‘IK BEN ERG GESTELD OP
KLEINE ONEFFENHEDEN IN EEN
TWEEDEHANDS BOEK.
IK VRAAG ME DAN
AF OF DAAR EEN TRAAN
GEVALLEN IS.’
HEATHER CHRISTLE, HET BOEK DER TRANEN
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De beste premier die Nederland
nooit heeft gehad
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PIETER SIJPERSMA

Hans Wiegel

Een van de meest talentvolle en
controversiële politici van na de oorlog

Foto: © Jelmer de Haas

DE BIOGRAFIE

• Presentatie in de
Eerste Kamer
• Biograaf én gebiografeerde
zijn beschikbaar voor
lezingen

GEBONDEN 368 BLZ.
ISBN 978 90 450 3825 4 NUR 688/754
CA. € 39,99
PAPERBACK 368 BLZ.
ISBN 978 90 450 4244 2 NUR 688/754
CA. € 29,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG STUDIO JAN DE BOER
E-BOOK CA € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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Er zijn weinig politici die hun stempel zozeer op de vaderlandse
politiek hebben gedrukt als Hans Wiegel. Zijn retorische talenten,
zijn ‘gewonemensentaal’, zijn gevatheid, zijn vermogen om
gecompliceerde onderwerpen tot hun essentie terug te brengen
en zijn humor bezorgden hem al snel een grote aanhang. In 1967
kwam hij als 25jarige Gooise Amsterdammer de Kamer in, tot dan
toe als jongste Kamerlid ooit. Hij was oppositieleider ten tijde van
het kabinetDen Uyl. Zijn finest hour als VVDpoliticus beleefde hij
in 1977. Wiegel werd vicepremier en minister van Binnenlandse
Zaken (19771981). Tot veler verbazing verliet hij in 1982 op 41jarige
leeftijd de Haagse politiek en werd commissaris van de Koningin in
Friesland. Zijn persoonlijke leven is getekend door de tragische dood
van zijn eerste en zijn tweede vrouw, beiden om het leven gekomen
bij een verkeersongeluk.
In Hans Wiegel beschrijft Pieter Sijpersma met een scherp oog voor
veelzeggende details en sprekende anekdotes het leven van een
van de meest talentvolle én meest controversiële politici van na de
Tweede Wereldoorlog. Zijn biografie is tegelijkertijd een beschrijving
van het politieke klimaat in de jaren zeventig en tachtig – en van de
Nederlandse cultuur in die tijd.

1967-1977

1981-1982

Lid Tweede Kamer

1971-1977

1981-1982

Fractievoorzitter Tweede Kamer

1971-1982

Partijleider van de vvD

1977-1981

Vicepremier in Van Agt I

1977-1981

Minister van Binnenlandse Zaken

1982-1994

Commissaris van de Koningin in Friesland

1995-2000

Lid Eerste Kamer

PIETER SIJPERSMA (1953) is oudhoofdredacteur van Dagblad van
het Noorden en de Leeuwarder Courant. Hij studeerde filosofie aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
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ROMKE VAN DE KAA

‘In één emmer tuingrond zit meer biodiversiteit
dan in de hele Amazonegrond.’ – Romke van de Kaa

De onderwereld van de tuin

Foto: © T.P. de Boer

VAN MICROBE TOT MOL

•	Bekend van de populaire
Tuinscheurkalender
•	Vaste columnist in ad

Naast een wereld boven de grond, bevolkt door planten, insecten en
vogels, bevindt zich in de tuin een tweede wereld: een ondergrondse
gemeenschap van larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben en
geleedpotigen. Dat die gemeenschap bestaat zal niemand verrassen,
maar dat alle aanwezigen in die microkosmos druk met elkaar
communiceren is ronduit verbazingwekkend. Werkend in de tuin vang
je een glimp op van deze verborgen gemeenschap, maar het blijft
lastig om er volledig in door te dringen. En toch – terwijl je met je
handen in de grond zit, kom je tot nieuwe inzichten en met de geur
van verse aarde in je neus begin je te beseffen dat er onder je voeten
misschien nog wel meer tuin is dan daarboven. Sterker nog: zonder dat
wemelende leven onder het maaiveld zou plantengroei überhaupt niet
mogelijk zijn.
Romke van de Kaa boogt op een lange carrière van kweken en tui
nieren. In De onderwereld van de tuin verdiept hij zich in de wereld
onder de grond en zelfs in de taal waarmee er daar gecommuniceerd
wordt. Na deze tocht door de onderwereld is het onmogelijk om nog
met dezelfde blik naar je eigen tuin te kijken.

Over Buiten de perken:

Romke
van de Kaa
De onderwereld
van de tuin
Van microbe
tot mol

‘Morgen ga ik de hele dag in mijn tuin zitten en lees er mijn
planten voor uit Romke van de Kaa.’ – Midas Dekkers
Over Verwilderen:
‘In de eerste plaats een geweldig leesboek dat tot nadenken
(en grinniken) stemt.’ – Onze eigen tuin

PAPERBACK MET FLAPPEN 224 BLZ.
CA. € 21,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN
ISBN 978 90 450 4208 4 NUR 410/424
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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ROMKE VAN DE KAA (1945) is voormalig kweker en freelance publi
cist. Sinds 1984 schrijft hij voor binnen- en buitenlandse kranten en
tijdschriften. Hij schreef talloze boeken, waaronder Buiten de Perken,
Alles kan wachten en Verwilderen. Samen met Paul Geerts maakt hij elk
jaar De tuinscheurkalender. Artikelen en filmpjes zijn te vinden op zijn
website www.romkevandekaa.nl.
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IAN BURUMA

Het Churchillcomplex

Van Churchill en Roosevelt
tot Johnson en Trump

Foto: © Merlijn Doomernik

OPKOMST EN ONDERGANG VAN DE ANGLO-AMERIKAANSE ORDE

•	De geschiedenis van de
bijzondere band tussen
de vs en het vk ontleed
•	Narratieve geschiedenis
op zijn best

Brexit heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de verhouding tussen
Amerika en Engeland behalve hartelijk ook gecompliceerd is: terwijl
Boris Johnson ervan uitgaat dat hij snel een handelsakkoord met
Amerika kan sluiten, is Donald Trump (die Brexit overigens toejuicht)
dat niet zomaar van plan. Beide landen bevinden zich sinds enige tijd
op het populistische pad, en dat baart Ian Buruma grote zorgen. Vanuit
de onverwachte wending die de politiek van beide landen genomen
heeft, vraagt hij zich af hoe hun verhouding in het recente verleden is
geweest. Hij gaat de relatie tussen de landen na, maar vooral ook de
persoonlijke verhouding tussen de Britse premiers en de Amerikaanse
presidenten, te beginnen bij Churchill en Roosevelt. Maar ook tussen
Kennedy en MacMillan, Reagan en Thatcher, Bush en Blair, en ten
slotte Johnson en Trump. Dat resulteert in een schitterende serie
karakterschetsen vol veelzeggende details en anekdotes. Het boek is
een masterclass in politieke diplomatie en psychologie. Buruma roept
een fascinerend beeld op van de ups en downs in de betrekkingen
tussen een groot wereldrijk en een land dat dat ooit was, en maar
moeilijk kan accepteren dat het dat niet meer is.

