VOOR
DE
IS
SCHRIJVER
‘
ALLES MATERIAAL,
DE VRAAG IS ALLEEN
HOE JE HET GEBRUIKT.’
SIGRID NUNEZ, DE VRIEND

ZOMER 2020
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U I T G E V E R I J AT L A S C O N TAC T

‘Het is geweldig.’ ••••• – NRC
‘Een nieuw hoogtepunt in
Brouwers’ oeuvre.’
★★★★★ – DE STANDAARD
‘Gruwelijk mooie passages.’
★★★★★ – HUMO
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Julian Barnes Metroland (midprice)
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Roel Bentz van den Berg De straatwaarde van de ziel
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H.C. ten Berge In tongen spreken

JUN

40

Jan Brokken De blinde passagiers

JUN
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Italo Calvino Waarom zou je de klassieken lezen

JUN

32

Annie Dillard De overvloed

SEP
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Rob van Essen De goede zoon (midprice)

JUN

38

Nick Hornby High Fidelity (midprice)
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Nick Hornby Op het eerste gezicht

SEP

50

Elizabeth Jane Howard Veranderingen (midprice)

JUL
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Bel Kaufman De aftrap op
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Bertram Koeleman Het dreigbed

AUG

42

Vincent Kortmann De tussenzus

AUG

Deniz Kuypers De atlas van overal

JUN

Jeroen Messely Nachtlus

JUN

Nelleke Noordervliet De val van Thomas G.

SEP

61

Sigrid Nunez Sempre Susan

JUL

60

Sigrid Nunez Wat scheelt eraan

SEP
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Joseph Roth Tarabas

JUN

46

Philip Snijder Het smartlappenkwartier

SEP
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28

Niña Weijers Zelf doen

SEP

25

Colson Whitehead De jongens van Nickel (midprice)

JUN
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Lina Wolff De dwalingen van het vlees

AUG
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Lees de wereld rond
met Atlas Contact
Het losse vooruitboekje Lees de wereld rond met
Atlas Contact bevat de eerste hoofdstukken van onze
vertaalde fictie. U kunt alvast beginnen met lezen.

SEP
AUG

AUG

INHOUD

‘Mokergoed! Als je Cliënt E. Busken gelezen
hebt dan wil je het weer opnieuw lezen. Het
personage Busken is een grumpy old man on
speed. Fantastisch!’ – DWDD-BOEKENPANEL

NELLEKE
NOORDERVLIET
De val van Thomas G.

Foto: © Werry Crone

Toen ik op de boot van Cherbourg naar Rosslare katmisselijk van de deining en de stank van het smerige
eten aan boord in mijn hut lag, wist ik dat ik de juiste beslissing had genomen. Dat er zelfs geen andere
mogelijk was. Ik ben aan niemand verantwoording
schuldig. Niemand is aan mij verantwoording schuldig. Ik ben alleen. Dat is de grote verandering. Met de
uitspraak dat de mens de warmte van een kudde nodig
heeft veeg ik voorlopig mijn gat af. Hyena’s zijn het.

2

3

NELLEKE NOORDERVLIET

Rouw, eenzaamheid en de kwetsuren van onze tijd

De val van Thomas G.
De ‘Affaire Thomas G.’ schokt het land. Pers en sociale media
verketteren uitgever Thomas Geel, die een extreem controversieel
boek uitbracht met de titel Hedendaags Fanatisme, geschreven door
een uitgerangeerde historicus. Enkele maanden later komt Thomas
om. In de donkere, stormachtige winter na zijn dood vertrekt zijn
vrouw Isa naar Ierland om daar de gebeurtenissen te overdenken.
Tegelijkertijd besluit een jonge freelance journalist de affaire uit te
gaan spitten. Hij zoekt contact met Geels opvolgster, die de zaak
aanhangig heeft gemaakt, met zijn carrièrebewuste dochter en
ongrijpbare zoon. De affaire is voor hen nog lang niet voorbij. Ze
botsen, naderen elkaar, liegen, bedriegen, zwijgen, spreken. Totdat
de stem van Thomas opklinkt uit zijn nagelaten manuscript.
Als geen ander weet Nelleke Noordervliet personages te scheppen
die zich in je geheugen branden, die met dilemma’s en levensvragen
de tijd waarin zij leven weerspiegelen en invoelbaar maken.

Over Aan het eind van de dag:
‘[Nelleke Noordervliet creëert] figuren die weigeren zich
te schikken, hun vuur niet op de waakvlam willen zetten
maar daarvoor wel de prijs betalen. […] een veelomvattende
roman met een onverhoeds intieme intensiteit.’ – De Groene
Amsterdammer
‘Een uitstekende, bijzonder onderhoudende roman.’
• • • • – NRC Handelsblad

PAPERBACK MET FLAPPEN 320 BLZ.
CA. € 22,99
FORMAAT 14 X 21 CM
OMSLAG TESSA VAN DER WAALS
ISBN 978 90 254 5970 3 NUR 301
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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NELLEKE NOORDERVLIET is een van de veelzijdigste schrijvers van
onze tijd: begonnen als schrijfster van historische bestsellers als Tine
en Het oog van de engel werd zij essayiste, columniste voor Trouw en
OVT, schrijfster van aansprekende nonfictie als Altijd roomboter en
meeslepende romans als De naam van de vader, Vrij man en Aan het
eind van de dag. Haar personages krijgen gestalte in een panoramische
en tegelijk diepe peiling van de tijd waarin zij leven. In 2019 werd haar
hele oeuvre bekroond met de Constantijn Huygensprijs.
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DENIZ KUYPERS
De atlas van overal
Een explosie. Mijn vader sprong op, mijn moeder greep mijn
zus en racete de kamer uit, hij vloog achter haar aan, een
hamer in zijn hand – waar kwam die vandaan? Alles ging
sneller dan ik kon bevatten. Ik rende ook de gang in, zocht
bescherming bij mijn moeder. Ik zag haar de deur van het
toilet dichttrekken, ze sloot zich op met Suzan. Net op tijd.
Mijn vader haalde uit met de hamer. Beukte op de deur.
Ik stond pal naast hem, te bang om uit de weg te gaan.
‘Mama! Papa!’ Ik wist niet wie ik moest roepen, wie dit kon
stopzetten. De hamer raakte de deurkruk, vonken vlogen om
mijn oren. De hamerslagen dreunden door het huis, door mijn

Foto: © Sharon Lehm

hoofd, door mijn hele lichaam. Bam! Bam! Bam!
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Het verleden is een kamer die ik op slot heb gedaan,
een stad die ik heb verlaten. Maar sinds ik vader werd,
vraag ik me toch steeds meer dingen af.

DENIZ KUYPERS

De atlas van overal
Op het Turkse platteland van de jaren vijftig wordt een dichter verliefd
op een meisje uit de grote stad, met grote gevolgen. Zeventig jaar
later, aan de westkust van Amerika, blikt zijn zoon terug op het leven
van zijn vader, in een poging te begrijpen waarom zij al jaren van
elkaar vervreemd zijn.
De atlas van overal begint als een persoonlijk verhaal en vloeit over
in openhartige en confronterende fictie, losjes gebaseerd op het
leven van de vader van de schrijver, die zichzelf gedwongen zag naar
Nederland te komen. Hij stichtte daar een gezin met een Nederlandse
vrouw, maar onderhield in Turkije ook nog een gezin. Het is het ver
haal over ontheemding, het opgroeien tussen twee culturen, over
de neiging te vluchten, de rusteloosheid die daarbij hoort, het sterke
verlangen opnieuw te beginnen. Over geworteld én ontworteld zijn.
Een genadeloos en tegelijk liefdevol onderzoek naar wie je bent als
zoon, als vader, als partner, als mens; maar ook een aangrijpende
zoektocht naar liefde, haat, verlies en literatuur, die leidt van Oost
Turkije naar Californië, en van Istanbul naar Amsterdam.

