe woont en werkt in Londen.
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Over Klein Engeland:
‘Klein Engeland is een boek dat inzicht en hoop biedt.’ trouw
‘In Klein Engeland heeft de meester van de sociaal-politiek geïnspireerde roman
met zijn scherpzinnige gevoel voor humor de brexit onder handen genomen.’
de volkskrant

Een kolkende, intelligente en
eigentijdse debuutroman van de winnaar
van de C. Buddingh’-prijs 2020:

Over Xenomorf:
‘De blik van Meijen is niet naar binnen gericht, maar naar buiten
gekeerd. Met lede ogen beziet de dichter hoe het klimaat naar de
kloten gaat, idealen onoprecht zijn, vooruitgang soms ook achter
uitgang is en het maatschappelijk debat wordt gedomineerd door
woede.’ Jury C. Buddingh’-prijs

‘Xenomorf is geen dichtbundel die wil troosten. Jens Meijens
gedichten over de klimaatapocalyps zijn een welkome shock
therapie voor iedereen die de klimaatcrisis even vergeten was.’
de groene amsterdammer
‘Nog nooit las ik een bundel over zo’n doods onderwerp met zoveel
opgetogenheid. In Xenomorf bots je op het soort vondsten waarvan
je even op wilt springen. In sommige gedichten is het alsof je mag
spieken in een sterk associatief, bezorgd en hyperintelligent brein.’
de lage landen

‘Het is van meet af aan duidelijk: dit is poëzie van de eenentwintig
ste eeuw, die zich afvraagt wat er in de tweeëntwintigste nog van
ons zal resten. Gelukkig, zou je zeggen, heeft Meijen nog een lange
carrière voor zich om de problematiek uit zijn debuut verder te
verkennen.’  de standaard

Een hartstochtelijke zoektocht naar betekenis, een protest tegen
het vergaan van de wereld, en het verhaal van een generatie
Midden in een broeierige hittegolf ontvangen twee jonge dertigers met de post een heremietkreeft. Kort daarna kondigt een
vriendin aan dat ze in verwachting is, wat bij het koppel oud
verdriet naar boven haalt. Hun wereld is misschien wel onze
nabije toekomst: de postbezorging is overgenomen door Amazon, drones bewaken de openbare orde, rijken migreren naar
het koelere noorden. Met hun jeugdvrienden filosoferen ze over
hoe alles anders had kunnen zijn, over tijdreizen, over het koloniseren van andere planeten, over het leven dat hun beloofd is
en het leven dat ze gekregen hebben. Gaandeweg lijken tijd en
ruimte in de hitte te versmelten: herinneringen vloeien door
elkaar, oude Europese mythes verweven zich met het heden,
geesten komen tot leven. Het lijkt wel alsof de hele geschiedenis
van de mensheid zich verzet tegen het uitsterven.
Jens Meijen vraagt zich in zijn debuutroman af hoe we een zinvol
leven kunnen opbouwen, of het wel rechtvaardig is om in dit
klimaat nog een kind op de wereld te zetten, en welke verantwoordelijkheid we dragen voor andere levensvormen op onze
aarde.
Jens Meijen (1996) is schrijver, letterkundige en politicoloog.
Hij doet onderzoek naar nationalisme en populisme aan de KU
Leuven. Daarnaast is hij journalist en recensent bij Humo en
kernredacteur van literair tijdschrift DW B. Hij publiceerde
eerder in Revisor, #Viralen, deFusie, Hard//hoofd, Deus Ex
Machina en Het Liegend Konijn en was de eerste Jonge Dichter
des Vaderlands van België. Met zijn debuutbundel Xenomorf
(2019) won hij de C. Buddingh’-prijs en werd hij genomineerd
voor de Poëziedebuutprijs Aan Zee. De lichtjaren is zijn debuutroman.
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Een literaire sensatie:
een nog ongepubliceerde
complete dichtbundel van
Lucebert na zeventig jaar
teruggevonden in een kluis

Nieuwe gedichten en tekeningen van de Keizer der Vijftigers
Begin jaren vijftig woonde Lucebert in bij zijn vriend en mede-Vijftiger Bert Schierbeek en diens vrouw, Frieda Koch. In de
woning aan de Amsterdamse Van Eeghenlaan raakte Lucebert
in de ban van Frieda. Er ontstond een ingewikkelde driehoeksverhouding, en Schierbeek besloot zijn eigen huis te verlaten;
Frieda en Lucebert bleven samen achter. In 1952 vond Frieda
een nieuwe liefde. Toen die bij haar introk, moest de zevenentwintigjarige Lucebert halsoverkop verhuizen, waarbij hij veel
dicht- en tekenwerk achterliet. Dat werk raakte in de vergetelheid en is pas nu herontdekt.
vaarwel. achtergelaten gedichten bevat gedichten die Lucebert
tussen 1949 en 1952 schreef en toont de jonge dichter van zijn
meest lyrische, verliefde en verlangende kant. Ook is er de
speelse maar bloedernstige taalbarok die naar de hemel reikt én
langs de afgrond scheert. Puntgaaf als de gedichten zijn passen
ze prachtig in Luceberts vroege oeuvre. Deze uitgave, verrijkt
met tekeningen uit dezelfde periode en facsimile’s van de gedichten, is een grote literaire gebeurtenis.