IAN BURUMA

Het Churchillcomplex
Opkomst en ondergang van de Anglo-Amerikaanse orde

Over Tokio mon amour:
‘Buruma is een scherpe observator met een briljante geest.
Zijn beschrijvingen zijn ijzersterk.’ – The New York Times
Over 1945:
‘Een opmerkelijk boek, door de combinatie van grootsheid
en bescheidenheid.’ – The Wall Street Journal

PAPERBACK 352 BLZ.
CA. € 24,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL THE
CHURCHILL COMPLEX (PENGUIN
PRESS)
VERTALING ARTHUR WEVERS
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4190 2 NUR 695/697
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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IAN BURUMA (1951) is een wereldberoemd essayist en historicus.
Hij schrijft voor The New Yorker en nrc Handelsblad, en werkte
mee aan documentaires voor bbc en cnn. In 2008 ontving hij de
Erasmusprijs en in 2018 De Gouden Ganzeveer. Hij schreef onder
meer Occidentalisme (2004), 1945 (2013), Hun beloofde land (2016)
en Tokio mon amour (2018).
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De fascinerende wereld van schimmels
verandert ook onze blik op onszelf

MERLIN SHELDRAKE
Verweven leven
DE VERBORGEN WERELD VAN SCHIMMELS
Schimmels behoren tot de eerste levensvormen op aarde. De meeste
mensen kennen schimmels als bovengrondse paddenstoelen, maar
het merendeel van de schimmels leeft ondergronds of zweeft in de
lucht en is daar essentieel voor andere levensvormen.
In Verweven leven laat Merlin Sheldrake ons de wereld zien vanuit het
standpunt van de schimmel. Dat op het eerste gezicht eigenaardige
perspectief biedt een prachtige manier om te kijken naar het leven
op onze planeet. Met Sheldrake als gids maken we kennis met gist,
psychedelica, schimmels die insecten binnendringen, het grootste
organisme ter wereld en de complexe netwerken van het wood wide
web. Hoe meer we te weten komen over schimmels en de rol die ze
spelen in de natuur, des te meer wordt ons begrip over leven, het
concept individualiteit en zelfs onze opvatting over intelligentie op
zijn kop gezet.

‘Verweven leven is een duizelingwekkend boek dat onze kijk op
de wereld zal veranderen. Ik raakte totaal gefascineerd door de
wondere wereld van schimmels en de schokkende implicaties
van Sheldrakes betoog.’ – Robert Macfarlane
• E
 en fascinerende inleiding in de mycologie, de leer der
schimmels
•	Schimmels zijn een eigen rijk binnen de biologie,
naast dieren en planten
PAPERBACK 480 BLZ.
CA. € 26,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL ENTANGLED
LIFE. HOW FUNGI MAKE OUR WORLDS,
CHANGE OUR MINDS, AND SHAPE OUR
FUTURES (RANDOM HOUSE)
VERTALING NICO GROEN
OMSLAG MARRY VAN BAAR
ISBN 978 90 450 3614 4 NUR 922/410
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2020
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•	Voor de lezers van Peter Wohlleben (Het verborgen leven
van bomen) en Dave Goulson (Een verhaal met een angel)

MERLIN SHELDRAKE is bioloog en schrijver. Hij promoveerde
op zijn onderzoek naar ondergrondse schimmelnetwerken in
het regenwoud van Panama. Ook is hij muzikant en een fervent
fermenteerder.
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WIETEKE VAN ZEIL

Oordeel vormen is een kunst, en kunst
kan ons helpen er beter in te worden

Altijd iets te vinden

DE KUNST VAN HET OORDELEN

‘EEN FEEST OM TE LEZEN EN OM NAAR TE KIJKEN.’ – SYLVIA WITTEMAN

We kennen voortdurend waarde toe aan de dingen die we zien en
meemaken. Die oordelen zijn gebaseerd op wat we kennen, weten en
‘normaal’ vinden. Maar door de invloed van (vooral sociale) media
lijkt het soms wel of een snelle mening een prestatie is. Zo ook in
musea: wie naar kunst kijkt, voelt zich misschien geneigd er meteen
iets van te moeten vinden. Maar om iets echt op waarde te schatten,
kan het juist helpen je mening even voor je uit te schuiven. Al sinds
de Oudheid wordt kunst gebruikt om de vaardigheid van oordelen te
verfijnen, het is zelfs een van de klassieke deugden: prudentia.
Kunst biedt ons nieuwe perspectieven en kan ons helpen ons te
verplaatsen in de beleving van anderen. Wieteke van Zeil verkent op
de haar kenmerkende manier, detail voor detail, de kunst van het
vormen van een oordeel. Ze geeft tips om je mening uit te stellen en
tot nieuwe inzichten te komen – waardoor je een gewogen oordeel
kunt vormen. Altijd iets te vinden bevat daarnaast 60 associatieve
beschouwingen over kunstdetails, die de lezer aanmoedigen zelf
onderzoekend te observeren. Want oordeel vormen is een kunst,
en kunst kan ons helpen beter te oordelen.

Over Goed kijken begint met negeren (meer dan 15.000 exx.
verkocht):
‘De geestige, opmerkzame observaties van Wieteke van Zeil,
haar kennis van zaken en oog voor de kleinste details, maken
van elk schilderij een feest om naar te kijken. Niet alleen voor
de kenner, maar ook voor de absolute leek.’ – Sylvia Witteman
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WIETEKE VAN ZEIL is kunsthistoricus en journalist en schrijft
de wekelijkse column Oog voor detail in de Volkskrant, die werd
bekroond met een European Newspaper Award. Eerder schreef ze
Dichterbij (2015) en Goed kijken begint met negeren (2018).

Foto: © Najib Nafid

PAPERBACK 276 BLZ
CA. € 24,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG MARINKA REUTEN/
DEBORAH VAN DER SCHAAF
ISBN 978 90 450 4223 7 NUR 640/646
E-BOOK CA. € 14,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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FRIDA RAMSTEDT

Het grote interieurboek
DE ULTIEME GIDS VOOR HET INRICHTEN VAN JE HUIS

Foto: © Jonas Häll

We weten maar heel weinig over de basisprincipes van interieur en
styling. Wat werkt wel of niet goed, en belangrijker: waarom is dat
zo? Welke effecten hebben bijvoorbeeld de keuze voor een grote of
juist kleine bank, voor een effen muur of een kleurrijk behang, en
aandacht voor belichting, symmetrie en verhoudingen?
Frida Ramstedt, de vrouw achter het meest succesvolle interieurblog
van Scandinavië, betoogt dat we minder zouden moeten focussen op
trends en meer op onze eigen smaak en persoonlijkheid. Hoe maak
je van je huis een plek die echt voelt als thuis? Het grote interieurboek
geeft je ideeën en handvatten om zelf toe te passen wat voorheen
alleen professionele interieurontwerpers wisten.

•	
Met praktische uitleg en
verhelderende tekeningen
•	
Ruim 150.000 volgers op
Instagram (@trendenser)
en Pinterest
•	
Bestseller in o.a. Zweden,
Polen en Noorwegen

INTEGRAALBAND 240 BLZ
CA. € 24,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 16 X 24 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL HANDBOK
I INREDNING OCH STYLING
(ROOS & TEGNER)
VERTALING MAYDO VAN
MARWIJK KOOY
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4156 8 NUR 450/454
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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FRIDA RAMSTEDT (1979) woont en werkt in Zweden. Haar enorm
populaire interieurblog Trendenser.se werd meermaals bekroond,
onder meer met de Elle Decoration Award voor ‘Best Interior Design
Blog’. Ze is een veelgevraagde spreker over trends, ondernemerschap
en interieurstyling. De vertaalrechten van dit boek werden aan 25
landen verkocht.
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KELLI VAN DER WAALS

Een portret van de eerste generatie voor wie het online leven
even vanzelfsprekend is als het offline leven

PICTURE PERFECT.

Als iets de huidige generatie tieners van de voorgaande onderscheidt,
is het dat zij de eersten zijn die van meet af aan een publiek leven
leiden. Voor hen gaat het online leven op snapchat, instagram en
whatsapp vanzelfsprekend hand in hand met het offline leven. Hun
puberteit is nauw verbonden met de opkomst van de smartphone en
sociale media.
Om deze generatie te begrijpen, moet ze vooral zelf aan het woord
worden gelaten, vindt Kelli van der Waals. Jarenlang volgde ze tien
tallen Nederlandse tieners en tekende hun verhalen op. Het resultaat
is een dubbelvoudig snapshot: een momentopname uit het leven van
deze snel veranderende tieners, én van de zich eveneens snel ontwik
kelende relatie die we allemaal hebben met de nieuwe technologieën
en media. Picture perfect schetst een levendig en zeldzaam openhartig
beeld van de smartphone-generatie en de tijd waarin ze leven.