Over eerder werk:
‘Dagen zonder Dulci is een originele roman, met een Nederlands oog voor kleine details, maar een opzet in de traditie van
grote Amerikaanse schrijvers. Deniz Kuypers is een auteur om
in de gaten te houden.’ – Thomas Heerma van Voss
‘Kuypers presenteert zich als een echte verteller.’
– Vrij Nederland

PAPERBACK MET FLAPPEN 384 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG PANKRA
ISBN 978 90 254 5870 6 NUR 301
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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DENIZ KUYPERS schreef de romans Dagen zonder Dulci (nominatie
Academica Literatuurprijs en Dioraphte Literatuurprijs 2013) en
Het ruisen van de wereld (nominatie bNG Bank Literatuurprijs 2014).
Hij studeerde Engelse Letterkunde aan de Uva en woont sinds 2002
in San Francisco.
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AYAD AKHTAR
Treurzang voor
een thuisland
‘Ik schreef deze roman in de ban van een soort koorts
droom nadat mijn moeder was overleden en in de
nasleep van de verkiezing van Donald Trump. Mijn
vader begon tekenen van aftakeling te vertonen,
evenals ons land, en ik werd overvallen door een
verlangen om te herinneren.
Ik wilde herinneren wat het was dat hen hiernaartoe
had gebracht – mijn ouders en zo veel van hun familie
en vrienden – vijftig jaar geleden. Ik wilde hun levens
en liefdes herinneren, de kinderen die ze kregen die,
net als ik, nooit een ander thuisland hebben gekend.
Maar bovenal wilde ik herinneren wat deze halve eeuw
voor ons heeft betekend, wat dat zegt over wat Amerika
eerst betekende voor hen die hier aankwamen, hoe dat
land is veranderd en wat die veranderingen betekenden

Foto: © Vincent Tullo

voor het leven van ons allen.’ – Ayad Akhtar
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AYAD AKHTAR

Treurzang voor een thuisland

Amerika is ziek en Ayad Akhtar stelt de diagnose in deze
onmisbare roman voor verkiezingsjaar 2020

Ayad Akhtar spaart niemand, zichzelf allerminst, in deze diep per
soonlijke roman over een leven als buitenstaander in Amerika –
deels familiedrama, deels maatschappelijke beschouwing. In zijn
poging om greep te krijgen op zijn eigen verhaal laat hij niet zonder
zwarte humor zien hoe de Amerikaanse Droom in zijn laatste fase is
aanbeland, waar schulden of drugsverslaving talloze levens hebben
verwoest, waar een gierige tvpersoonlijkheid president is geworden,
waar hardwerkende immigranten zoals zijn ouders dat ooit waren
voortdurend in angst leven.
Akhtar werd geboren in Amerika als zoon van moslimimmigranten.
Hij groeide op in het MiddenWesten in een omgeving die toen
doordrenkt was van vaderlandsliefde en gemeenschapszin. De
vader van Akhtar zou het schoppen tot gerenommeerd hartchirurg
en was in de jaren negentig zelfs een tijdlang de lijfarts van Donald
Trump – een betrekking die wellicht zijn onvoorwaardelijke, vreselijk
misplaatste steun voor diens presidentschap verklaart. Aldus de
zoon, die de vanzelfsprekendheden van zijn jeugd af heeft zien
brokkelen in de nasleep van 9/11, toen hij en zijn ouders plotseling
en voor altijd voor de vijandige ‘ander’ werden aangezien.

‘Een verbijsterend, moedig, betoverend boek over religie en
ras, over Amerika, maar bovenal over een immigrant en diens
Amerikaanse zoon.’ – Daniel Kehlmann
‘Iedereen die wil weten hoe wij als natie op het huidige punt
zijn aangeland, en in wat voor duister woud wij ons misschien
gaan begeven, moet dit boek lezen.’ – Sigrid Nunez, auteur van
De vriend
PAPERBACK 400 BLZ. CA. € 24,99
FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL HOMELAND
ELEGIES (LITTLE, BROWN)
VERTALING ARJAAN EN THIJS VAN
NIMWEGEN
OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 5984 0 NUR 302
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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AYAD AKHTAR (New York, 1971) ontving voor zijn toneelstuk Disgraced (2012) de Pulitzerprijs. Zijn romandebuut De hemelverdiener
(eveneens uit 2012) is in meer dan 20 landen verschenen. Akhtars
toneelstukken worden over de hele wereld opgevoerd.
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LINA WOLFF

De dwalingen van het vlees
Een Zweedse columnist reist naar Madrid op zoek naar inspiratie,
en raakt al snel betrokken bij een verhaal dat ze in haar stoutste
dromen niet had kunnen bedenken. In een bar ontmoet ze Mercuro
Cano, die denkt dat hij achtervolgd wordt door de makers van een
obscure internetrealityshow waaraan hij heeft meegewerkt om goed
te maken wat hij zijn vrouw allemaal heeft aangedaan. Achter de
openbare en wrede boetedoening op internet zit de non Lucia, die de
complexe maar tegelijkertijd prikkelende taak op zich heeft genomen
om te proberen verloren zielen te redden van de duivelse wereld
die gekenmerkt wordt door de verleiding van vleselijke lusten. Is
Mercuro te redden? Maar vooral: moet hij wel gered worden?

Over De polyglotte geliefden:
‘De roman toont de gevolgen van de male gaze. Steeds weet
Lina Wolff de eenzaamheid in en tussen geliefden te treffen.’
• • • • – NRC Handelsblad
‘Een geweldige roman van een originele nieuwe stem in de
Europese literatuur.’ ★ ★ ★ ★ ★ − De Standaard

DE ENIGE VROUWELIJKE
SCHRIJVER DIE HOUELLEBECQ
EEN SPIEGEL VOOR KAN HOUDEN
14

Foto: © Gustav Bergman

‘Een diepgravend, gelaagd literair meesterwerk.’ – Het Parool

PAPERBACK 256 BLZ. CA. €22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL KÖTTETS TID
(ALBERT BONNIERS FÖRLAG)
VERTALING JANNY MIDDELBEEKOORTGIESEN
OMSLAG LOTTA KÜHLHORN/
NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 5942 0 NUR 302
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020

LINA WOLFF schreef eerder onder andere de roman De polyglotte
geliefden, die met de Zweedse Augustprijs werd bekroond en in meer
dan twintig landen is verschenen. In Nederland stond De polyglotte
geliefden op de longlist van de Europese Literatuurprijs.
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BERTRAM KOELEMAN

Het dreigbed

‘Je hebt geen drugs nodig om high te worden als je deze
bijzondere verhalen leest.’ – Mensje van Keulen

Foto: © Jelmer de Haas

In een stad in verval stuit een zwerver op een man die lezingen houdt
over het einde van de mensheid. Een docent neemt overspel als
onderwerp voor een schrijfoefening en ziet zijn college veranderen
in een wraakoefening. In een uitzichtloze oorlog wordt een strijder
opgezadeld met een mysterieuze missie. Wanneer een vriendin een
‘dreigbed’ voorstelt als opvoedingstip, ontketent dit onvermoede
verlangens in de wanhopige ouders. Ondertussen zwerft de schrijver
zelf van het ene logeeradres naar het volgende, worstelend met vragen
die hij nooit eerder hoefde te stellen.
Bertram Koelemans thema’s en obsessies zijn op iedere pagina
voelbaar: de uitdagingen van het ouderschap, de complexiteit van
familiebanden, en uiteenlopende vormen van afhankelijkheid,
waarvan de liefde niet de minste is.
Het dreigbed is Koeleman op zijn best. Duister, geestig, ontroerend
en verontrustend. Wat misschien nog het meest beangstigend is: het
is zijn meest persoonlijke boek tot nu toe.

Over Engels voor leugens:
‘Geen wereld waarin je graag zou leven, maar wel een wereld
waarover je wil blijven lezen.’ • • • • – NRC Handelsblad
Over Het wikkelhart:
‘We staan er beduusd naar te kijken: hoe deed ’ie dat nou?’
★ ★ ★ ★ – de Volkskrant

PAPERBACK MET FLAPPEN 224 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BART VAN DEN TOOREN
ISBN 978 90 254 5807 2 NUR 303
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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BERTRAM KOELEMAN (1979) is een van de interessantste schrijvers
van zijn generatie. Hij debuteerde met een verhaal in De Gids. Zijn
veelgeprezen roman De huisvriend (2013) werd genomineerd voor de
Anton Wachterprijs. De verhalenbundel Engels voor leugens (2016)
stond op de shortlist van de J.M.A. Biesheuvelprijs. Zijn recentste
roman Het wikkelhart, een duistere meditatie op vriendschap en
literaire rivaliteit, stond op de shortlist van de bNG Bank Literatuurprijs.
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DOMENICO STARNONE
Geintje
De ouders van de kleine Mario moeten naar een congres, of mis
schien hebben ze gewoon tijd met z’n tweeën nodig om ongehin
derd ruzie te kunnen maken. Dus wordt hun kind overgelaten aan
de zorg van een vrijwel onbekende opa. De oude, kwakkelende, ooit
beroemde illustrator Daniele woont al jaren in Milaan maar groeide
vroeger op in de Napolitaanse woning waar Mario nu alleenheerser
is. Tussen de vier muren van Danieles ouderlijk huis (waar bepaalde
schimmen uit zijn jeugd nooit ver weg zijn) ontwikkelt zich in een
tijdspanne van tweeënzeventig uur een vermakelijke machtsstrijd
tussen een vermoeide, verstrooide opa en een vierjarige, wijsneuzige
ondeugd. Ondertussen wordt Daniele bestookt door beelden uit zijn
verleden, en houdt hij zijn hart vast wat betreft zijn toekomst.