Lucebert (pseudoniem van Bertus Swaanswijk, 1924-1994)
wordt beschouwd als een van de grootste Nederlandstalige
dichters van de twintigste eeuw. Over zijn veelbewogen leven
verscheen in 2018 de meeslepende en onthullende biografie
Lucebert, geschreven door Wim Hazeu.
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Deze uitgave wordt bezorgd door Graa Boomsma (1953), schrijver en literair criticus voor De Groene
Amsterdammer. In 2017 publiceerde hij Leven op de rand, de veelgeprezen biografie van A. Alberts.
Boomsma kwam de achtergelaten gedichten van Lucebert op het spoor tijdens zijn werk aan Niemand
is waterdicht, de fascinerende biografie van Bert Schierbeek die in juni 2021 verschijnt.
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Een intens boek over schuld en onschuld van de auteur van
Grijze zielen en Het verslag van Brodeck
Een Duitse soldaat strompelt door een bos, gekleed in lompen
en tot op het bot verkleumd. Wanneer hij licht ziet branden in
een gebouw denkt hij hulp gevonden te hebben.
Vele jaren later stuit een joodse jongen, die zijn hele familie tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft verloren, tijdens een boswandeling op het dode lichaam van een verbrande soldaat.
Elders wordt een ogenschijnlijk vreedzame oudere man in een
hospice zeer slecht behandeld door een barse jonge vrouw.
Maar wie van hen is het wreedst?
Op ingenieuze wijze verbindt Philippe Claudel deze verhaallijnen
en construeert zo een fabel over de condition humaine. Wie is
slachtoffer, wie is dader? Deze intrigerende roman biedt de lezer
de kans om zelf een antwoord op deze belangwekkende vraag te
formuleren.

Philippe Claudel (Dombasle-sur-Meurthe, 1962) schrijft romans, verhalen en scenario’s en is lid van de prestigieuze
Académie Goncourt. De roman Grijze zielen betekende zijn
doorbraak naar het grote publiek. Het verslag van Brodeck
werd genomineerd voor de Prix Goncourt en bekroond met de
Prix Goncourt des lycéens. Zijn recentste roman is Archipel
van de hond.
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‘Philippe Claudel is een meesterlijke verhalenverteller.’
de volkskrant
‘In Archipel van de hond schotelt Claudel ons, meesterschrijver
als hij is, een spannend moordverhaal voor, een dantesk universum
vol zwarte humor, met de mens als genadeloze, onmenselijke
hoofdpersoon.’ nrc handelsblad

Veelzijdig kunstenaar Ramsey Nasr maakt op hartstochtelijke wijze
de balans op van een land in coronatijd, één jaar na het begin
Het voelt als iets uit een vorig leven, hoe men in maart 2020 de
dagen sleet: verward, in kwetsbare verbondenheid starend naar
de tv en naar alle krantenkoppen. Enkele maanden later prevaleerde juist de snoeiharde onvrede over het virus en de langdurige
maatregelen. Burgers revolteren. Hoe komen we nu nog vooruit?
Na één jaar corona maakt Ramsey Nasr de balans op. Hij schreef
drie stukken vanuit een persoonlijke worsteling met het afgelopen jaar. Het resulteert in één groot literair, maatschappelijk
betrokken essay over ons land.
Het eerste stuk van deze trilogie reflecteert op de beginfase,
vlak na de sluiting van al het openbare leven, toen het stof van
de stilte nog maar nauwelijks was gaan liggen: een essay over
kunst en onzekerheid, onvermoede handvatten in een nieuwe
wereld. Het tweede stuk gaat in op de plotse omslag die we sinds
kort ervaren, nu het wachten veel Nederlanders te lang duurt:
nuchterheid maakt plaats voor botheid, sentiment voor hysterie.
Hoe komen we hieruit? Het derde essay geeft een mogelijke
richting aan, maar maakt in ieder geval duidelijk dat we na deze
pandemie niet verder kunnen zonder ons leven radicaal om te
gooien.

Ramsey Nasr (1974) is dichter, schrijver, acteur en regisseur.
In 2000 debuteerde hij als dichter met de bundel 27 gedichten
& Geen lied. Hij werd veelvuldig bekroond voor zowel zijn
theater- als zijn geschreven werk. In 2002 was hij stadsdichter
van Antwerpen en van 2009 tot 2013 Dichter des Vaderlands.
Nasr is verbonden aan Internationaal Theater Amsterdam en
publiceert regelmatig opiniestukken over kunst en politiek.
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‘Ik ben het erg eens met de uitspraak die Ramsey Nasr een aantal
weken geleden deed: “Gezondheid, onderwijs en cultuur, dat zijn
de fundamenten van ons leven, en niet de ornamenten”.’
Minister van Staat Herman Tjeenk Willink in Buitenhof

Genomineerd voor de Deutscher Buchpreis 2020

‘Literair soeverein.
Olivia Wenzel schuwt
niets of niemand. Een
indrukwekkende, maar
ook meedogenloze
roman.’ f rankfurter
allgemeine zeitung
‘Olivia Wenzel vindt een
geheel eigen stijl om haar
verhaal te vertellen.
Fantastisch!’
der spiegel
‘Een intelligente en
ontroerende kijk op
racisme en seksisme,
Oost en West,
afkomst en verlies,
hoop en angst.’ emma

Een bijzondere en zeer actuele roman over racisme,
privilege en afkomst
Een jonge vrouw gaat naar een toneelstuk over de val van de
Berlijnse Muur. Ze kijkt om zich heen en ziet dat ze de enige
zwarte vrouw in het publiek is. De jonge vrouw zit met haar
vriend bij een meer in een Berlijns park als vier neonazi’s op
hen afkomen. De jonge vrouw loopt rond in New York en voelt
zich thuis, terwijl ze tegelijkertijd snapt dat ze een andere achtergrond heeft.
De jonge vrouw onderwerpt zichzelf aan een vraag- en antwoordsessie over de tijd waarin we nu leven. Ze is soms boos,
soms bang, soms geamuseerd, maar altijd vol vuur. Wie zijn we?
Waar komen we vandaan? Wat betekent het om de ander te
zijn? Wat is de prijs die je moet betalen om ergens bij te horen?
De jonge vrouw vertelt het verhaal van haar familie: hoe haar
moeder als punker in Oost-Duitsland nooit de vrijheid had
waar ze van droomde. Over haar Angolese vader die terugging
naar zijn eigen land nog voor ze was geboren. En over haar
tweelingbroer die zelfmoord pleegde toen hij zeventien was.