Kelli van der Waals

PICTURE
PERFECT.
Foto: © Els Zweerink

Kelli van
der Waals

HET PUBLIEKE LEVEN VAN DE SMARTPHONE-GENERATIE

•	Winnaar Mercur Award
2018 voor beste reportage

‘Een rijkgedetailleerd verhaal over de plaats van sociale
technologie in onze maatschappij. Een journalistiek pareltje.’
– Juryrapport Mercur Awards
‘Samenlevingsdiagnostica Kelli van der Waals duikt dieper
dan wie dan ook in de verhouding tussen tieners en hun
smartphone.’ – Ward Wijndelts, Vrij Nederland

Het publieke leven van de
smartphone-generatie
AT L A S C O N TA C T
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Picture perfect

PAPERBACK MET FLAPPEN 224 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 14 X 21 CM
OMSLAG MOKER
ISBN 978 90 450 3714 1 NUR 775/740
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020

KELLI VAN DER WAALS (1984) is journalist. Ze schrijft voor Vrij
Nederland en de Volkskrant over populaire cultuur en de plek van tech
nologie in ons leven. Haar gelijknamige artikel in Vrij Nederland werd
bekroond met een Mercur Award voor Beste Reportage van 2018.
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Een fascinerende blik op de alledaagse dingen
waarmee we ons omringen

WARNA OOSTERBAAN

Het leven van dingen
WAT WIJ MET DINGEN DOEN, EN ZIJ MET ONS
Als er in onze levens één trend is aan te wijzen, dan is het wel
dat spullen steeds belangrijker worden. Het begon ooit met een
scherpe steen waarmee onze voorouders dieren vilden, inmiddels
zijn we bij de smartphone aanbeland. Daartussen liggen de ploeg,
de schoenen, de wasmachine en de auto. En nog een paar miljoen
dingen die door mensen zijn uitgevonden, maar die ons ook hebben
veranderd. Ze maken ons tot wie we zijn.
Er is wel iets met de dingen aan de hand: het zijn er erg véél. Ze zijn
een prominente rol gaan spelen in onze zorgen over de toekomst
van onze planeet. Moeten er minder spullen komen, moeten ze
anders ontworpen of geproduceerd worden? Moeten we om te
beginnen zelfbewuster, minder achteloos met de dingen omgaan?
Met nieuwsgierige blik en met soepele pen onderzoekt Oosterbaan
wat dingen in ons leven doen. Van huishoudelijke apparatuur tot duur
zaam design en van rommelbakjes tot verkeersborden: na lezing van
Het leven van dingen kijk je met nieuwe waardering naar de dingen.

• Rijk aan inzichten uit
de sociologie, ﬁlosoﬁe,
antropologie, literatuur,
kunst en design
• Voor lezers van Made
in Europe van Pieter
Steinz, De geschiedenis
van Nederland in 100
voorwerpen en Marie
Kondo
PAPERBACK 256 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN
ISBN 978 90 450 3723 3 NUR 740/770
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2020
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‘Warna Oosterbaan doet intelligent verslag van zijn zoektocht
en weet met uitstapjes naar een variëteit aan cultuurdomeinen
in onberispelijk heldere taal zichtbaar te maken wat ons toch
zo oproept tot introspectie.’ – Juryrapport E. du Perronprijs
over Ons erf

WARNA OOSTERBAAN (1947) is journalist en socioloog. Hij schrijft
onder meer voor nrc Handelsblad, waar hij voorheen werkte als redac
teur. Van 2002 tot en met 2008 was hij bijzonder hoogleraar Journalis
tiek en Samenleving aan de Erasmus Universiteit. Eerder schreef hij o.a.
Ik kan alles. Survivalgids voor het dagelijks leven (met Rob Biersma) en
Ons Erf. Identiteit, erfgoed, culturele dynamiek, dat werd bekroond met de
E. du Perronprijs.
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BILL FRANÇOIS

De begaafde sardine

Betoverende verhalen over de zee
en haar bewoners

EN ANDERE ONGELOOFLIJKE VERHALEN OVER HET LEVEN IN DE ZEE
Als kind vond Bill François op het strand een nog levende sardine. Hij
brengt hem terug naar de zee. Dit is het begin van een levenslange
fascinatie voor de zee en voor alle zoutwaterwezens. In De begaafde
sardine toont François zich een soepel verteller; vol humor en liefde
schrijft hij over de ene vis na de andere. Hij laat ons niet alleen kennis
maken met al die bijzondere beesten in het zeewater, we gaan ook van
ze houden. Na het lezen van De begaafde sardine weet je alles over mu
zikale walvissen en hoe de kabeljauw Amerika heeft ontdekt. François
geeft de sardine, de blauwvintonijn en het zeepaardje een stem. Hij
leert ons het lied van de sintjakobsschelpen en klapt uit de school over
hoe haringen communiceren. Een dagje naar het strand of een duik in
de zee zal na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde zijn.

• Eloquence de la sardine werd aan zestien landen verkocht
• Wat Dave Goulson is voor de hommel en Tim Birkhead

voor de vogels, is Bill François voor de vissen

GEBONDEN MET STOFOMSLAG
224 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 12,5 X 20 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL ELOQUENCE
DE LA SARDINE (FAYARD)
VERTALING NATHALIE TABURY
EN ANNELIES KIN
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN
ISBN 978 90 450 4165 0 NUR 410/434
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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BILL FRANÇOIS (1995) is natuurkundige en wijdde zich aan onder
zoek naar hydrodynamica. Hij is verbonden aan het prestigieuze
ESPcI Paris. Hij raakte bezeten van de mariene wereld. De begaafde
sardine is zijn eerste boek.
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DAVID FARRIER

Voetafdrukken

Welke sporen laat de mens uit het Antropoceen na
in de verre toekomst?

OP ZOEK NAAR DE FOSSIELEN VAN DE TOEKOMST

Foto: © Annie Farrier

Wat blijft er over van onze huidige leefomgeving en de spullen van
ons dagelijks leven? Hoe ziet de wereld van de toekomst eruit, over
tienduizend jaar? Of 10 miljoen jaar? Het Antropoceen laat overal
zijn sporen na: in de lucht, de oceanen en op het land. Resten
van steden, wegen en bruggen zullen als sporenfossielen in de
diepe tijd opduiken. Maar ook nutteloos plastic in de oceaan en
kernafval opgeborgen in aardlagen zijn niet zomaar weg. Zelfs de
CO2 die we de afgelopen honderd jaar hebben uitgestoten zit nog
honderdduizend jaar in de atmosfeer.
De fossielen van de toekomst vertellen ons veel over hoe we leven
in het nu. In Voetafdrukken worden we uitgenodigd na te denken
over hoe wij herinnerd zullen worden in de mythen en verhalen
van onze verre nazaten. David Farrier rekt de grenzen van wat de
mens vermag te verstaan op en verandert daarmee niet alleen ons
tijdsbesef, maar ook onze blik op de wereld van vandaag.