Foto: © Alamy Stock Photo

‘Metafictie gaat gelukzalig samen met het simpele genot van
een goed verhaal – spannend én verrassend.’ – Internazionale

Over Strikken:
‘De auteur vertolkt alle rollen met brille.’ ★ ★ ★ ★ − De Standaard
‘Claustrofobisch meeslepende roman.’ ★ ★ ★ ★ − De Limburger
‘Een uitzonderlijk goede schrijver die in weinig woorden een
tragikomisch verhaal weet te vertellen.’ ★ ★ ★ ★ − Noordhollands
Dagblad

PAPERBACK MET FLAPPEN 192 BLZ.
CA. € 19,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL SCHERZETTO
(GIULIO EINAUDI EDITORE)
VERTALING MANON SMITS
OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 254 5982 6 NUR 302
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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DOMENICO STARNONE (Napels, 1943) is een gevierde en
bekroonde schrijver die in Italië tot de literaire grootheden wordt
gerekend. Hij is auteur van veertien romans en verhalenbundels.
Zijn werk is bekroond met onder andere de Premio Strega en werd
succesvol verfilmd. Zijn roman Strikken verscheen in Nederlandse
vertaling in 2017 en is meerdere malen herdrukt.
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NU TIJDELIJK € 10,- IN LJ VEEN KLASSIEK-ACTIE, ZIE BLZ. 56-57

JOSEPH ROTH
Tarabas

JOSEPH
ROTH
TARABAS

Tarabas, zoon van een Russische grootgrondbezitter, neemt na een
aanslag op de gouverneur van Cherson de wijk naar New York, waar
een handlezeres voorspelt dat hij een ‘moordenaar’ en een ‘heilige’
zal worden. Als Tarabas na het uitbreken van de oorlog tussen
Rusland en Oostenrijk naar Europa terugkeert om in het leger te
gaan, komt het eerste deel uit: moordend trekt hij door het land en
blijft dat ook na de vrede doen. ‘De oorlog werd zijn vaderland.’ Met
een zelfgevormd regiment trekt hij het stadje Koropta binnen. Pas
als zijn soldaten samen met de christelijke boeren een bloedbad
onder de Joodse bevolking aanrichten, komt Tarabas tot inkeer. Hij
legt zijn functie neer en trekt het boetekleed aan.

ITALO CALVINO

Waarom zou je de
klassieken lezen
WAAROM
ZOU JE DE
KLASSIEKEN
LEZEN
ITALO CALVINO

Deze roman uit 1934 geeft een indringend beeld van de situatie van
de Oost-Europese Joden lang voor de Holocaust.

Calvino’s levendige en inventieve omgang met Flaubert, Dickens,
Tolstoj en Twain – om een paar van de besproken auteurs te noe
men – inspireren iedere lezer de klassieken te lezen of te herlezen.

‘Joseph Roth raakt altijd meteen aan de kern van een menselijk
wezen. Zijn karakterbeschrijvingen, zijn beschrijvingen van
situaties en mensen zijn onovertroffen.’ – Tommy Wieringa

‘Calvino’s enthousiasme voor de schrijvers die hij in dit
fascinerende boek bespreekt, is overtuigend en aanstekelijk.’
– Telegraph

‘Er is waarschijnlijk geen andere moderne schrijver die zo kan
bekoren.’ – James Wood
‘Een van de grootste schrijvers van de eerste helft van de
tumultueuze twintigste eeuw.’ – Simon Schama
PAPERBACK 192 BLZ. CA. € 18,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL TARABAS
VERTALING ELLY SCHIPPERS
OMSLAG MARINKA REUTEN
ISBN 978 90 204 1619 0 NUR 302
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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JOSEPH ROTH (1894-1939) werd geboren in Brody in Galicië, nu
Oekraïne. In 1920 vestigde hij zich als journalist in Berlijn, om
Duitsland in januari 1933 voorgoed te verlaten. Vervolgens woonde
en werkte hij afwisselend in Oostende, Amsterdam en tot slot in
Parijs, waar hij in armoedige omstandigheden overleed.

Waarom zou je de klassieken lezen? Het enige dat daarvoor spreekt,
zegt Italo Calvino in deze verzameling essays die in 1991 voor het
eerst verscheen, is dat het lezen van de klassieken beter is dan ze
niet lezen.
Dat klinkt natuurlijk niet bepaald diepgaand. Maar bij Calvino
betekent die uitspraak meer dan op het eerste gezicht lijkt. Nadat
hij veertien definities van ‘de klassieken’ heeft geformuleerd, geeft
hij aan de hand van boeken uit zijn eigen bibliotheek vijfendertig
antwoorden op de vraag waarom het zo belangrijk is om boeken
uit het verleden te lezen.

PAPERBACK 384 BLZ. CA. € 17,50
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL PERCHE
LEGGERE I CLASSICI
VERTALING HENNY VLOT
OMSLAG MARINKA REUTEN
ISBN 978 90 204 1606 0 NUR 302
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020

‘Deze essays zijn in een speels en sprankelend idioom
geschreven. Het aantal onderwerpen dat ter sprake komt,
is indrukwekkend.’ – The Times

ITALO CALVINO (1923-1985) is een van de belangrijkste naoorlogse
schrijvers. Achter zijn pure plezier in het vertellen en zijn experimen
ten met de romanvorm verbergt zich een grote geëngageerdheid.
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BEL KAUFMAN

Tijdloze miljoenenbestseller over het wel en wee
van het lerarenbestaan

De aftrap op

Foto: © Estate Bel Kaufman

Vers van de lerarenopleiding belandt Sylvia Barrett op een high school
in New York, popelend om jonge mensen liefde voor literatuur bij
te brengen. In plaats daarvan krijgt ze te maken met een vervallen
klaslokaal, een verstikkende bureaucratie en leerlingen zonder
enige belangstelling voor Chaucer. Ondanks alle hobbels blijkt het
een dankbare reis, die wordt verteld aan de hand van een bonte
verzameling correspondentie – administratieve memo’s in strenge
maar onbegrijpelijke taal, stiekeme briefjes met wijze woorden van
docenten onderling, verlofbriefjes en opstellen waarin leerlingen
onbewust recht uit het hart spreken.
De aftrap op was bij publicatie in 1964 onmiddellijk een bestseller
en is vandaag de dag nog even schrijnend, aangrijpend, hilarisch en
relevant. Het is een tijdloos portret van een bedreigd schoolsysteem
dat alleen gered wordt door docenten met hart voor het vak en
leerlingen die maar één ding willen: gezien worden.