Olivia Wenzel (1986) is geboren in Weimar en woont en
werkt in Berlijn. Ze is muzikant en toneelschrijver en haar werk
wordt opgevoerd in alle grote theaters van Duitsland. 1000
kronkelwegen angst is haar debuutroman.
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Het langverwachte nieuwe boek van de auteur van
De koepel van Brunelleschi (40.000 exemplaren verkocht)

In de wereld van de librariërs, van perkament en ganzenpennen, van over hun
schrijftafel gebogen kopiisten, van elegante bibliotheken met lijvige, ontzagwekkende boekdelen die aan leestafels vastgeketend zaten, zou Vespasiano uitgroeien
tot wat een liefhebber van wijsheid betitelde als de rei de li librari del mondo –
‘koning van de mondiale boekhandelaren’.

Ross King
De boekhandelaar van Florence
Een meeslepend verhaal over ‘de koning der
boekhandelaren’, oude wijsheid en nieuwe techniek

Halverwege de vijftiende eeuw werd gezegd dat alle wijsheid
van de wereld in Vespasiano da Bisticci’s boekwinkel in Florence te vinden zou zijn. Daar werden prachtige manuscripten
voor de Europese elite geproduceerd en belangrijke werken uit
de klassieke oudheid herontdekt en verspreid. De winkel trok
de grootste denkers van de stad aan.
Dan arriveert er in 1476 een nieuwe techniek in Florence. Het
nonnenklooster van San Jacopo di Ripoli aan de andere kant
van de stad bemachtigt een drukpers van een failliete Duitse
drukker. Binnen de kortste keren drukken de hardwerkende
nonnen een serie boeken en pamfletten, waarmee een stroom
aan politieke, filosofische en religieuze ideeën op gang wordt
gebracht.
In De boekhandelaar van Florence ontsluit bestsellerauteur Ross
King het verhaal van een lokale strijd met verregaande consequenties. De stortvloed aan radicale denkstromen die werd ontketend door het gedrukte boek zou de loop van de geschiedenis
veranderen; de drukpers vormde de voedingsbodem voor de
renaissance en de reformatie, en maakte het pad vrij voor de verlichting – en voor de moderne wereld zoals we die nu kennen.
Ross King (1962) is een gerenommeerd expert op het gebied
van de Italiaanse renaissance en schreef al een aantal veelgeprezen bestsellers, zoals De koepel van Brunelleschi (2000),
De hemel van de paus (2002), Leonardo en Het Laatste Avondmaal (2011) en Waanzin & betovering (2016).
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Bitterzoete en steeds weer verrassende komedie waarin Cusk
eens te meer bewijst een van de beste schrijvers van nu te zijn
In Tweede plaats nodigen M en haar excentrieke echtgenoot
Tony de kunstenaar L uit om tijdelijk zijn intrek te nemen in
hun ‘tweede plaats’, een afgelegen huisje met uitzicht over zee,
vlak bij hun eigen woning. Wanneer de kunstenaar de uitnodiging eindelijk aanvaardt, komt hij niet alleen, maar samen met
zijn aantrekkelijke, jeugdige assistente. M komt erachter dat de
kunstenaar vreemd genoeg weigert om haar te schilderen, hij
lijkt er zelfs alles aan te doen om M te vermijden. Zijn gedrag
tegenover Tony en de rest van de familie is vaak grillig en lomp
en als de irritaties over en weer toenemen, wordt pijnlijk duidelijk waar ieders grenzen liggen.
Tweede plaats is een duistere komedie die laat zien wat het betekent om niet op nummer een te staan in wat voor relatie dan
ook, of het nu die tussen één kunstenaar en de mensen om hem
heen is, tussen een moeder en een dochter, of tussen een man
en een vrouw.

Rachel Cusk schreef tien romans, waaronder de trilogie Contouren, Transit en Kudos, en vier non-fictieboeken, waaronder
de essaybundel Coventry. Haar werk is met diverse prijzen bekroond en in 2003 werd ze door Granta verkozen tot een van
de twintig beste jonge schrijvers van Groot-Brittannië. Cusk
woont in Londen en Norfolk.
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Over de romans van Rachel Cusk:
‘Rachel Cusk schrijft over klassieke onderwerpen als familie, relaties,
ouderschap en eenzaamheid, maar de uitwerking is volstrekt
origineel en moedig.’ de standaard
‘Vernieuwend, verhelderend, beklemmend.’ trouw
‘Cusks romans bieden inzicht in de mens, maar laten bovenal zien wat de
overweldigende kracht van verhalen is en hoe hard we die nodig hebben om
inhoud en richting aan het leven te geven.’ het parool
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‘Wat Nooteboom zoekt is het besef van het onoverbrugbare. Hij is de schrijver
die zichzelf meet met de cultuur die hij betreedt.’ Doeschka Meijsing