• Klimaatverandering bezien
vanuit de heel erg lange
termijn
• Een literair en intellectueel
uitdagend boek

PAPERBACK 320 BLZ.
CA. € 24,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL FOOTPRINTS
(FOURTH ESTATE)
VERTALING GERRIT JAN ZWIER
OMSLAG ROALD TRIEBELS
ISBN 978 90 450 3643 4 NUR 930/933
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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‘Een fascinerende glimp van de diepe toekomst met
verrassende antwoorden.’ – Margaret Atwood

david farrier

Voet
afdruk
ken
Op zoek naar
de fossielen
van de
toekomst

‘Farrier heeft een requiem voor de menselijke cultuur
en de natuur geschreven.’ – Philip Hoare, schrijver van
Risingtidefallingstar
‘Wat hebben we gedaan? Waar zijn we mee bezig? Farriers
dossier van de vuilnisbelt die het Antropoceen is geeft een
verpletterend antwoord op deze vragen.’ – Tim Dee, schrijver
van A Year on the Wing

DAVID FARRIER is universitair docent Engelse literatuur aan de Uni
versiteit van Edinburgh en publiceerde onder meer in The Atlantic en
op Aeon. Voetafdrukken won de Giles St. Aubyn Award voor nonfictie.
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JOHN LEWIS-STEMPEL

‘De beste Britse natuurschrijver van
het moment.’ – The Times

Stille wateren

HET VERBORGEN LEVEN IN VIJVER, SLOOT EN PLAS
Niets op het platteland is waardevoller dan een vijver of een sloot. Het
is de woonplaats van het waterhoen, de broedplek van de kikker en
het jachtveld van libellen en waterjuffers. Op en onder het water zijn
talloze insecten te vinden, vissen natuurlijk, en salamanders. Meer
dan honderd zeldzame en bedreigde fauna en flora zijn van dit soort
watertjes afhankelijk. Stille wateren is een liefdevolle biografie van deze
o zo belangrijke habitat. In prachtig proza vertelt John LewisStempel
het verhaal van de dieren en planten die in en rond plassen en vijvers
leven, van de larven in de modder tot de patrouillerende vleermuizen
in de nachtelijke hemel erboven.
LewisStempel neemt ons in dit fraaie boek mee op een boeiende
reis – diep, diep in het wezen van het stilstaande water.

Stille
wateren
Het verborgen leven in vijver,
sloot en plas

Over Stille wateren:
‘John Lewis-Stempel neemt zijn lezers mee naar buiten en
laat ze weer gefascineerd hurken naast de vijvers en plassen
van hun kindertijd, vol met schrijvertjes en schaatsenrijders.
Magisch.’ – Daily Mail
Foto: © Alamy Stock Photo

Over Weideland:
‘Briljant geschreven dagboek waar de vossen, dassen en rode
wouwen doorheen schieten, maar waarin ook bitterhard de
teloorgang in beeld komt.’ – de Volkskrant

JOHN LEWIS-STEMPEL
PAPERBACK 200 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL STILL WATER
(BLACK SWAN)
VERTALING ARTHUR WEVERS
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 3971 8 NUR 410/940
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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JOHN LEWIS-STEMPEL (1967) is historicus en boer en heeft al meer
dan 15 boeken op zijn naam staan. Met twee van zijn boeken won hij
de Wainwright Prize for Nature Writing. Eerder verscheen bij Atlas
Contact Het geheime leven van de uil en Weideland.
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EEN NIEUW DEEL IN DE SUCCESVOLLE VOGELSERIE

KOOS DIJKSTERHUIS

De zwarte specht

Een mooie grote zwarte vogel met een rode pet, probeer maar eens
een beter geklede spechtensoort te vinden. Bovendien is er geen
geheimzinniger bosvogel dan de zwarte specht. Het is de grootste
specht van ons land, de meest luidruchtige ook. Zijn roffel klinkt als
een flink mitrailleursalvo en zijn klagende roep draagt ver. Toch zie
je ’m gemakkelijk over het hoofd. De zwarte specht is een meester in
verstoppen. Als hij een mens ziet, draait hij om de boom en verbergt
zich achter de stam. En loop je om de boom heen, dan draait hij
met je mee. De zwarte specht is een schuwe vogel, maar dat is niet
de belangrijkste reden waarom hij niet zo vaak gezien wordt. Er zijn
er niet meer zoveel. De zwarte specht heeft, als het om huisvesting
gaat, nogal wat noten op z’n zang. Het liefst hakt hij jaarlijks een
nieuw nest uit, bij voorkeur in een beukenboom. Foerageren doet hij
liever in naaldbos, waar de meeste mieren te vinden zijn.
Een aanstekelijk boek van een echte liefhebber.

• De grootste specht van de
lage landen (en misschien
wel de mooiste)

Over De spreeuw:
‘Een intiem boek over een alledaagse vogel.’ – nrc Handelsblad
‘Een regelrechte aanrader.’ – Het vogeljaar
‘Een liefdevolle, prachtige en zorgvuldige ode aan de gewone
spreeuw.’ – Limosa

INTEGRAALBAND 160 BLZ.
CA. € 19,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 14 X 21 CM
OMSLAG MELLE HAMMER
ISBN 978 90 450 4121 6 NUR 435
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2020
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KOOS DIJKSTERHUIS studeerde biologie en sociologie in Groningen.
Hij schrijft een dagelijkse column over natuur in Trouw, is columnist
van Bionieuws en Vroege Vogels, geeft vrolijke lezingen en schrijft vorm
vaste verzen op rijm. Eerder publiceerde hij onder meer de boeken Een
Groenlander in Afrika, De spreeuw, Eilandgevoel en het Handboek voor
natuurwandelingen.
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HEATHER CHRISTLE

Een even schitterend als troostrijk boek

Het boek der tranen

Foto: © Christopher DeWeese

In Het boek der tranen onderzoekt dichteres Heather Christle het
vaak onbesproken, maar meest menselijke gedrag dat er is: huilen.
Waarom huilen we? Waar zijn onze tranen van gemaakt? En welke
betekenissen hebben ze? In een mozaïek van wetenschap, poëzie,
geschiedenis, literatuur, populaire cultuur en gesprekken met vrienden
onderzoekt Christle de rol van tranen in onze samenleving. We
maken kennis met onder andere tranenkruikjes, huilende olifanten
en wenende astronauten. Maar ze bevraagt ook wiens tranen gezien,
geloofd en erkend worden. Christle bestudeert tranen terwijl zij ze
zelf vergiet: haar culturele analyse is verweven met het verhaal over
haar rouw om het verlies van haar beste vriend door zelfmoord, haar
zwangerschap en de geboorte van haar eerste kind, en haar depressie.
Haar goudeerlijke, poëtische en associatieve stukjes leren ons verlies,
rouw, kunst, en ook vreugde beter te begrijpen.

• Voor de lezers van Maggie
Nelson, Max Porter en
Niña Weijers

‘Buitengewoon en onvergetelijk.’ – The New York Times
‘Een verrassend hoopvolle bespiegeling over waarom we
tranen vergieten.’ – Kirkus
‘Christle heeft het vermogen wonderlijke samenhangen
zichtbaar te maken. Het boek der tranen is betoverend en
urgent, een hartverwarmend geschenk.’
– Kaveh Akbar, auteur van Calling a Wolf a Wolf

GEBONDEN MET STOFOMSLAG
160 BLZ.
CA. € 19,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 12,5 X 20 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL THE CRYING
BOOK (CATAPULT)
VERTALING HELEN ZWAAN EN KOEN
BOELENS
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4169 8 NUR 770/320
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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HEATHER CHRISTLE (1980) schrijft poëzie en geeft les in creatief
schrijven aan de Emory University in Atlanta. Van haar hand versche
nen de bundels The Diﬃcult Farm, het met de Believer Poetry Award
bekroonde The Trees The Trees, What Is Amazing en Heliopause. Haar
gedichten verschenen in The New Yorker, Londen Review of Books,
Poetry en vele andere tijdschriften.
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AYAAN HIRSI ALI

Prooi

IMMIGRATIE, ISLAM EN DE EROSIE VAN VROUWENRECHTEN

PROOI
IMMIGRATIE, ISLAM
EN DE EROSIE VAN
VROUWENRECHTEN

• Gebaseerd op onderzoek
in o.a. Frankrijk, Duitsland
en België

Over Mijn vrijheid:
‘Hartverscheurend. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen.’