‘Het meest tijdloze relaas dat er bestaat over het leven
van een leraar.’ – The New Yorker
‘Hét boek over de lusten en lasten van lesgeven.’
– The New York Times

PAPERBACK 368 BLZ. CA. € 22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL UP THE
DOWN STAIRCASE (VINTAGE)
VERTALING KARINA VAN SANTEN
EN MARIAN VAN DER STER
OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 254 5489 0 NUR 302
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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BEL KAUFMAN (19112014) was schrijver en lerares in New York City.
Ze is in Berlijn geboren en op twaalfjarige leeftijd met haar ouders naar
Amerika geëmigreerd; haar grootvader was de Jiddische schrijver en
humorist Sjolem Aleichem. De aftrap op, Kaufmans debuut, verscheen
in 1964 en was gebaseerd op haar eigen ervaringen als jonge lerares.
De roman stond 64 weken lang op de New York Timesbestsellerlijst,
is in 1967 verfilmd, en werd wereldwijd een miljoenenbestseller.
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ROB VAN ESSEN
De goede zoon

COLSON WHITEHEAD
De jongens van Nickel

‘De goede zoon sleurt ons mee door
fascinerende en soms bizarre werelden.
Het is een roman die ons op schitterende
wijze confronteert met de tekortkomingen
en uitdagingen van ons eigen leven. […]
Maar bovenal is de winnaar van de Libris
Literatuur Prijs 2019 een sprankelend werk
van literaire verbeelding.’ – Juryrapport
Libris Literatuur Prijs 2019

DE JONGENS
VAN NICKEL

€ 15,-

ROMAN

€ 15,-

COLSON
WHITEHEAD
SCHRIJVER VAN

DE ONDERGRONDSE SPOORWEG

‘Rob van Essen schreef met De goede zoon
een meesterlijke roman, het beste wat het
afgelopen jaar op Nederlands literair gebied
verscheen.’ – De Groene Amsterdammer
‘Een groots en overdonderend boek.’
– HP/De Tijd

PAPERBACK MET FLAPPEN 384 BLZ.
CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 5997 0 NUR 301
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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‘Colson Whitehead weet in welke artistieke
traditie hij schrijft. En hij realiseert zich
dat hij het fanatieke, racistische zwijgen –
als vorm van liegen – telkens weer moet
doorbreken.’ – De Groene Amsterdammer
‘Met grote verbeeldingskracht en een
scherp observatievermogen vertelt Colson
Whitehead het gruwelijke verhaal van een
tuchtschool. [...] Literair, ethisch, historisch:
Whiteheads boek is een victorie op alle
niveaus.’ ★ ★ ★ ★ ★ – de Volkskrant

‘De bevreemding van de hoofdpersoon werkt
door in de lezer van dit rijke, wonderlijke
boek.’ • • • • – NRC Handelsblad
‘De sciencefiction-elementen, de droogkomische dialogen, de bizarre voorvallen, de
ﬂauwe grappen; ze sláán ergens op. Sterker
nog: ze geven het verhaal gewicht, zonder
het zwaar te maken. Zoiets krijgt alleen een
onconventioneel goede schrijver voor elkaar.’
★ ★ ★ ★ – de Volkskrant

MIDPRICE

LIBRIS LITERATUUR
PRIJSWINNAAR NU
IN MIDPRICE

PAPERBACK 272 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL
THE NICKEL BOYS (DOUBLEDAY)
VERTALING HARM DAMSMA
EN NIEK MIEDEMA
OMSLAG MARINKA REUTEN
ISBN 978 90 254 5998 7 NUR 302
VERSCHIJNT IN JUNI 2020

‘Een geweldig spel waarover het beter is hier
niet te veel prijs te geven.’
• • • • – NRC Handelsblad
‘Een schrijnend, al te menselijk verhaal over
de drift tot overleven.’ – Vrij Nederland
‘[...] dat is een van Whiteheads onmiskenbare sterke punten: hij kan in terloopse
zinnen een heel nieuw decor oprichten,
beeldend en spaarzaam tegelijk, alsof hij
een camera bedient in plaats van de pen.
Whitehead wisselt in het slotdeel per
hoofdstuk van plaats, tijd en perspectief,
en pas als je het verbluffende slot van deze
roman hebt gelezen begrijp je waarom.’
– Trouw Letter & Geest
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ROEL BENTZ VAN DEN BERG
De straatwaarde van de ziel

Een adembenemende innerlijke reis
naar het ritme van het leven

Foto: © Chris van Hout

Bob Dylan die in de jongenskamer van Neil Young uit het raam kijkt
om te zien wat Neil zag, Nietzsche die een paard omhelst, Fred
Astaire die langs het firmament glijdt – intense beelden, intense
geluiden ook, van B.B. King, wasgoed dat wappert in een binnentuin,
de hakken van flamencodanseres La Chana: de muziek van wat er
gebeurt.
In De straatwaarde van de ziel dringt Roel Bentz van den Berg door
tot wat er onder het alledaagse bewustzijn zit: de werkvloer van de
werkelijkheid – die bij hem tegelijk dansvloer van de verbeelding
is. Iets raakt je, iets wat je zag gebeuren, iets wat je overkwam of
inviel, een herinnering, beeld, een lied uit een open raam, iets wat
hij zei, wat zij zei, een verlies dat je heeft veranderd – en je wilt
weten waarom, het echte verhaal. Keer op keer weet deze unieke
persoonlijke essayist door middel van zijn taal, zijn betoverende stijl
en lichte toon, dansend bijna, een bezield verband te leggen tussen
zijn onderwerp, hemzelf en de rest van de wereld.

Over eerder werk:
‘Fenomenaal persoonlijk essayist.’ – Vrij Nederland
‘Tegelijkertijd swingend en slepend weemoedig. Hij beschikt
over het zeldzame vermogen om al schrijvend uit het niets
een sensatie te grijpen die je herkent, maar die je nooit zo
onder woorden had kunnen brengen.’ – Juryrapport Jan Hanlo
Essayprijs 2007

PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 22,99
FORMAAT 14 X 21 CM
OMSLAG TESSA VAN DER WAALS
ISBN 978 90 254 5985 7 NUR 323
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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ROEL BENTZ VAN DEN BERG maakte programma’s voor de vPRO,
was medewerker van NRC Handelsblad en is redacteur van De Gids. Van
hem verschenen de bundels De luchtgitaar, De overdaad, Zapdansen en
Engelen in regenjas, en de romans Dagen van vertrek en Het naderen van
een brug. Voor Zapdansen ontving hij in 2007 de Jan Hanlo Essayprijs
Groot. Zijn werk is in het Duits vertaald.
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NIÑA WEIJERS
Zelf doen
Het is altijd de vraag, of althans mijn vraag, waar het
persoonlijke ophoudt en het navelstaren begint. Ik houd
er niet van als het persoonlijke een excuus is om geen
positie in te hoeven nemen. Ik houd er niet van als het
persoonlijke zo persoonlijk is dat het exhibitionistische
clichés oplevert. Ik houd niet van zinnen die beginnen
met de woorden ‘Als kind’ – we zijn als kind allemaal wel
ergens bang voor geweest, een kindertijd is per definitie
een opeenvolging van angst en overweldiging, get over it,

Foto: © Merlijn Doomernik

zou ik zeggen.
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NIÑA WEIJERS

Zelf doen

Kleine kwesties blijken van levensbelang, grote vragen zijn
vaak op te vouwen tot achterzakformaat

In Zelf doen probeert Niña Weijers al lezend en schrijvend een route
door het leven te vinden. Ze voedt een hond op, leert levenslessen van
haar rijinstructeur, verlangt naar de eenvoud van een IkEahandleiding,
discussieert over het verschil tussen mensen met een dikke en een
dunne huid, ziet hoe alles verwordt tot zelfhulp, wordt dertiger, zoekt
een woord voor de binnenkanten van ellebogen, piekert over vals en
oprecht sentiment en vraagt zich af wat er in hemelsnaam is gebeurd
met haar jeugdicoon Madonna.
Met een even scherpe als zoekende blik bekijkt ze de dingen en
zichzelf. Kleine kwesties blijken van levensbelang, grote vragen zijn
vaak op te vouwen tot achterzakformaat.

Over KAMERS ANTIKAMERS:
‘De Nederlandstalige roman met het hoogste netto uitlekgewicht [in 2019] is voor mij KAMERS ANTIKAMERS van Niña
Weijers. Een klein mirakel, geschreven in denkend proza dat
een diep gevoel oproept, in een onconventionele vorm die toch
klassiek stijlvol en beeldend is.’ – De Groene Amsterdammer
‘Zo vorm je KAMERS ANTIKAMERS zelf tot een geheel, tot een
rijk boek, gravend zonder dat je precies weet welke schat je
zult vinden. Het gaat om het zoeken, om het verkennen, om
de onreduceerbare ervaring.’ • • • • – NRC Handelsblad

PAPERBACK MET FLAPPEN 304 BLZ.
CA. € 22,99
FORMAAT 14 X 21 CM
OMSLAG TESSA VAN DER WAALS
ISBN 978 90 254 5987 1 NUR 323
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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NIÑA WEIJERS is schrijver van de romans De consequenties (2014)
en KAMERS ANTIKAMERS (2019, genomineerd voor de bNG Bank
Literatuurprijs). Haar debuut werd genomineerd voor de Libris Lite
ratuur Prijs 2015, en bekroond met de Anton Wachterprijs, de Lucy
B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Opzij Literatuurprijs en de pu
blieksprijs van de Gouden Boekenuil. Vertalingen van haar romans
verschenen in Duitsland, Frankrijk, Montenegro, Tsjechië en de Ver
enigde Staten. Ze schrijft sinds 2014 voor De Groene Amsterdammer
en is redacteur bij De Gids.
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ANNIE DILLARD
De overvloed

Annie Dillard observeert en
doorgrondt; er is vrijwel niets
waarvoor zij geen woorden vindt

Foto: © Phyllis Rose

‘Annie Dillard is een schrijver die nooit moe wordt, nooit op een
pagina of een zin lijkt te hoeven zwoegen. Dillard kan daarom
alleen worden genoten door klaarwakkere lezers’, waarschuwt de
Britse criticus en schrijver Geoff Dyer. De overvloed bevat het beste
van Annie Dillards essays, streng geselecteerd door de auteur zelf.
In dit boek vind je haar beroemdste stukken, waaronder ‘Totale
zonsverduistering’, een meesterlijke beschrijving van een zoneclips.
Ze schrijft o.a. over haar kinderjaren en over voetbal; ze beeldt zich
in hoe het is om een roofdier te zijn en geeft fantastische schrijftips.
Waar ze ook over schrijft, haar proza is altijd intens, levendig, woest
en gespierd en nooit zonder humor.