Na de bundel Japan zijn nu al Nootebooms reizen naar Australië
verzameld in een aantrekkelijke paperbackeditie
‘Wat verbaast aan de geschiedenis van Australië is dat het zo
vlug is gegaan.’
De geboren reiziger Cees Nooteboom is gezegend met een
niet-aflatend vermogen tot verwondering. Die eigenschap staat
hem ook ten dienste bij zijn reizen naar Australië, het onmetelijke land aan de andere kant van de wereld. En hij heeft het
vermogen om door de tijd te reizen. In elegante zinnen opent
hij ook dat vergezicht: ‘Waar wonen de bewoners die niet wonen maar over het oneindige land trekken, bewegende volkeren? Wat is er achter de bergen? In de decennia die volgen zullen de nieuwgekomenen alles “ontdekken” wat de Aboriginals
in hun veertigduizend jaar gevonden hebben en onveranderd
gelaten.’
Het is die precieze, sensitieve stijl waarmee hij in staat is iedere
keer weer onze blik te doen kantelen. Zijn proza is betoverend
en neemt de lezer daadwerkelijk mee op reis.

Cees Nooteboom (Den Haag, 1933) wordt beschouwd als een
van de belangrijkste Nederlandse schrijvers. Van zijn romans
en reisverhalen verschenen vertalingen over de hele wereld.
In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese
Literatuur, in 2004 de P.C. Hooft-prijs en in 2009 de Prijs der
Nederlandse Letteren, en recentelijk werd hem de Premio
Formentor de las Letras 2020 toegekend.
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De literaire verrassing uit Frankrijk – een aangrijpende en actuele
debuutroman over de onoverbrugbare politieke verschillen tussen
een vader en zoon. Voor de fans van Édouard Louis
Een vader voedt zijn twee jonge zoons alleen op na de dood van
hun moeder. Het gezin woont in Noordoost-Frankrijk op de
grens met Duitsland, en de vader is al zijn hele leven een socialist van de oude stempel. Hij verafschuwt Marine Le Pen en andere nationalistische politici. Zijn oudste zoon Fus daarentegen
raakt in de ban van extreem rechts en begint steeds meer te radicaliseren. Er ontstaat een verwijdering tussen vader en zoon,
en ze praten niet meer met elkaar. Het enige wat hen nog bindt
is de liefde voor Gillou, de jongste zoon.
Op een dag komt de vader thuis met Gillou en ze treffen Fus
aan op de bank. Hij is zwaargewond na een vechtpartij met
linkse demonstranten, en in allerijl brengen ze hem naar het
ziekenhuis. Het herstel van Fus verloopt aanvankelijk moeizaam, maar enkele maanden later neemt hij wraak door een van
zijn aanvallers te vermoorden. Hij wordt al snel gearresteerd en
vanaf dat moment staat de vader voor een onmogelijke keuze:
steunt hij zijn zoon als vader, of wil hij een moordenaar laten
straffen voor zijn daad?

Laurent Petitmangin (1965) werd geboren in het oosten van
Frankrijk in een familie van spoorwegarbeiders. Na zijn studie
ging hij werken voor Air France Cargo. In de avonduren
schreef hij vele manuscripten die hij lange tijd aan niemand
liet lezen. De donkerste nacht is zijn debuut en zal in heel Europa in vertaling verschijnen.

winnaar
prix stanislas
2020
Geselecteerd voor
de Prix Femina,
Prix Médicis en
Prix Décembre
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‘Petitmangin beschrijft mooi en aangrijpend de schaamte van een
vader die niet in staat is om zijn zoon te behoeden voor radicalisering.’
paris match

‘Een overweldigende roman waar je nog vaak aan moet
denken als je hem uit hebt.’ l ibération
‘Bikkelhard, maar verteld met compassie en terughoudendheid.’
livres hebdo

in 3 kleuren verkrijgbaar

Een nieuwe ster aan het poëtisch firmament
Leeft een lichaam nog als het alleen maar naar een beeldscherm
staart? Wat glinstert er tussen de ruïnes van de eenentwintigste
eeuw? Dat onderzoekt Maxime Garcia Diaz in deze spetterende
debuutbundel. Haar associatieve gedichten kronkelen, bedwelmen, ontregelen, en wortelen diep in het digitale, het feminiene
en het hedendaagse. Flarden van nieuwsberichten vermengen
zich met academische theorie en uitgestorven webpagina’s uit
de jaren nul. In haar poëzie worden grenzen poreus – tussen
lichamen, talen, stemmen – en is alles onzuiver.
Het is warm in de hivemind is als een analoog internet, een papieren web, een bloederige rotzooi van popcultuur, ondode
url’s en meisjeslichamen. Een bruisend poëtisch debuut waarin de taal welig tiert, over fantasie, gekte, woede, angst, en een
spookachtige revolutie. Deze meerstemmige, meertalige maelstrom lijkt nog het meest op het internet zelf: grillig, gevaarlijk
en vol van een duistere en vreugdevolle overvloed.