AY A A N H I R S I A L I

– Adriaan van Dis
‘Een fascinerend boek waarin de ontwikkeling van een kritische
geest beschreven wordt.’ – Letras libres
PAPERBACK 240 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,5 X 21,5 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL PREY.
IMMIGRATION, ISLAM AND THE
EROSION OF WOMEN’S RIGHTS
(HARPER COLLINS)
VERTALING NANNIE DE NIJS BIKPLASMAN, JESKE NELISSEN, GINA
TEN HUISSE & FRANS REUSINK
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4237 4
NUR 757/763/745
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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De these van dit even scherpzinnige als controversiële boek is
simpel. Ayaan Hirsi Ali stelt dat de recente instroom van mensen
uit een islamitische samenleving een gevaar vormt voor de rechten
van vrouwen, niet alleen van migranten maar ook van vrouwen uit
de westerse cultuur. Daarover durft niemand openlijk te praten uit
angst voor racist of extreemrechts te worden uitgemaakt. Hirsi
Ali wil het taboe doorbreken vanuit de gedachte dat als we er niet
openhartig over praten we de rechtspopulisten die het er wél over
hebben en vaak schromelijk overdrijven en haat tegen migranten
voeden, juist in de kaart spelen. Het betoog bestaat uit een mix
van persoonlijke verhalen en getuigenissen, harde feiten en cijfers
en kritiek op het integratiebeleid van Europese landen. Hirsi Ali is
zich bewust van het gevoelige karakter van de dingen die ze zegt.
Ze wil laten zien dat ontkenning van het probleem geen oplossing
is. Daarom geeft ze een aantal bijzonder overtuigende oplossingen
voor de beschreven problemen en het eindigt dus met een positieve
noot: een oproep tot verandering.

AYAAN HIRSI ALI (1969) werden geboren in Somalië en belandde in
Nederland. Na een carrière in de Nederlandse politiek, waar ze zich
vooral bezighield met de integratie van nietwesterse immigranten en
de rechten van moslimvrouwen, vertrok ze naar de Verenigde Staten.
Ze is verbonden aan het Hooveronderzoeksinstituut van Stanford Uni
versity. Van haar hand verschenen Mijn vrijheid, Nomade, De maagdenkooi en Ketters. Haar boeken werden in 38 talen vertaald. Haar auto
biografie Mijn vrijheid werd wereldwijd een bestseller.
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FRANK TALLIS

Wat psychotherapie je kan leren
over de zin van het leven

Leven

WAT DE GROOTSTE PSYCHOLOGEN ONS VERTELLEN OVER GELUK, ONBEHAGEN EN ZINGEVING

•	Voor de lezers van Oliver
Sacks, Dirk De Wachter en
Paul Verhaeghe

Wat is een zinvol leven? Hoe kunnen we omgaan met onze gedachten,
gevoelens, verlangens, angsten? Hoe ga je om met voorspoed en verlies?
Antwoorden op deze vragen worden vaak gezocht in religie en filosofie.
In zijn nieuwe boek Leven biedt Frank Tallis, ervaren psychotherapeut
en befaamd schrijver, antwoorden vanuit een heel ander veld, dat van
de psychotherapie. De psychotherapeutische traditie biedt boeiende,
realistische visies op mensen en het menselijk bestaan, op samen
leving en cultuur, kunst en beschaving. Daarnaast illustreert Tallis de
werking van verschillende vormen van psychotherapie met intrigerende
voorbeelden uit zijn eigen praktijk.
Mensen hebben het beter dan ooit tevoren, meer persoonlijke vrijheid,
meer comfort, bezit, een langere levensverwachting. Toch is een groot
aantal van hen depressief, angstig of ongelukkig. Leven biedt een gron
dige reflectie op dit alles. Behalve een fascinerende geschiedenis van
het psychotherapeutisch denken is het ook een toegankelijke praktische
gids die ons wegen wijst naar een optimaal leven.

Over De ongeneeslijke romanticus:
‘Frank Tallis wijst ons de weg naar het hart van de liefde,
op basis van zijn levenslange ervaring en wijsheid. Dit is
een briljant en overtuigend boek.’ – Ian McEwan
‘Zeldzaam boeiend.’ – Susie Orbach

PAPERBACK 288 BLZ.
CA. € 22,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,6 X 21,5 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL THE ACT
OF LIVING (BASIC BOOKS)
VERTALING TON ZWAAN
OMSLAG MARRY VAN BAAR
ISBN 978 90 450 4101 8 NUR 770/777
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2020
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FRANK TALLIS is schrijver en psychotherapeut. Hij is expert op het
gebied van obsessies en dwangneuroses. In 2000 won hij de New
London Writers Award. Hij schreef tal van boeken over psychologie
zoals Love Sick: Love as a Mental Illness en Hidden Minds: A History of
the Unconscious. In 2017 verscheen bij Atlas Contact De ongeneeslijke
romanticus. Tallis woont en werkt in Londen.
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MARJOLEINE KARS

Een huiveringwekkende aanvulling op onze kennis
van het koloniale verleden

Bloed in de rivier

HET ONBEKENDE VERHAAL VAN DE MASSALE
SLAVENOPSTAND IN EEN NEDERLANDSE KOLONIE

Foto: © Tim Ford

Op zondag 27 februari 1763 kwamen duizenden tot slaaf gemaakten
in de Nederlandse kolonie Berbice (het hedendaagse Guyana, naast
Suriname) in opstand tegen hun overheersers en de verschrikkelijke
omstandigheden waarin ze leefden. Deze revolutionairen zouden
een vol jaar standhouden en hun overwinning was bijzonder dichtbij.
Uiteindelijk wisten de Nederlanders de opstand neer te slaan met
hulp van soldaten uit bevriende buurkolonies en Europa.
Bloed in de rivier vertelt het onbekende verhaal van de gebeurtenissen
in 1763. Slavernijhistoricus Marjoleine Kars baseert zich op een unie
ke bron: de ruim 900 transcripties van de ondervragingen van slaaf
gemaakten die plaatsvonden nadat de Nederlanders de macht weer
in handen hadden. Zo schetst ze een zeldzaam levendig, leesbaar en
spannend beeld van de dagelijkse gebeurtenissen tijdens de opstand
en de mensen die er een rol in speelden. Bloed in de rivier is een be
langrijke verrijking van onze kennis van het Nederlandse koloniale
verleden, van slavernij en de strijd om vrijheid.

• A
 uteursbezoek – Marjoleine Kars spreekt vloeiend
Nederlands
•	
In september start de grote slavernijtentoonstelling
in het Rijksmuseum in Amsterdam
•	
Voor de lezers van Simon Schama, Karwan Fatah-Black
en Wij slaven van Suriname van Anton de Kom
PAPERBACK 356 BLZ
CA. € 26,99
FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL BLOOD
ON THE RIVER (THE NEW PRESS)
VERTALING NANNIE DE NIJS BIKPLASMAN EN ALBERT WITTEVEEN
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN
ISBN 978 90 450 4192 6 NUR 685/688
E-BOOK CA. € 14,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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MARJOLEINE KARS is slavernijexpert, historicus en universitair
hoofddocent aan de Universiteit van Maryland. Ze heeft Nederlandse
roots en woont in Washington, D.C. Eerder publiceerde ze artikelen
in onder meer Geschiedenis Magazine en schreef ze Breaking Loose
Together. Bloed in de rivier is haar eerste publieksboek.
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CORDULA ROOIJENDIJK

Een realistisch en ontroerend portret van
de mensen die in het onderwijs werken

Foto: © Annaleen Louwes

Een jaar uit het leven van
een basisschooldirecteur

•	De hectische wereld van
het basisonderwijs uit de
eerste hand

De zorgen over het basisonderwijs zijn bijna dagelijks onderwerp
van gesprek. Het staat hoog op de politieke agenda. Maar hoe is
het om in het basisonderwijs te werken? Wat speelt er van dag
tot dag, van week tot week? Als directeur van een basisschool in
Amsterdam hield Cordula Rooijendijk een jaar lang een dagboek
bij. Ze toont ons de realiteit en dynamiek van de schoolpraktijk.
Die is even kleurrijk als levendig – en vaak ook ronduit hectisch en
tot wanhoop stemmend. Het lerarentekort, falende instanties, van
speciaal onderwijs tot jeugdzorg, het schooladvies, de opvang van
vluchtelingen, de verbijsterende kloof tussen overheidsbeleid en de
werkvloer, alle grote thema’s komen voorbij. Maar in de eerste plaats
is er datgene waar alles om draait: de interactie met de kinderen, nu
eens aangrijpend, dan weer hartverwarmend en vaak ook hilarisch.
Zijn de problemen waarover we in de kranten lezen reëel? Moeten
we ons grote zorgen maken? De conclusie is een onontkoombaar
‘ja’. Maar wat bovenal blijkt uit dit krachtige relaas is met hoeveel
inzet en liefde leerkrachten, assistenten, directeur, conciërges en
ouders zich dag in dag uit inzetten om het best mogelijke onderwijs
te bieden.