Over De overvloed:

• Met een voorwoord van
Marja Pruis

‘Annie Dillard is een van de briljantste essayisten van de afgelopen halve eeuw, en dit is een geweldige selectie.’ – Kevin Barry,
schrijver van onder meer De nachtboot naar Tanger
Over Pelgrim langs Tinker Creek:
‘Pelgrim langs Tinker Creek werd in het Nederlands vertaald
door Henny Corver. Eindelijk – niet alleen omdat het zo’n
geweldige klassieker is, maar ook omdat het een verademing
is Dillards uitbundige, overvloedige en bij vlagen tamelijk
intellectualistische stijl in eigen taal te kunnen lezen.’
– Niña Weijers
‘Een klassieker van de Amerikaanse Annie Dillard, die zich in
Virginia terugtrok in een boshut, is schitterend vertaald.’
• • • • • – NRC Handelsblad

GEBONDEN 288 BLZ.
CA. € 22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL THE
ABUNDANCE (CANONGATE)
VERTALING HENNY CORVER
OMSLAG HERMAN HOUBRECHTS
ISBN 978 90 254 6192 8 NUR 323
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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ANNIE DILLARD (1945) is een Amerikaans schrijver van proza,
poëzie, essays en memoirs. In 2015 werd zij door toenmalig
president Obama geëerd met de National Humanities Medal. Voor
haar werk ontving Dillard talloze prijzen en eredoctoraten. In 2019
verscheen bij Atlas Contact Pelgrim langs Tinker Creek, waarvoor
Dillard de Pulitzerprijs kreeg.
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‘Hornby is een schrijver die het
aandurft om tegelijkertijd zowel geestig
als intelligent als ontroerend te zijn.’
– The New York Times Book Review

NICK HORNBY
Op het eerste gezicht
Al sinds zijn debuut, de instantklassieker High
Fidelity, schrijft Nick Hornby aanstekelijke, geestige,
herkenbare romans over de liefde, het leven, muziek,
eenzaamheid. In zijn puntgave, invoelende nieuwe
roman laat Hornby de vonk van een tweede liefde
ontvlammen. Hoe onwaarschijnlijk deze in eerste

Foto: © Miriam Douglas

instantie ook lijkt.
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NICK HORNBY

Een nieuwe instantklassieker
van de schrijver van High Fidelity

Op het eerste gezicht

De 43jarige Lucy ligt in scheiding. Wat in eerste instantie het perfecte
huwelijk leek tussen twee mensen die bijna alles gemeen hebben
(achtergrond, leeftijd, politieke voorkeuren en andere interesses)
is geëindigd in een regelrechte ramp. Terwijl haar ex zich verder
wentelt in zijn alcoholisme wordt Lucy – geheel tegen haar eigen
verwachtingen in – spoorslags verliefd op Joseph, hulpkracht bij de
plaatselijke slager in Lucy’s chique wijk in NoordLonden. De liefde
is geheel wederzijds. Alleen hebben zij ogenschijnlijk niets gemeen.
Joseph is van arme komaf, laagopgeleid, twintig jaar jonger, en zwart.
Tegen de achtergrond van de Brexit – en de scheidslijnen die deze
blootlegt tussen Lucy’s bemoeizuchtige vriendenkring en de omgeving
waar Joseph vandaan komt – tekenen zich de asymmetrieën in hun
relatie nog scherper af.
En toch voelt het precies goed.

Over eerder werk:
‘Hoe bekrompener mensen zijn, hoe meer gênante situaties
er kunnen ontstaan. En Nick Hornby is de meester van de
gênante situaties. Dodelijk eerlijk, indrukwekkend lichtvoetig.’
– NRC Handelsblad
‘Iets aan het schrijven van Hornby is tegelijkertijd zo simpel,
zo makkelijk te lezen en toch zo gevoelig en diepzinnig, dat
alles wat hij schrijft heel bijzonder wordt.’ – Independent
‘Alles wat hij schrijft is verslavend leesbaar en slim.’ – Red

PAPERBACK 344 BLZ. CA. € 22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL JUST LIKE
YOU (PENGUIN BOOKS)
VERTALING ASTRID HUISMAN
EN ROOS VAN DE WARDT
OMSLAG ROALD TRIEBELS
ISBN 978 90 254 5964 2 NUR 302
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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NICK HORNBY (1957) is de bestsellerauteur van onder meer High
Fidelity, About a Boy, Fever Pitch en Funny Girl. Veel van zijn romans
zijn succesvol verfilmd.
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High Fidelity
Rob Fleming is vijfendertig, verslaafd aan pop
muziek en eigenaar van een slechtlopende pla
tenzaak. Hij stort zich nog steeds van de ene
relatie in de andere en legt lijstjes aan van zijn
exvriendinnen. Kortom: hij is op een cruciaal
punt in zijn leven aangekomen. Wordt het zo
langzamerhand niet eens tijd om volwassen te
worden?

‘High Fidelity is geniaal. Zoals Hornby in dat
boek de muziekneuroot treft is meesterlijk.’
– Leo Blokhuis
‘Nick Hornby schrijft prachtige romans vol
popmuziek.’ – Het Parool

€ 15,-

PAPERBACK 256 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL
HIGH FIDELITY
VERTALING ANNEKE BOK
OMSLAG ROALD TRIEBELS
ISBN 978 90 254 6182 9 NUR 302
VERSCHIJNT IN JULI 2020
38

‘Zelden heb ik met meer plezier een boek
gelezen en het verdient een aanbeveling dat
de lezer zich van tevoren goed voorbereidt:
favoriete muziek op de draaitafel, drank
binnen handbereik.’ – Nieuwe Revu
‘Als dit boek een plaat was, zouden we het
een instant classic noemen. Want dat is het.’
– The Guardian

JULIAN BARNES

MIDPRICE

NICK HORNBY

Metroland

JULIAN

R NES
BAR
m Et Ro
L AN d
Ro mA N

€ 15,-

In 1980 debuteerde Julian Barnes met Metroland,
een bildungsroman zoals alleen hij het kon
schrijven, over de schoolvrienden Christopher
en Toni en hun pogingen om de wereld buiten
hun saaie voorstad te ontdekken. Ter ere van
dit veertigste jubileum verschijnt deze midprice
uitgave, met een nieuw voorwoord van de auteur.

‘Een van de beste beschrijvingen van
scherpzinnige Engelse schooljongensjaren
die ik ooit heb gelezen.’ – Times Literary
Supplement
‘Als alle fictie zo diepzinnig, zo subtiel,
zo goed geconstrueerd en zo grappig als
Metroland zou zijn, dan zou er niet meer
gepraat worden over de dood van de roman.’
– New Statesmen
‘Ironie en beeldspraak zijn met zo’n finesse
ingezet dat zelfs Flaubert onder de indruk
zou zijn... Volmaakt elegant.’ – Sunday Times

PAPERBACK 200 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL METROLAND
VERTALING ELSE HOOG
OMSLAG ROALD TRIEBELS
ISBN 978 90 254 6183 6 NUR 302
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JULI 2020
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JAN BROKKEN

Al 25 jaar een klassieke bildungsroman op zee

De blinde passagiers

Foto: © Jelmer de Haas

De fijngevoelige schilderijenrestaurator Maurice Schotel vindt
geen bevrediging meer in zijn werk en besluit mee te varen op een
vrachtschip. Al snel wint hij het vertrouwen van de bemanningsleden
en trekt hij zich het lot aan van twee verstekelingen die tussen de
containers hun leven op het spel zetten om de nieuwe wereld te
bereiken. Dan raakt Schotel verwikkeld in een onstuimige affaire met
Adriana, de vrouw van de roerganger.
Achtervolgd door rampspoed steekt het schip de Atlantische Oceaan
over. Na Cuba en Curaçao zet het koers naar de Straat van Magallanes
en Valparaíso, maar hoe ver ze ook varen, de vier hoofdpersonen
komen niet los van hun verleden. 25 jaar na het verschijnen blijkt deze
avontuurlijke bildungsroman nog altijd relevant.