Maxime Garcia Diaz (1993) studeerde Cultural Analysis aan
de Universiteit van Amsterdam. In 2019 won ze het NK Poetry
Slam. Haar werk is eerder gepubliceerd door De Internet Gids,
Samplekanon, Yes The Void, Deus Ex Machina en De Optimist.
In 2020 kwam haar chapbook Artificielle uit bij het label Marktcorruptie en werkte ze met andere jonge schrijvers aan de
voorstelling Poetic Resistance. Garcia Diaz is Nederlands en
Uruguayaans en woont in Amsterdam.

april 2021 • luxe paperback, 112 pag. • 16 x 22 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 2061 4
nur 306 • omslagontwerp Michaël Snitker • foto Mateo Vega •
81

Het eerste populairwetenschappelijke boek
dat het ongelofelijke aanpassingsvermogen
van ons brein beschrijft
‘David Eagleman is de eerste wetenschapper sinds Isaac
Asimov die zijn ideeën op zoveel verschillende manieren
weet over te brengen. Prikkeldraad leest heerlijk, alsof het
geschreven is door Oliver Sacks en William Gibson op de
stoep bij Carl Sagan.’ the wall street journal
‘Prikkeldraad zit tjokvol duizelingwekkende ideeën
en schitterende inzichten. Eaglemans aanstekelijke
enthousiasme, fascinerende anekdotes en heldere proza
toveren de geheimen van het brein om tot een
overtuigende pageturner.’ Khaled Hosseini

Een van ’s werelds beste neurowetenschappers
verovert nu ook Nederland met een rijk, verhelderend en
toegankelijk boek over de werking van onze hersenen

Waarom dromen we ’s nachts, en wat heeft dat te maken met het feit dat de aarde
ronddraait? Hoe kan iemand zonder armen ’s werelds beste boogschutter worden?
Wat zijn de overeenkomsten tussen afkickverschijnselen en een gebroken hart? Hoezo
wordt je geheugen niet geteisterd door de tijd, maar door de herinneringen zelf? Hoe
komt het dat een blind persoon kan leren om met haar tong te zien, net zoals een doof
persoon kan leren om te luisteren met zijn huid?
Het geweldigste stukje technologie dat we ooit hebben ontdekt, is het orgaan van nog
geen twee kilo dat we allemaal in de duisternis van onze schedel met ons meedragen.
De magie van ons brein is niet te vinden in de delen waaruit het bestaat, maar in de
manier waarop het weefsel zichzelf onophoudelijk van nieuwe verbindingen voorziet.
Met Prikkeldraad schetst David Eagleman een onthullend portret van ons prikkelrijke
brein en zijn onvoorstelbare aanpassingsvermogen.

David Eagleman (New Mexico, 1971) is als neurowetenschapper verbonden aan de
Universiteit van Stanford. Hij is gespecialiseerd in hersenplasticiteit, tijdswaarneming en synesthesie. Hij schrijft en presenteert de televisieserie The Brain, die zich
richt op de mensheid gezien vanuit de neurowetenschappen. Eagleman schreef al
meerdere boeken, waaronder de bestsellers Sum en Incognito.
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‘Meesterlijk. Uitstekende
populaire wetenschap.’
kirkus, starred review
‘Intellectueel opwindend
en voortreffelijk.’
publishers weekly,
starred review

Wilde meningen en intieme herinneringen
van de gevierde dichteres
In het hoofd van Delphine Lecompte is het nooit stil. Waar die ongebreidelde energie
normaal een uitweg vindt in haar gedichten, wijdt ze zich nu aan proza. In korte stukken, waaruit nrc, De Morgen en humo gretig publiceerden, geeft ze haar wilde meningen over wat ze om zich heen ziet gebeuren en dist ze, nietsontziend en gespeend van
alle gêne, verhalen op over haar markante leven.
In Beschermvrouwe van de verschoppelingen trekt een bonte stoet outsiders voorbij.
Rednecks, drank- en gokverslaafden en andere veelgeplaagde figuren kunnen op de
sympathie van Lecompte rekenen, maar met corona besmette koeienslachters, benepen
pezewezers en moraalridders kunnen haar rug op en worden getrakteerd op een middelvinger in het aangezicht. Tussen het weldadige absurdisme door is er steeds de kwetsbare ondertoon. Wie goed oplet, ziet dat Lecompte nooit persoonlijker was dan hier.

Delphine Lecompte (1978) is dichteres met een bont en eigenzinnig oeuvre. Haar
poëzie werd bekroond met onder meer de C. Buddingh’-prijs en de Prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen en genomineerd voor de VSB Poëzieprijs.
In 2018 publiceerde ze The Best of Delphine Lecompte, een keuze uit eigen werk.
Haar nieuwste dichtbundel, alweer haar negende, is Vrolijke verwoesting (2019).
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‘Als er iemand in staat is remmingen en pijn zodanig te verwoorden dat je
er nog jaloers op zou worden, dan Marie Kessels.’ de volkskrant
‘De manier waarop Kessels haar personages beschrijft doet denken aan de romans
van Frida Vogels, met hun nietsontziende eerlijkheid en oprechtheid. Fictie is bij
beiden een pleidooi om echte levensvragen aan de orde te stellen.’ het parool

Een sensitieve roman over de mens in
de marge door een groots auteur
Een lentedag in 2013. Een jaar na haar vertrek uit Poznań wordt
Elzbieta half door haar eigen toedoen ontslagen door haar
werkgever PerfektKost, een gigant in de vleesindustrie. Met pijn
en moeite probeert ze deze affaire voor zichzelf te reconstrueren.
Ze houdt haar hoofd boven water met kleine inkomsten. Een
geïmproviseerde schaduweconomie van ruil, dienst en wederdienst. Zolang ze voor rat Josje zorgt, mag ze gratis inwonen bij
Bo, haar idealistische vriendin en voormalig collega in het
vlees. Ondertussen leert Elzbieta aan haar vaste tafel in café Annapaviljoen de taal, en luistert ze naar de verhalen van de mensen om haar heen.
Met groot empathisch vermogen geeft Marie Kessels gestalte
aan personages die al te vaak over het hoofd worden gezien.
Levenshonger is een buitengewoon sensitieve roman over de
mens in de marge die weigert verzwolgen te worden en een
plaats in de wereld opeist.