‘Een hartstochtelijk pleidooi voor de gemotiveerde leerkracht.’
– nrc Handelsblad over Grootvader Piepestok
‘Een gedreven poging het belang van het basisonderwijs te
schetsen.’ – Het Parool over Grootvader Piepestok
‘Een ontzettend goed geschreven boek.’ – Pieter Steinz over
Waterwolven
PAPERBACK 240 BLZ.
CA. € 21,99
FORMAAT 13,6 X 21,5 CM
OMSLAG MIJKE WONDERGEM
ISBN 978 90 450 4091 2 NUR 740/840
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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CORDULA ROOIJENDIJK (1973) is schrijver, directeur van een basis
school en gepromoveerd geograaf. In 2007 verscheen van haar hand
Alles moest nog worden uitgevonden, in 2009 Waterwolven, waarvoor ze
het Lintje van de Boekverkoper ontving, in 2010 Grootvader Piepestok,
de geschiedenis van Nederlandse schoolmeesters en in 2014 Vrije jongens.
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MANDY VAN DIJK

Een prachtige kleine geschiedenis van de grote geschiedenis
van de Eerste Wereldoorlog

Duivelseiland

EEN INTERNERINGSKAMP, HET EILAND
URK EN DE EERSTE WERELDOORLOG

Foto: © Fjodor Buis

Aan de rand van het eiland Urk stond in 1915 een met prikkeldraad
omheinde houten barak. Daarin woonden Belgische, Franse en
Engelse officieren die eerder vochten in de Grote Oorlog. Ze waren
de Nederlandse grens overgekomen en het neutrale Nederland
moest ze volgens het Vredesverdrag van 1907 interneren. In heel
Nederland stonden destijds diverse kampen waar soldaten uit
oorlogvoerende landen werden geïnterneerd.
Vluchtgevaarlijke officieren werden verbannen naar kamp Urk, dat
bekend stond als het Elba van de Zuiderzee, als Duivelseiland. De
weersomstandigheden op het kleine eiland waren bar, de Urkers waren
pro-Duits en de officieren verveelden zich stierlijk. Hun belangrijkste
doel: ontsnappen.
Mandy van Dijk volgt een vijftal geïnterneerden van het front naar Ne
derland. Duivelseiland is een spannend relaas over deze vijf mannen,
hun ontsnappingspogingen en hun relatie met de eilandbewoners bij
wie de oorlog binnendringt via deze buitenlandse militairen. In het ver
haal van dit kleine bijna vergeten kamp komt de grote geschiedenis van
de Eerste Wereldoorlog in Nederland tot leven.

•	
Duivelseiland is het eerste boek over het Urker
interneringskamp
•	
Belgische, Franse en Britse officieren zaten vast op Urk
•	
Hoewel er 15 km zee lag tussen eiland en vaste wal,
waren ontsnappingspogingen talrijk
PAPERBACK 320 BLZ.
CA. € 22,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BIJ BARBARA
ISBN 978 90 450 3903 9 NUR 686/688
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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MANDY VAN DIJK (1981) is journalist en schrijver en publiceerde
onder andere in ad en nd. Ze groeide op Urk op en toen ze voor
het eerst hoorde over het interneringskamp werd ze direct gegrepen
door deze geschiedenis. Duivelseiland is haar debuut.
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MAURITS BERGER
De halalborrel

De omgang met de islam in Nederland

EN DE TOEKOMST VAN ISLAM IN NEDERLAND
'Hoe moet het nu verder met de islam in Nederland?' Na twintig jaar
kennis en ervaring met het islamdebat is dat nog steeds de meest
gestelde vraag aan Maurits Berger. In dit boek geeft hij daar antwoord
op en onderzoekt hij de soms moeizame omgang met dit thema.

Foto: © Fjodor Buis

Veel ligt aan typische Nederlandse eigenheden, zo stelt hij vast. Zo
is er de voorkeur om te juridiseren, de behoefte om gesprekken in
debatvorm te gieten, het gemak van beledigen, de schroom voor
religie.
Aan de hand van vele gesprekken, ervaringen en voorbeelden van
imams, moslimjongeren, politici, leraren, ambtenaren, politiemensen
en zijn eigen studenten legt hij de vinger op de oorzaken van de
polarisering, laat zien waar de gevoeligheden liggen en waarom hij
desondanks toch optimistisch is over de toekomst.

Over De sjeik in de Domkerk:
•	Een toegankelijk boek voor
iedereen die het gesprek
over de islam naar een
hoger niveau wil tillen

‘Zijn stijl is aangenaam helder en de gepresenteerde feiten
en inzichten zijn talrijk.’ – Nederlands Dagblad
‘Een fascinerend boek.’ – Volzin

DE HALALBORREL

EN DE TOEKOMST VAN DE ISL AM IN NEDERL AND

PAPERBACK 256 BLZ.
CA. € 19,99
FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 450 4188 9 NUR 757/763
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN MEI 2020
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MAURITS BERGER is hoogleraar Islam en het Westen aan de Univer
siteit Leiden en research associate aan Instituut Clingendael. Eerder
verschenen van hem bij Atlas Contact Islam is een sinaasappel (1999),
Kruistocht en Jihad (2001), Islam onder mijn huid (2003) en De sjeik in
de Domkerk (2008). Andere boeken van hem zijn Religie (2010), A Brief
History of Islam in Europe (2014) en De laatste shariarechtbank van
Europa (2019).

MAURITS BERGER
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LIZZY VAN LEEUWEN

Het verhaal van een markante IndischNederlandse danser in postkoloniaal Nederland

Indra: een wajangleven

BIOGRAFIE VAN LEO BROEKVELDT (1906-1992)

INDR A

WAJANG

LEVEN

BIOGRAFIE VAN

LEO BROEKVELDT
1906-1992

Foto: © Fjodor Buis

EEN

• Duizenden mensen
zagen hem optreden: zijn
zondagmiddagvoorstellingen bleven tientallen
jaren op de agenda staan

In Indra: een wajangleven beschrijft Lizzy van Leeuwen een boeiend,
veelzijdig leven én een onderbelicht gebleven deel van de laatkoloniale
geschiedenis. De hoofdpersoon werd geboren als Leo Broekveldt in
Nederlands-Indië, zoon van een Indische moeder en een Nederlandse
topambtenaar. Hij vertrok als puber naar Nederland, studeerde rechten
maar koos voor een leven als revuedanser. Onder zijn artiestennaam
Indra Kamadjojo zou hij uitgroeien tot een internationaal bekende
podiumkunstenaar en werd hij een invloedrijk persoon in de nieuwe
naoorlogse wereld van dans en cultuur. In 1948 begon hij met een
programma van Javaanse dans in het Tropenmuseum. Drie jaar later
maakte hij zijn televisiedebuut, zowel in Amerika als in Nederland. Later
volgden televisiesuccessen zoals De stille Kracht en de kinderserie De
avonturen van Kantjil.
De zeer geliefde Kamadjojo vervulde een sleutelrol in de omgang
met de dekolonisatie – zijn grote levenswerk. Hij leefde met humor
en branie, maar verzette zich tegen de meest gestelde vraag van de
twintigste eeuw: wat ben je en waar hoor je bij?