‘Een heerlijk stoer boek.’ – Margriet de Moor
‘Hier schrijft iemand over de zee zoals dat sinds Slauerhoff niet
meer is gebeurd.’ – André Matthijsse, Haagsche Courant
‘Die blinden Passagiere bewijst het hoge niveau van de
moderne Nederlandse vertelkunst. Het boek is spannend, heeft
erg veel sfeer, is van een hoog intellectueel en kunstzinnig
niveau en bezit precies de juiste scheut schunnigheid om
het onderhoudend te houden.’ – Jürgen Israel in Berliner
Morgenpost

PAPERBACK 416 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG ROUWHORST & VAN ROON
ISBN 978 90 254 5996 3 NUR 301
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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JAN BROKKEN (1949) schrijft romans, reisverhalen en literaire non
fictie. Internationaal verwierf hij faam met onder meer De blinde
passagiers, Mijn kleine waanzin, Baltische zielen, In het huis van de dichter,
De vergelding, De Kozakkentuin en De rechtvaardigen. In 2019 verscheen
zijn bundeling zeeverhalen, Zeedrift, in 2020 volgde Stedevaart. Zijn
werk is vertaald in onder meer het Engels, Duits, Frans, Italiaans,
Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Lets, Hongaars, Russisch en
Chinees.
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VINCENT KORTMANN

In Tommie herkent de lezer een eigentijdse Hamlet,
een broer, een zoon of zichzelf

De tussenzus
Het is de tweede zondag van september en vanaf het balkon schiet mijn
stiefzus Cleo haar luchtbuks leeg op conservenblikken in de tuin. Ik lig in
mijn hemd en korte broek op mijn bed en lees De helaasheid der din
gen terwijl de ventilator de lucht in beweging houdt. Het is nog steeds
verbazingwekkend warm. Door het open raam hoor ik het spannen van
de veer, een klik als ze de trekker overhaalt en het geluid van rollende
blikjes over het grindpad. Steeds opnieuw en ze mist nooit.

Foto: © Inge Graafsma

De negentienjarige Tommie Boezerman is verlaten. Moeder is dood,
vader, een parlementariër, is alleen bereikbaar via zijn persoonlijke
assistent. Tommie woont zonder enig ouderlijk toezicht met zijn
stiefzusje Cleo in een groot en comfortabel huis. Zij is het vrijge
vochten type, begaan met het milieu, bijdehand en gefascineerd
door wapens. Samen voorzien ze hun omgeving van snijdend en
geestig commentaar.
De tussenzus is een roman over twee onthechte jonge mensen die tot
elkaar veroordeeld zijn, maar steeds verder van elkaar verwijderd ra
ken. Ze klampen zich aan elkaar vast tot de chaos de overhand krijgt
en ze de controle verliezen. Kortmann weet in dit ontroerende en
geestige debuut een haarscherp beeld te schetsen van een uit elkaar
gevallen gezin. Lezers zullen in Tommie een eigentijdse Hamlet her
kennen, of een broer, een zoon, zichzelf.

PAPERBACK MET FLAPPEN 256 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 5785 3 NUR 301
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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VINCENT KORTMANN (1975) rondde in 2017 de vierjarige opleiding
aan de Schrijversvakschool Groningen af. Sindsdien verschenen
er korte verhalen van hem in Hollands Maandblad. De tussenzus is
Kortmanns debuut. Hij woont en werkt in Groningen.
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COBI VAN BAARS

Branduren

Indringende roman over
de grenzen van het leven

Totale onbesmette onvoorwaardelijke liefde. Misschien is die alleen te
ervaren op de grenzen van het leven. Als ballast nog niet bestaat of weer
wegvalt.

Foto: © Godelieve Krekelberg

Een geboortedag en een sterfdag. Twee gebeurtenissen waarbij
Naomi’s familie samenkomt in een te kleine ruimte. Uren waarin
groot en klein leed door elkaar lopen en de toch al moeizame
verstandhouding zwaar onder druk komt te staan.
In beeldende, indringende en tegelijk ingehouden taal weet Cobi
van Baars de onderstromen van het menselijk gemoed te schetsen
en haarfijn bloot te leggen welke psychologische mechanismen
er binnen een familie werken. Zo weet ze een universum op te
roepen waarin je wil blijven maar tegelijk uit wil verdwijnen, even
onontkoombaar als het leven zelf.

Over eerder werk:
‘Het is knap hoe snel Van Baars een ijzige spanning weet
op te bouwen – en moeiteloos weet vast te houden.’
• • • • – NRC Handelsblad
‘Van Baars speelt knap in de kleine ruimte.’
★ ★ ★ ★ – De Limburger

PAPERBACK 240 BLZ. CA. € 21,99
FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 5962 8 NUR 301
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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COBI VAN BAARS is naast schrijver schilder. Ze debuteerde in 2017
met de roman Schipper & Zn.. gevolgd door haar tweede roman Over
het krakende ei (2019). Met Branduren bouwt ze gestaag aan een
overtuigend oeuvre en bevestigt ze opnieuw haar talent om met
weinig woorden hele werelden op te roepen.
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Ooit waren ze één lichaam

PHILIP SNIJDER
Het smartlappenkwartier
Geen kinderliedjes, maar smartlappen zong ze voor me,
levensliederen vol hartverscheurend drama, treurnis, dood.
Het klassieke repertoire van het Bickerseiland. Altijd sloot
ze af met een kleine jongen die bij een grafsteen op het
kerkhof zijn daaronder liggende moedertje weer wakker
wil maken. We versmolten met elkaar, zij en ik, in dit

Foto: © Annaleen Louwes

smartlappenkwartiertje.
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‘Snijder weet precies te balanceren op het punt waar pijn
en humor elkaar raken, sentimentaliteit en subtiliteit.’
– de Volkskrant

PHILIP SNIJDER

Het smartlappenkwartier
Het Amsterdamse Bickerseiland is de biotoop van Philip Snijder,
een mythisch, beklemmend eiland, bevolkt door een kluwen fami
lieleden wier primitieve liefde de hoofdpersoon naar de keel vliegt.
Aangrijpend én hilarisch zijn de verhalen waarin deze jongen zich
losworstelt uit de strop van deze familieband – waarin het slechte
huwelijk van zijn ouders en de hinderlijke kleefkracht van zijn jaren
jongere zusje onvergetelijk zijn opgeroepen.
In Het smartlappenkwartier staat de moeder centraal, een vastgeroes
te Bickerseilandse tot op het bot, ongeschoold, wereldvreemd. Op een
zondagmiddag is ze opeens verdwenen. Als ze zich ’s avonds meldt,
is het familiealarm al afgegaan, maar alleen haar zestienjarige zoon
krijgt het telefoonnummer waarop ze te bereiken zou zijn. Hij stapt
op zijn Puch en verdwaalt in de herinneringen aan hun gezamenlijke
verleden, waarin strijd, haat en schaamte de boventoon voerden.