Marie Kessels (1954) is de auteur van een schitterend en fijnzinnig oeuvre. Ze debuteerde in 1991 met de roman Boa.
Daarna volgden onder meer Een sierlijke duik (1993), De god
met de gouden ballen (1995), Niet vervloekt (2005), Ruw
(2009), Het lichtatelier (2012), Brullen (2015) en Veldheer Banner (2018). Haar werk werd bekroond met de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs, de Multatuliprijs, de Anna Bijns Prijs en
de F. Bordewijk-prijs.
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(geïllustreerde editie voor kinderen)
Een uniek en toegankelijk boek om met kinderen
over feminisme te praten
Enkele jaren geleden gaf Chimamanda Ngozi Adichie een lezing over wat het betekent om vandaag de dag feminist te zijn.
Het filmpje werd miljoenen keren bekeken, en ook in boekvorm is We moeten allemaal feminist zijn een wereldwijde bestseller die nog veel wordt gelezen.
De Nederlandse illustrator Mylo Freeman werd ook geïnspireerd door Chimamanda Ngozi Adichies visie op feminisme en
besloot om haar pleidooi te bewerken voor een jonger publiek.
Aan de hand van twaalf prachtige illustraties komen de thema’s
van We moeten allemaal feminist zijn op zo’n manier aan bod
dat ze geschikt zijn voor kinderen vanaf 8 jaar. Samen met hun
ouders of leraren kunnen jongens en meisjes zo voor het eerst
kennismaken met het begrip feminisme.

Chimamanda Ngozi Adichie (Enugu, 1977) is de auteur van
drie bekroonde romans: Paarse hibiscus, Een halve gele zon en
Amerikanah. Daarnaast schreef ze de verhalenbundel Het
ding om je hals en de essays We moeten allemaal feminist zijn
en Lieve Ijeawele. Ze woont en werkt in Nigeria.
Mylo Freeman (Den Haag, 1959) is illustrator en heeft meer
dan zestig prentenboeken op haar naam staan. Ze wordt wereldwijd in vertaling uitgegeven. In 2020 verscheen Tweeling!,
het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Ze woont en werkt
in Amsterdam.
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Over eerder werk:
‘Een interessante en zeer leesbare studie.’
nrc handelsblad over Vieren van vrede
‘Een heerlijk boek om telkens stukjes uit te lezen. Wie iets anders
naar de literatuur uit vroeger eeuwen kijkt, ziet meer.’
de volkskrant over Romantici en revolutionairen

lotte jensen, hanneke van
asperen en marianne eekhout (red.)

De sint-Elisabethsvloed 1421-2021
Zeshonderd jaar na een van de grootste rampen uit de
Nederlandse geschiedenis – verschijnt tegelijk met een
tentoonstelling in het Dordrechts Museum
Zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats,
een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de
dijken door in de omgeving van Dordrecht: veel dorpen verdwenen voorgoed in de golven.
Deze ramp leeft nog altijd voort in ons collectieve geheugen. De
verhalen over een overstroming van Bijbelse proporties vormden de basis voor een rijke herinneringscultuur. Vanaf de vijftiende eeuw hebben talloze schilders, schrijvers, prenten- en
kaartenmakers de ramp vereeuwigd.
Dit rijkgeïllustreerde boek gaat in op de mythevorming en de
culturele verbeelding van de ramp, beschrijft het ontstaan en
vergaan van dit Zuid-Hollandse landschap, en werpt een blik in
de toekomst van onze omgang met water.

Lotte Jensen (1972) is hoogleraar Nederlandse Taal & Cultuur
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceert over nationale identiteitsvorming, Nederlandse literatuur en geschiedenis. Van haar hand verschenen eerder o.a. Verzet tegen
Napoleon, Vieren van vrede, Romantici en revolutionairen (met
Rick Honings) en Napoleons nalatenschap.

april 2021 • gebonden met stofomslag, 208 pag., geïllustreerd in full colour • 15 x 23 cm • € 24,99
isbn 978 94 031 2431 5 • nur 680 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Babet Hogervorst •
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Een literair juweel herontdekt

Terwijl haar man een voetbalwedstrijd kijkt, belt een vrouw
haar broer. Ze is de kast aan het uitmesten, het pronkstuk uit de
erfenis van hun ouders. Terwijl de voorwerpen door haar handen gaan, borrelt het verleden omhoog. Nu zit ze om een praatje verlegen, maar haar broer is verkouden en zegt nauwelijks
iets terug.
Uiterst precies brengt Leo Pleysier zijn personages tot leven en
ontvouwt hij de familiegeschiedenis die kleeft aan de lang opgeborgen voorwerpen. De kast is een wonderschoon boek over
het verglijden van de tijd en de onontkoombaarheid van familie. Een leeservaring die je altijd bij zal blijven.

Leo Pleysier (1945) is de auteur van een bijzonder verfijnd en
veelbekroond oeuvre. In 1996 ontving hij de driejaarlijkse
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Proza voor zijn roman De Gele Rivier is bevrozen. Zijn bekendste roman, Wit is
altijd schoon, geldt als een klassieker, beleefde vijftien drukken, werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en bekroond met de F. Bordewijk-prijs en de Dirk Martensprijs. Hij
woont in Rijkevorsel, dicht bij zijn geboortegrond.

april 2021 • gebonden met stofomslag, 96 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 2331 8
nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • omslagillustratie Roger Raveel • foto Fred Debrock •
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50 jaar schrijver.
Auteur van een
beeldschoon oeuvre.