‘Indra’s machtige toneelpersoonlijkheid is in staat elk publiek
diep te boeien met zijn kunst, die ons meevoert naar een ver
rijk vol onbekende schoonheid.’ – Simon Carmiggelt
Over Ons Indisch erfgoed:
‘Uitstekend gedocumenteerd met oog voor detail én het grote
geheel, een intelligente gedachtegang en een meeslepende
schrijfstijl.’ – Alfred Birney

LIZZY VAN LEEUWEN
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PAPERBACK MET FLAPPEN 400 BLZ.
CA. € 29,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 15 X 23 CM
OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 450 2924 5 NUR 671/675
E-BOOK CA. € 14,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020

LIZZY VAN LEEUWEN is cultureel antropoloog en schrijfster. Ze
schrijft onder andere voor De Groene Amsterdammer. In 2014 verscheen
De hanenbalken. Ze was werkzaam bij het Meertens Instituut en deed
jarenlang onderzoek naar het postkoloniale tijdperk, en met name naar
de rol van Nederland in Indonesië. Ons Indisch erfgoed. Zestig jaar strijd
om cultuur en identiteit (2008) was daarvan het resultaat.
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MEREL LEEMAN

Een onbekende geschiedenis van het Rotterdamse
studentenverzet in de Tweede Wereldoorlog

ROTTERDAMSE STUDENTEN TUSSEN
HANDEL EN VERZET (1940-1945)

Merel Leeman

De Keien

Foto: © Fjodor Buis

In september 1940 begonnen acht studenten aan hun studie aan
de Nederlandsche Economische Hoogeschool in Rotterdam, de
voorloper van de Erasmus Universiteit. Ze werden lid van het
Rotterdamsch Studenten Corps, vormden de jaarclub De Keien
en gingen samenwonen in een studentenpension aan de Claes
de Vrieselaan. Aanvankelijk ging tijdens de Duitse bezetting het
studentenleven gewoon door, maar met de tijd werden de vrienden
allemaal bij verschillende illegale organisaties actief. Terwijl deze
kooplieden van de toekomst hun leven in de waagschaal stelden,
collaboreerde het Rotterdamse bedrijfsleven op grote schaal. Eén
van De Keien, Frits Ruys, groeide in de loop van de oorlog uit tot een
van de grootste verzetshelden van Rotterdam. Ruys werd eind 1944
verraden en vervolgens gefusilleerd.

•	Jaarclub De Keien begon
als vrolijke studentenclub.
Gedurende de oorlog
kozen de leden een voor
een voor het verzet

Aan de hand van gesprekken met nabestaanden, het logboek van de
jaarclub en onderzoek in verschillende archieven, heeft Merel Leeman
veel materiaal verzameld. Er is nog maar weinig historisch onderzoek
gedaan naar het verzet in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dit is een spectaculair boek en een hoogst noodzakelijke aanvulling
op de geschiedschrijving van de tweede stad van Nederland.

PAPERBACK 272 BLZ.
CA. € 22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG NANJA TOEBAK
ISBN 978 90 450 4075 2 NUR 688
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020

MEREL LEEMAN (1978) is historicus. Ze promoveerde een aantal jaar
geleden op het werk van de Duits-Amerikaanse historicus Peter Gay,
doceerde aan de Erasmus Universiteit en schreef voor verschillende
tijdschriften, waaronder Tirade en De Groene Amsterdammer. De Keien
is haar eerste boek.
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Rotterdamse studenten tussen handel
en verzet 1940-1945
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LODEWIJK PETRAM EN
SAMUËL KRUIZINGA

De Spaanse Burgeroorlog was de generale repetitie
voor de Tweede Wereldoorlog
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NEDERLANDERS EN DE STRIJD OM SPANJE, 1936-1939
De Nederlandse schrijver Jef Last wist heel goed waarom hij vrijwillig
zijn leven waagde in de loopgraven bij Madrid, aan het begin van de
Spaanse Burgeroorlog (19361939). Als generaal Franco de macht zou
krijgen in Spanje, zouden diens bondgenoten Hitler en Mussolini een
ideale uitgangspositie hebben voor een tweede wereldoorlog.
Voor Last was vechten in Spanje een laatste, ultieme poging om de
wereld te redden van de fascisten. Maar in Nederland zag men dat
anders: Last en de zijnen waren helemaal geen tegenstanders van
Hitler, maar trawanten van Stalin: communisten die in Spanje, en
later ook in Nederland, een rood regime wilde vestigen. Zo vertelt de
geschiedenis van de ‘Spanjestrijders’ ook veel over die van Nederland
in de cruciale jaren voor mei 1940.
In De oorlog tegemoet volgen Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga op
meeslepende wijze enkele van de markantste onder de meer dan 700
Nederlandse vrijwilligers – voor, tijdens en na de Spaanse Burgeroorlog.

Foto: © Jelmer de Haas
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De oorlog tegemoet

Over De vergeten bankencrisis:
‘Petram kraakt reputaties en relativeert. Een boek om van
te smullen!’ – Geschiedenis Magazine
Over De bakermat van de beurs:

Lodewijk Petram
Samuël Kruizinga

46

‘Buitengewoon goed geslaagd. Op een levendige manier laat
Petram zien hoe de oprichting van de vOC in 1602 algauw
leidde tot een levendige handel in aandelen en derivaten.’
– nrc Handelsblad

PAPERBACK 240 BLZ.
CA. € 22,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG ROALD TRIEBELS
ISBN 978 90 450 3255 9 NUR 688
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020

LODEWIJK PETRAM (1981) is econoom en historicus. Hij schreef De
vergeten bankencrisis en De bakermat van de beurs. Dit boek stond op
de longlist van de Libris Geschiedenisprijs en werd vertaald in het
Engels, Grieks, Chinees en Koreaans. SAMUËL KRUIZINGA (1980)
studeerde geschiedenis in Leiden, Oxford en aan de Sorbonne. Van
hem verscheen bij Walburg Pers Overlegeconomie in Oorlogstijd.
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PAUL THEROUX

Op de vlakte der slangen

De grootmeester van het reisverhaal bezoekt een van
de meest levendige, complexe en soms gevaarlijke landen

EEN ROADTRIP DOOR MEXICO

Foto: © Steve McCurry

Een oude campesino, afgedragen hoed en afgetrapte laarzen, strompelde
door de woestijn in de kwijnende leegte van de Mixteca Alta, een barre, op
grote hoogte gelegen streek in westelijk Oaxaca. Onmiskenbaar arm als hij
was liep hij daar te zwoegen, in mijn ogen een iconische figuur, symbolisch
voor het leven in Mexico. Hij kon van alles zijn: een hongerige boer op weg
naar de markt, een hoopvolle arbeider op zoek naar werk, een migrant op
weg naar de grens, of gewoon iemand die hulp zocht. Wat ook zijn bestemming was, hij had een zware weg te gaan.