Over eerder werk:
‘Bloed krijg je er nooit meer uit behoort tot Snijders meerduidigste en interessantste werk tot nu toe. [Er] zijn weinig
auteurs die zichzelf zo voortvarend met het fileermes te lijf
gaan.’ • • • • – NRC Handelsblad
‘Overtuigend portret van een verscheurd man die vol gêne
terugkijkt op een schaamtevolle jeugd.’ – Trouw

PAPERBACK 224 BLZ. CA € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG PAUL VAN DER STEEN/
NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 254 5968 0 NUR 301
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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PHILIP SNIJDER werkt met zijn romans Zondagsgeld, Retour Palermo,
Het geschenk, Bloed krijg je er nooit meer uit en de verhalenbundel
De volcontinu aan een hecht oeuvre met een grote zeggingskracht,
waarin de worsteling met afkomst en familie evenzeer gêne als lach
lust opwekt, zeker niet in de laatste plaats door het genadeloze zelf
onderzoek dat eraan ten grondslag ligt.
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MIDPRICE

ELIZABETH JANE HOWARD

De Cazalets-serie nu compleet in midprice

Veranderingen
‘Een meesterwerk.’ ★ ★ ★ ★ – de Volkskrant
‘Verdomd intelligent. […] Geen wonder dat Hilary Mantel een
verklaard bewonderaar van Howard is.’ ★ ★ ★ ★ – Het Parool
‘Verveelt geen moment.’ • • • • – NRC Handelsblad
‘Howard laat een carrousel van personages om beurten aan het
Foto: © Evening Standard, Getty Images

woord, met intelligentie, humor, nuchterheid én gevoel voor
tragiek.’ ★ ★ ★ ★ ★ – AD Magazine
‘Kostuumdrama om je vingers bij af te likken.’ – VPRO Gids

PAPERBACK 544 BLZ. CA. € 15,FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL ALL CHANGE
(MACMILLAN)
VERTALING INGE KOK
OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 254 5797 6 NUR 302
E-BOOK CA. € 7,99
VERSCHIJNT IN JULI 2020
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LICHTE JAREN:
€ 15,ISBN 978 90 254 57 66 2
REEDS VERSCHENEN

AFTELLEN:
€ 15,ISBN 978 90 254 5794 5
REEDS VERSCHENEN

VERWARRING:
€ 15,ISBN 978 90 254 5795 2
REEDS VERSCHENEN

BEVRIJDING:
€ 15,ISBN 978 90 254 5796 9
REEDS VERSCHENEN
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H.C. TEN BERGE

In tongen spreken

De belangrijkste en veelzijdigste dichter
van zijn generatie

Foto: © Wim Bannink

De bijna Bijbelse titel van deze nieuwe bundel van H.C. ten Berge
suggereert enerzijds het hogere: taal, geschreven vanuit een wonder
lijke bezieling, met extase als drijfveer. In tongen spreken bevat zeker
gedichten die getuigen van euforie. Anderzijds is er geen taal die
zonder tong kan klinken. Ook de helderste constatering, de meest
aardse ervaringen: wie erover wil spreken, dient zijn tong te roeren.
Deze bundel bevat zowel ‘simpele verzen’ en ‘notities uit het souterrain’
als gedichten over Zuid-Afrika en Midden-Amerika en een cyclus over
de vier seizoenen. Het echte leven contrasteert sterk met het mythische,
waardoor een grote kracht vrijkomt die de lezer meeneemt van het ver
trouwde naar het vreemde. De decorwisselingen maken In tongen spreken tot een veelomvattende bundel in het oeuvre van deze dichter.

‘Splendor is een fonkelende, vlammende bundel van een vitaal
dichter, naar wiens volgende bundels ik al weer halsreikend
uitzie.’ – Piet Gerbrandy, De Groene Amsterdammer

PAPERBACK 96 BLZ. CA. € 19,99
FORMAAT 16 X 24 CM
OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 254 5932 1 NUR 306
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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H.C. TEN BERGE is dichter, schrijver en essayist. Hij debuteerde
in 1964 met Poolsneeuw en heeft zich met gedichten, romans en
vertalingen ontwikkeld tot een van de belangrijkste schrijvers in
ons taalgebied. In 1996 werd hem de Constantijn Huygens-prijs
toegekend, in 2006 gevolgd door de P.C. Hooftprijs. Zijn verzameld
dichtwerk verscheen in twee delen: Materia Prima (1993) en Cantus
Firmus (2014). De bundel Splendor verscheen in 2016, De beproevingen van Álvar Núñez in 2019, terwijl zijn essays, dagboekbladen en
veldnotities in 2018 onder de titel Een spreeuw voor Harriët werden
uitgebracht.
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H.C. TEN BERGE

JEROEN MESSELY

Waartoe zichtbaar gemaakt

Hoe een speelvogel vangen?

wat onaanzienlijk wil zijn.

Je hebt een beeld van me, maar geen bewegend beeld,

Laat schaduw

daar waar de vooroordelen

wat schaduw doet leven,

samenhokken en de vogelvrijen stokken tot veroordeelden:

laat bloeien wat bloeit

in de rimpels van je voorhoofd, hoofdhuid en cortex.

in de nacht,

Ik beweeg van betterfood naar neurofeedback en keer weer.

In tongen spreken

onopgemerkt en niet geprezen,

Nachtlus

Deze maand verkijk ik mij op het melaatse maanlandschap,

alleen door nachtvlinders discreet bezocht.

blijf ik ter plaatse steken, aan een niet-gegeven teken haken.

Het is zichzelf genoeg,

Volgende week zeg ik te breken met alle verwijfde vrouwen

het ademt, groeit, ontplooit

en beweer niet langer te denken aan de flauwe bochten

de pracht van een verdoken leven.
Alleen zo,
onaangetast, niet aangeraakt

van je borsten, de blauwe band van elastiek aan je enkels.
Tussen een ongeboren, gevonden gewaande liefde
en gewonde, verwaande, ingebeelde leefregels,

is het onaanzienlijke volmaakt

ben ik de schipper. Ik ga aan land als Cortés

onzichtbaar in het licht

en eindig in het oerwoud landinwaarts als indiaan.

van een onmetelijk heelal gedacht –

Ik bewaar mijn opties. Mijn flarden, snippers, waan.
Ik wil wisselen per context. Vloeien, niet harden.
Ik hussel, wals, goochel, heupwieg en schiet
vanuit de heup kogelgaten in je verwaten synopsis.
Hoe een spervuur afronden
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JEROEN MESSELY

Taal als een vlijmscherp wapen

Nachtlus

De nachtlus, dat zijn de onchristelijke uren tussen middernacht en de
zeer vroege ochtend waarin de Belgische televisie haar programma’s in
een eindeloze – troosteloze – loop zet. In dat tijdslot ontstonden ook
de gedichten in deze bundel. Dan pas durft een man te treuren om een
verdwenen geliefde en een verloren kindertijd; dan pas maakt een veel
lezer de balans op van zijn aflopende affaire met de literatuur.

Foto: © Stefaan Temmerman

In de handen van Jeroen Messely wordt taal een vlijmscherp wapen
tegen de eeuwige wederkeer. Hij is een technisch begaafde dichter die
in iedervers vecht tegen de herhaling: een lus kan o zo makkelijk een
strop worden. De gedichten in dit debuut zijn lenig, stoutmoedig en
klankrijk, zoals alleen een West-Vlaming ze kan schrijven. Dolle eroti
sche koortsdromen worden afgewisseld met melancholische reflecties.
Nachtlus streeft schaamteloos naar het sublieme, in de betekenis die
Edmund Burke eraan gaf: al wat groots, onnatuurlijk, penibel, verbijste
rend en – hoe kan het ook anders, zo diep in de nacht – obscuur is.

PAPERBACK 112 BLZ. CA. € 21,99
FORMAAT 16 X 24 CM
OMSLAG DPS
ISBN 978 90 254 5946 8 NUR 306
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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JEROEN MESSELY (1978) woont en werkt in Wevelgem. Zijn vrije tijd
gaat al twee decennia volledig op aan lezen, zeer veel lezen, en de laat
ste jaren ook aan schrijven – brieven, gedichten, boekbesprekingen. In
een vorig leven publiceerde hij op internet een duizendtal omstandige
recensies onder het pseudoniem Achille van den Branden.
57

Twee indringende, intieme boeken
van de schrijver van De vriend

SIGRID NUNEZ
Sigrid Nunez brak vorig jaar door met haar
roman De vriend, die met de National Book Award
werd bekroond en over de hele wereld op talloze
eindejaarslijstjes stond. Daarmee werd de writer’s
writer in één klap een internationale bestsellerauteur.
Nu verschijnen twee indringende, intieme werken van
Nunez in de zomer van 2020 in het Nederlands: de
nieuwe roman Wat scheelt eraan, en haar herinneringen
aan Susan Sontag in Sempre Susan. In beide boeken
vervaagt Nunez wederom op geheel eigen wijze de
grens tussen fictie en memoir, essay en verhaal.
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Foto: © Marion Ettlinger

BEKROOND
MET DE
NATIONAL
BOOK AWARD
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WAT SCHUILT ER ALLEMAAL ONDER DE OPPERVLAKTE VAN MENSELIJKE RELATIES?