‘Al sinds 1971 slijpt Leo
Pleysier aan zijn oeuvre als
aan een diamant: traag,
geduldig, zorgvuldig.’
de standaard
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De beroemde klassieker weer leverbaar
in een stijlvolle nieuwe editie

Stijloefeningen is het virtuoze meesterwerk van Raymond Queneau, waarin een simpele gebeurtenis in Parijs op negenennegentig verschillende manieren wordt verteld.
In een volgepakte bus ziet de verteller van Stijloefeningen hoe
een jongeman ruzie krijgt met een andere man omdat hij op
zijn tenen wordt getrapt. Later die dag ziet de verteller de jongeman opnieuw. Hij maakt een wandeling in gezelschap van een
vriend, die hem adviseert een extra knoop aan zijn jas te zetten.
Queneau beschrijft dit ogenschijnlijke wissewasje telkens opnieuw, waarbij hij zo veel mogelijk stijlen hanteert, en laat daarmee zien hoe verrassend en vermakelijk schrijven kan zijn.
Rudy Kousbroek verplaatst in zijn meesterlijke en onnavolgbare vertaling de handelingen naar Amsterdam en voorzag zijn
uitgave van een uitgebreide toelichting.

Raymond Queneau (1903–1976) was een Frans schrijver,
dichter en wiskundige en een van de oprichters van de literaire werkplaats Oulipo. Hij werd vooral bekend met zijn roman
Zazie in de metro, en met Stijloefeningen, dat nog steeds vele
schrijvers en kunstenaars weet te inspireren.

februari 2021 • gebonden met stofomslag, 160 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 2981 5 • nur 302
oorspronkelijke titel Exercices de style • vertaling Rudy Kousbroek • omslagontwerp Moker Ontwerp •
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Meesterlijke, veelgeprezen oorlogsroman
Bekroond met de Europese Literatuurprijs

‘Onder de Drachenwand is een sublieme
roman die door zijn anti-oorlogsthematiek
juist nu van grote betekenis is.’
 nrc handelsblad

€15,-

‘Een mooie en aangrijpende roman.
Tegen de achtergrond van een zich naar
zijn einde slepende oorlog schildert Geiger
op meeslepende wijze een wereld van
menselijke dimensies.’ trouw
‘Een indrukwekkend fijnzinnige
roman.’ knack

mei 2021 • paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 2991 4 • nur 302
oorspronkelijke titel Gegen die Drachenwand • vertaling W. Hansen • omslagontwerp Moker Ontwerp •

€ 15,-

Het ultieme boek om de zomer mee door
te komen – nu in een voordelige editie
‘Een onweerstaanbare generatieroman, waarin je eindeloos
kunt dwalen. Zijn beste werk tot nu toe.’ trouw
‘Ronald Giphart nam de tijd voor zijn nieuwe roman, en dat lees je
eraan af. Zes mannen blikken terug op hun vriendschap in smake
lijke anekdotes. Alle tijd zit gedegen in elkaar en bevat interessante
gedachten over vriendschap. Gun het jezelf om ervan te genieten,
bij voorkeur in een boshut met een biertje erbij.’
 de volkskrant
‘Een overtuigende roman met vele geslaagde terzijdes en
relativeringen, de toon luchtig en symphatiek.’ het parool
‘Met dezelfde schrijflust als waarmee hij zelf (bijna) dertig jaar
geleden begon, brengt hij gewichtige thema’s – liefde, dood, trouw,
ziekte – samen in een roman die telkens licht blijft en nergens
pretentieus over wordt. Bier brouwen is het leven begrijpen in de
warme nieuwe roman van Ronald Giphart.’  elsevier

mei 2021 • paperback, 416 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 2321 9
nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •
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Jeroen Olyslaegers

60.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

Nu in een fraaie gebonden editie!
‘Jeroen Olyslaegers heeft ’m te
pakken, zijn Grote Roman. Hij schreef
zijn Het verdriet van België,
zijn De Kapellekensbaan en bovenal
zijn eigenste WIL. Een vlijmscherp
boek over de lafheid die neutraliteit heet.’

de standaard
‘Een belangrijk en confronterend boek
waarin het verleden continu resoneert
met het heden, in een stijl “op het scherp
van een scheermes”.’

nrc handelsblad
‘Deze sterke roman is een bewijs dat
er aan de overweldigende hoeveelheid
oorlogsliteratuur nog altijd iets waarde
vols kan worden toegevoegd.’

de volkskrant
‘Deze inventieve schrijver pakte
me bij de kladden met forse,
aansprekende beelden en razendsnel
geschreven scènes.’
de groene amsterdammer

‘WIL is een magistraal boek,
een noodzakelijk en schitterend
geschreven, pakkend epos.
Mijn hoed af.’
Stefan Hertmans
‘De volkse maar lyrische taal van
WIL is meesterlijk. Dit is de beste
roman van Jeroen Olyslaegers.’
de tijd
‘WIL is een ferme pets tegen uw
fel kloppend lezershart. Roep het rond:
lees Jeroen Olyslaegers.’
Bart Van Loo
‘WIL brengt een originele,
nieuwe kijk op een periode
die kapotgeschreven lijkt.’

knack
‘Zonder twijfel een van dé
Vlaamse romans van het jaar.’
 het nieuwsblad
‘Een pageturner.’
 de morgen

februari 2021 • gebonden, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 2351 6
nur 301 • omslagontwerp Clare Skeats/Bill Bragg/Moker Ontwerp •
102