•	
Met foto’s van de
beroemde fotograaf
Steve McCurry

In 2018 maakt Paul Theroux, de meester van de reisliteratuur, een
maandenlange roadtrip door Mexico. Zijn reis begint in Nogales,
een grensstad in het noorden waar een vijf meter hoog hek dwars
door het centrum loopt en de welvarende Amerikaanse kant van de
stad scheidt van het verarmde Mexicaanse deel. Van daaruit trekt
hij langs de grens en daarna naar Mexico-Stad en verder naar het
zuiden, naar Oaxaca en Chiapas, de armste provincies van het land.
Theroux neemt Spaanse les, spreekt met gewone mensen, verdiept
zich in de geschiedenis, de cultuur en het dagelijks leven in dit
eindeloos fascinerende land. Met Op de vlakte der slangen schreef hij
een betoverende ontdekkingstocht door Mexico, een van de meest
levendige, complexe en soms gevaarlijke landen ter wereld.

paul therOux

Op de vlakte
der slangen
Een roadtrip door Mexico

‘Fel en aangrijpend.’ – Wall Street Journal

PAPERBACK 448 BLZ
CA. € 32,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL ON THE
PLANE OF SNAKES (HOUGHTON
MIFFLIN HARCOURT)
VERTALING AUKE LEISTRA
OMSLAG ROALD TRIEBELS
ISBN 978 90 450 3551 2 NUR 508/320
E-BOOK CA. € 13,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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‘Een warme en inzichtelijke blik op de hedendaagse Mexicaanse
cultuur, politiek en het dagelijks leven, geschreven met com
passie en humor.’ – Sunday Times

PAUL THEROUX (1941) is schrijver en reiziger. Zijn oeuvre bevat
titels als China per trein, De oude Patagonië-expres, Dark Star Safari
en Het diepe Zuiden, en de romans De poort naar India en De
benedenrivier. In 2019 verscheen Figuren in een landschap.
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MICHAEL COX

‘Dit boek is een must read als je wil begrijpen hoe het
voetbal de afgelopen jaren veranderd is.’ – Pieter Zwart

Omschakeling

Foto: © The Athletic

DE EVOLUTIE VAN VOETBAL IN EUROPA
1992-2020

• Verschijnt voorafgaand aan
het Ek van 2020
• Voor de lezers van Pieter
Zwart, Jonathan Wilson
en Hard gras
• Na lezing kijk je nooit meer
hetzelfde naar voetbal

Voetbal is oorlog, voetbal is emotie en cultuur. Maar voetbal is ook
een idee en ideeën worden constant gekopieerd, aangepast en ver
beterd. In Omschakeling beschouwt Michael Cox dertig jaar Europese
tactiek door steeds een voetballand uit te diepen.
Het begint met de erfenis van het vermaarde Nederlandse totaal
voetbal, om van daar verder te gaan naar de verdedigende organisa
tie van Italië toen de Serie A de sterkste competitie ter wereld was,
de kracht en snelheid van Frankrijk met Zidane, de opkomst van de
back als Portugese uitvinding van Mourinho, het tikitaka van Spanje
en de Gegenpressing van Klopp en Bayern uit Duitsland. Tegenwoor
dig vind je al deze elementen terug in de Engelse Premier League.
Voetbal in Europa is een verhaal van continu omschakelen qua stij
len en invloeden. Terwijl het tactische en stilistische zwaartepunt
voortdurend verschuift van land naar land, is er één constante in dit
boek: de schitterende herinneringen aan legendarische wedstrijden
en spelers die met liefde voor het spel beschreven worden.

‘Verdiepen zonder te vervelen is een zeldzame gave. Michael
Cox bezit ’m. Het is razend knap hoe hij de tactische inzichten
van beroemde voetbalcoaches compact en begrijpelijk uitlegt.
De perfecte inleiding voor iedereen die zich wil verdiepen in
voetbaltactiek.’ – Michiel de Hoog, correspondent Sport bij
De Correspondent
‘Een geweldig overzicht van de tactische ontwikkeling van
voetbal in Europa.’ – The Times

PAPERBACK 480 BLZ.
CA. € 20,20
FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL ZONAL
MARKING (BOLD TYPE BOOKS)
VERTALING RALPH VAN DER AA
& ERIK DE VRIES
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4149 0 NUR 480
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN MEI 2020
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‘Fascinerend.’ – Observer
MICHAEL COX geldt als een van de slimste voetbaljournalisten van
Engeland. Hij werd bekend door zijn eigen tactiekblog Zonal Marking
en schrijft regelmatig voor The Guardian en ESPn. Zijn boek The
Mixer over de tactische geschiedenis van de Premier League werd
een bestseller.
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MIDPRICE

Hayden Herrera

‘Alles wat
tienerjongens
willen weten,
maar nooit
durven te
vragen.’
Algemeen
Dagblad

FRIDA

€ 17,50

€ 12,50

€ 17,50

€ 15,-

Een biografie van Frida Kahlo

HAYDEN HERRERA

FRANS DE WAAL

INTI CHAVEZ PEREZ

ANNEMARIE POSTMA

Frida

Mama’s laatste omhelzing

Respect

Samen sterk

EEN BIOGRAFIE VAN FRIDA KAHLO

OVER EMOTIES BIJ DIEREN EN WAT
ZE ONS ZEGGEN OVER ONSZELF

EEN GIDS IN SEKS EN LIEFDE
VOOR JONGENS VAN NU

HET GEHEIM VAN DE ORANJE LEEUWINNEN

‘De Waal toont zich in Mama’s laatste omhelzing
opnieuw een begenadigd verteller en dat alleen
al maakt zijn boek meer dan de moeite waard.
Maar hij heeft ook een boodschap. Zodra we
de gevoelens van dieren onderkennen heeft dat
consequenties voor de bejegening van dieren.’
★ ★ ★ ★ – Ranne Hovius, de Volkskrant

‘Een geweldig boek dat wat mij betreft gratis
uitgedeeld zou moeten worden op scholen en
pleinen.’ – Maxim Hartman, de Volkskrant

‘Het leukste van de boeken van De Waal zijn
iedere keer weer de gedragsobservaties.’
– Paul Q. de Vries, Trouw

‘Respect maakt jongens en meiden duidelijk dat
er stereotiepe ideeën bestaan over wat jongens
en meisjes horen te zijn, en dat het nu tijd is om
daar van af te stappen. Het is heel belangrijk
dat jongens leren dat er verschillende soorten
mannelijkheden zijn. En dat je normaal bent, hoe
je ook bent.’ – Yuri Ohlrichs, seksuoloog Rutgers

‘Een voortreffelijk, helder en meeslepend levens
verhaal. Één lange ode aan het leven.’
– Vrij Nederland
‘Het is bewonderenswaardig hoezeer Herrera erin
is geslaagd om verder dan de mythes te kijken en
Kahlo als de beklagenswaardige, glorieuze vrouw
te beschrijven die ze was.’ – Independent
• Nu weer leverbaar, tiende druk
•	Veel aandacht voor Frida Kahlo, in 2020 o.a.
balletvoorstelling van Het Nationale Ballet
en een grote tentoonstelling in het Drents
Museum
PAPERBACK 520 BLZ.
CA. € 17,50
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL FRIDA
(HARPER COLLINS)
VERTALING JOKE TRAATS
OMSLAG SUZAN BEIJER
ISBN 978 90 450 4229 9 NUR 641
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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– De Standaard

PAPERBACK 368 BLZ.
CA. € 17,50
FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL MAMA’S LAST HUG (W.W. NORTON)
VERTALING ALBERT WITTEVEEN
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 450 4228 2 NUR 756/410
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020

‘Alles wat tienerjongens graag willen weten,
maar nooit durven te vragen, kunnen ze lezen
in Respect.’ – Algemeen Dagblad

PAPERBACK 188 BLZ.
€ 12,50
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG MEREL CORDUWENER
ISBN 978 90 450 4115 5 NUR 865/255
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020

‘Postma laat prachtig zien hoe de speelsters
de voorbije jaren hebben beleefd. Postma kent
de ins en outs en is bovendien gezegend met
een vlotte pen. Samen sterk is daardoor de
perfecte voorbereiding op het komende wk voor
iedereen die nog één keer terug wil blikken op
die bijzondere periode die het vrouwenvoetbal
in Nederland voorgoed heeft veranderd.’
– Wouter Schollema, Friesch Dagblad
‘Een leuk kijkje achter de Oranje schermen.’
– Vrouw
•	Deze zomer gaan de Oranje Leeuwinnen weer
voor goud op de Olympische Spelen in Tokio

PAPERBACK 224 BLZ.
CA. € 15,FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG STUDIO JAN DE BOER
ISBN 978 90 450 4227 5 NUR 480
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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