INTIEME AANTEKENINGEN OVER SUSAN SONTAG

Wat scheelt eraan
Een vrouw beschrijft een reeks ontmoetingen die ze in de loop van
haar leven met verschillende mensen heeft. Dat zijn mensen die ze
goed kent, zoals de oude vriendin die ze opzoekt in een kankerkliniek,
maar ook wildvreemden. Wat ze gemeen hebben is een behoefte
om over zichzelf te praten. Zo wordt een portret gevormd van hoe
we in deze door crises geteisterde wereld leven en van de drastisch
veranderende aard van menselijke relaties in onze tijd. De verteller is
een luisteraar die al haar verhalenvertellers passief aanhoort. Tot de
vriendin in de kankerkliniek haar overrompelt met een uitzonderlijk
verzoek en ze deelgenoot wordt gemaakt van iets wat zich ontwikkelt
tot een intense en onuitwisbare ervaring.

PAPERBACK MET FLAPPEN 224 BLZ.
CA. € 22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL WHAT ARE
YOU GOING THROUGH (RIVERHEAD)
VERTALING MAAIKE BIJNSDORP EN
LUCIE SCHAAP
OMSLAG WIL IMMINK DESIGN
ISBN 978 90 254 5979 6 NUR 302
E-BOOK CA. € 11,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020

SIGRID
NUNEZ
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Sempre Susan
SV7

Sigrid Nunez was aankomend schrijver toen ze kennismaakte met
de legendarische essayist en intellectueel Susan Sontag. Deze stelde
Nunez voor aan haar zoon, de schrijver David Rieff, met wie Nunez
een relatie kreeg. Al snel trok ze bij hem in, in de woning die Rieff en
Sontag deelden. Sontag zei daarover tegen Nunez: ‘Wie zegt dat we
moeten leven als alle anderen?’
Sontag zou Nunez, die mettertijd een succesvol schrijfster werd,
diepgaand beïnvloeden. Ze stak de mensen om haar heen als
vanzelf aan met haar vele culturele en intellectuele passies. In deze
indringende, intieme herinneringen, die ruim zes jaar na Sontags
dood verschenen, benoemt Nunez haar dankbaarheid voor het feit
dat ze al jong ‘iemand die zo’n verheven, nietironische kijk had op
het beroep van schrijver’ als voorbeeld heeft mogen hebben.

PAPERBACK MET FLAPPEN 160 BLZ.
CA. € 19,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL SEMPRE
SUSAN (RIVERHEAD)
VERTALING MAAIKE BIJNSDORP
EN LUCIE SCHAAP
OMSLAG WIL IMMINK DESIGN
ISBN 978 90 254 5966 6 NUR 302
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN JULI 2020

SIGRID NUNEZ (1951) schreef
acht romans en een memoir
over Susan Sontag, Sempre

Over De vriend:
‘De lezer blijft hongerig aan de pagina’s hangen.’ – Trouw

onder meer The New York Times

‘Het is magisch, hoe de thema’s (per ongeluk, lijkt het) “in elkaar klikken”.
[…] Brok in de keel.’ • • • • – NRC Handelsblad

en The Wall Street Journal. Daar

‘Scherpe, slimme observaties, die Nunez kundig door elkaar vlecht.’ – de Volkskrant

Susan. Ze leverde bijdragen aan

naast geeft ze les aan onder
andere Columbia, Princeton en
Boston University. De vertaal
rechten van De vriend werden
verkocht aan 19 landen.

‘Vervaagt de grenzen tussen fictie en memoir, essay en verhaal.
[…] Slim, wijs, vermakelijk.’ – The Irish Times
‘Je kunt in deze roman liefde en kameraadschap niet los zien van verlies en rouw.’
– The LA Review of Books
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LJ VEEN KLASSIEKACTIE
Veertig titels tijdelijk
voor € 10,- per stuk
Posters voor de boekhandel
Advertenties in o.a.
de Volkskrant en NRC
Online campagne
Instagramcampagne
met quotes

Conny Braam
Wij zijn de wrekers over
dit alles*

Adam Ehrlich Sachs
De zintuigen*

Sebastiaan Chabot
De slaap die geen uren kent*

Lionel Shriver
De weg van de meeste
weerstand*

Gustave Flaubert
Madame Bovary*
Elizabeth Jane Howard
Welbeschouwd*

Joseph Roth
Rebellie*

Jan Brokken
De blinde passagiers

Junichiro Tanizaki
Stille sneeuwval*

Italo Calvino
Waarom zou je de klassieken
lezen

Victor Vere
Ze komen terug,
ze komen terug*

Rob van Essen
De goede zoon (midprice)

Jeroen Brouwers
Bezonken rood*
Diverse auteurs
Aan een karakter. Brieven
aan Jeroen Brouwers*
Ann Petry
De straat*

Mei

Arnoud van Adrichem
Het failliet*
Jen Beagin
Stofzuigen in het donker*
* Reeds aangeboden

Sigrid Nunez
Sempre Susan

Bel Kaufman
De aftrap op

Emily St. John Mandel
Het glazen hotel*

Agustina Bazterrica
Schitterend lichaam*

Elizabeth Jane Howard
Veranderingen (midprice)

Juni

H.C. ten Berge
In tongen spreken

Deniz Kuypers
De atlas van overal
Jeroen Messely
Nachtlus
Lars Mytting
De man en het hout
(Vaderdageditie)*
Joseph Roth
Tarabas
Maurits van Wagenvoort
Een huwelijk in het jaar 2020*
Colson Whitehead
De jongens van Nickel (midprice)

De avond is ongemak

Nick Hornby
High Fidelity (midprice)

Augustus

Guillermo Arriaga
De ontembare (midprice)*

April

Julian Barnes
Metroland (midprice)

Jeanette Winterson
Sinaasappels zijn niet de enige
vruchten (midprice)*

Tessa Leuwsha
Plantage Wildlust*

LONGLIST INTERNATIONAL BOOKER PRIZE

Cobi van Baars
Branduren

Bertram Koeleman
Het dreigbed
Vincent Kortmann
De tussenzus
Domenico Starnone
Geintje
Lina Wolff
De dwalingen van het vlees

September

Ayad Akhtar
Treurzang voor een thuisland

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

VBK BELGIË

Postbus 13
1000 aa Amsterdam

Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

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

Roel Bentz van den Berg
De straatwaarde van de ziel
Annie Dillard
De overvloed
Nick Hornby
Op het eerste gezicht

Salesmanager

Accountmanager

Publiciteit

Directeur

Verkoop binnendienst

Verkoop

Edo Dietvorst

Oda Ritsema van Eck

Anne-Marie de Bruijn

Vé Bobelyn

Hans Tubbax

Kim Hellemans

t 020 524 98 49

m 06 14 36 27 40

t 020 524 98 41

t 03 355 28 32

t 03 355 28 42

t 03 355 28 39

edietvorst@atlascontact.nl

oritsemavaneck@

adebruijn@atlascontact.nl

m 04 95 58 97 68

verkoop@vbku.be

m 04 94 52 35 60
khellemans@vbku.be

vbobelyn@vbku.be

atlascontact.nl

Nelleke Noordervliet
De val van Thomas G.
Sigrid Nunez
Wat scheelt eraan
Philip Snijder
Het smartlappenkwartier
Niña Weijers
Zelf doen

Hoofd verkoop

Marketing

Publiciteit

Marketing en publiciteit

Verkoop binnendienst

Verkoop

binnendienst

Taïs Vezo

Nicole Lucassen

Catherine Doolaege

Marianne Poupaert

Tom Van Den Corput

Thea Bon

t 020 524 98 00

t 020 524 98 71

t 03 355 28 43

t 03 355 28 36

m 04 97 03 26 15

t 020 524 98 02

tvezo@atlascontact.nl

nlucassen@atlascontact.nl

m 04 95 28 30 88

verkoop@vbku.be

tvandencorput@vbku.be

INSTAGRAM
@ATLASCONTACT

FACEBOOK.COM/
VBKBELGIE

cdoolaege@vbku.be

tbon@atlascontact.nl

INFO@ATLASCONTACT.NL

WWW.ATLASCONTACT.NL

FACEBOOK.COM/
ATLASCONTACT

TWITTER
@ATLASCONTACT

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

Vormgeving brochure Loudmouth

J.V. Neylen
En niet bij machte*

Juli

Lithografie Bert van der Horst, bfc

Conny Braam
Ik ben Hendrik Witbooi
(midprice)*

K. Michel
& rol door*

Foto: © Jouk Oosterhof
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