103

ree

d

a
sa

ng

d
ebo

en

Verschijnt 12 februari 2021

februari 2021 • paperback, 264 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99
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Een overweldigende roman over de opstand
van een klein dorp tegen de uitbuiting door
een grote oliemaatschappij
Wereldwijde lancering maart 2021

maart 2021 • gebonden met stofomslag, 464 pag. • 13,6 x 21,5 cm
€ 24,99 • isbn 978 94 031 8650 4 • nur 302 • oorspronkelijke titel
How Beautiful We Were • vertaling Jeske van der Velden &
Heleen Oomen • omslagontwerp Rouwhorst + Van Roon •
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Over De ambities van China:
‘Een meeslepend en verontrustend
portret van een volk dat extreem
ongerust is over zijn identiteit,
waarden en toekomst.’ the new
york times
‘Osnos schetst een schitterend
portret van de natie in al haar
waanzin, en voorziet ons van een
eersterangszitplaats bij het grootste
spektakel ter wereld.’
the economist
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Een briljant, compact portret van Trumps Democratische
uitdager, door New Yorker-auteur en National Book
Award-winnaar Evan Osnos
Joseph R. Biden wordt zowel de gelukkigste als de ongelukkigste man van de Verenigde Staten genoemd – zijn succesvolle
politieke carrière omspant bijna een halve eeuw, maar op persoonlijk vlak heeft hij veel leed te verduren gehad. Hoe kwam
Biden, na een langdurige loopbaan in de Senaat en het vicepresidentschap onder Barack Obama, tot de beslissing Donald
Trump uit te dagen in de strijd om het Amerikaanse presidentschap? Op welke manier zijn Bidens standpunten in de loop der
jaren veranderd? En tegen welke moeilijkheden zal hij aanlopen
als hij verkozen wordt?
In dit indringende en genuanceerde portret schetst Evan Osnos, die Joe Biden jarenlang volgde voor The New Yorker, een
haarscherp beeld van de man op wie alle hoop van progressief
en liberaal Amerika gericht is. Hij sprak uitvoerig met Biden
zelf en met meer dan honderd anderen, van progressieve activisten, tegenstanders en familieleden tot voormalig president
Obama. Osnos toont ons een ervaren politicus, een man met
zelfspot, een zeer gewiekst onderhandelaar en een smeder van
coalities – iemand die verbindt en verzoent, ook over partijgrenzen heen.
Evan Osnos is sinds 2008 verbonden aan The New Yorker.
Daarvoor maakte hij als journalist van de Chicago Tribune deel
uit van het team dat de Pulitzerprijs voor onderzoeksjournalistiek won. Voor De ambities van China ontving hij de National
Book Award 2014.

reeds aangeboden • paperback, 224 pag. • 12,5 x 20 cm • € 17,99 • isbn 978 94 031 3201 3 • nur 320/754
oorspronkelijke titel Joe Biden • vertaling Pon Ruiter, Aad Janssen en Marjolein Hazelzet
omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Peter Marovich •
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VIJF JAAR LANG WERKTE
DAVID VAN REYBROUCK AAN ZIJN MONUMENTALE

INDONESIË EN HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE WERELD
Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de laatste
getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische
rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op verafgelegen
eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek tal van
nieuwe verhalen aan het licht.
De veelheid aan perspectieven en herinneringen weeft
Van Reybrouck samen tot het aangrijpende verhaal van
de Indonesische onafhankelijkheid. Zo toont hij hoe een
nieuwe wereld vorm kreeg: in bloed, in pijn, met hoop.
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Over Congo:
‘Grandioos.’
the new york times
‘Een monumentaal boek.
Congo verenigt de beste traditie van
geschiedenis en journalistiek,
het zit vol ideeën en is
meeslepend geschreven.’
der spiegel
‘Een meesterwerk.’
the independent
‘Spannender dan een
roman kan zijn.’
nrc handelsblad
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Tien jaar na Congo (wereldwijd meer dan 500.000 exemplaren
verkocht) verschijnt het langverwachte boek van David
Van Reybrouck over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren
veertig van de vorige eeuw, lijkt een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis.
David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis. Indonesië was het
eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid uitriep. Na de Japanse bezetting verzetten jonge rebellen zich gewapenderhand tegen elke nieuwe
vorm van overheersing. Britse, Australische en vooral Nederlandse troepen moesten
rust en orde brengen, maar hun aanwezigheid leidde juist tot het ontvlammen van de
eerste moderne dekolonisatieoorlog. Die strijd inspireerde onafhankelijkheidsbewegingen in Azië, Afrika en de Arabische wereld, zeker toen het vrije Indonesië in 1955
de legendarische Bandungconferentie organiseerde, het eerste wereldcongres zonder
het Westen. De wereld had zich met de Revolusi bemoeid en was erdoor veranderd.

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van
non-fictie, theater en poëzie. Zijn grootste succes behaalde hij met Congo. Een geschiedenis, dat werd bekroond met onder meer de Libris Geschiedenis Prijs 2010,
de AKO Literatuurprijs 2010 en de Prix Médicis 2012. Zijn essay Pleidooi voor populisme leverde hem de Jan Hanlo Essayprijs 2009 op en de Vlaamse Cultuurprijs voor
Kritiek & Essay 2009. Voor Tegen verkiezingen (2014) kreeg hij de Henriëtte Roland
Holstprijs. Zijn Boekenweekessay Zink (2016) werd bekroond met de Prix du livre
européen. In 2014 ontving hij de Gouden Ganzenveer. Zijn werk verschijnt in meer
dan twintig talen.
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