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SAMENWERKING MET DE
DRUKKERS VERANDERDE
LUTHER HET UITERLIJK
VAN HET BOEK.’
ANDREW PETTEGREE, HET MERK LUTHER
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IAN BURUMA

Hun beloofde land

MIJN GROOTOUDERS IN TIJDEN VAN LIEFDE EN OORLOG
In Hun beloofde land vertelt Ian Buruma het verhaal van zijn grootouders Bernard Schlesinger en Winifred Regensburg, de in Londen
geboren kinderen van Duits-Joodse immigranten. Hun liefde hield
zestig jaar stand, hoewel ze jaren van elkaar gescheiden waren.
Want tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Schlesinger in Frankrijk
en het Midden-Oosten, en tijdens de Tweede in India. Ze schreven
elkaar brieven, bijna dagelijks, waarin ze vertelden over hun leven,
maar ook over kunst, muziek en hoop. De brieven vormen de basis
van Buruma’s verhaal. Hun beloofde land is een eerbetoon van Ian
Buruma aan zijn grootouders, die erin geslaagd zijn hun gezin met
toewijding en liefde door twee wereldoorlogen te loodsen.

‘De grootouders van Buruma hebben zeven decennia lang
alle huwelijksturbulentie en alle politieke stormen glansrijk
doorstaan. Hun beloofde land is een gulhartig en integer eer
betoon in een stijl zonder franjes, een mooi contrast met de
bezieling en passie van de brieven.’ – De Morgen
‘De geschiedenis van twee Joodse families die vanuit Duitsland
naar Engeland emigreerden biedt Buruma aanleiding tot scherp
zinnige observaties over hun diepe trouw aan het land van aan
komst, hun ambivalente omgang met de Joodse identiteit en wat
ontwapenende ontboezemingen van de liefhebbende, al even
anglofiele kleinzoon zelf.’ ★ ★ ★ ★ – ad Magazine

PAPERBACK 280 BLZ. CA. € 17,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
VERTALING ARTHUR WEVERS
OORSPRONKELIJKE TITEL THEIR
PROMISED LAND
ISBN 978 90 467 0754 8 NUR 680
VERSCHIJNT SEPTEMBER 2020
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VAN IAN BURUMA VERSCHIJNT
IN SEPTEMBER HET CHURCHILL
COMPLEX. ZIE DE NON-FICTIEFOLDER.

CHARLES DARWIN
De reis van de Beagle
De reis van de Beagle is het reisverslag van Charles Darwin op het
schip de Beagle. Toen het schip op 27 december 1831 de haven van
Plymouth verliet, begon Darwin (1809-1882) op tweeëntwintigjarige
leeftijd aan de reis die de loop van zijn leven zou gaan bepalen. Tijdens de vijf jaar durende tocht veranderde hij van een tamelijk willoze
jongeman in een bevlogen wetenschapper. Zijn observaties verschaften hem de baanbrekende inzichten die later tot de evolutietheorie
leidden, en tot het destijds zeer omstreden Het ontstaan der soorten.

‘Zijn reisverslag doet ons de jonge Darwin kennen als een
buitengewoon intelligent waarnemer.’ – de Volkskrant
‘De reis van de Beagle is een verrukkelijk reisboek. Het beschrijft
de belangrijkste reis die ooit gemaakt is. Het werk dat eruit
voortgekomen is heeft onze ideeën over tijd, ruimte, seks, toeval
en de natuur veranderd. En het heeft ons van God bevrijd.’
– Redmond O’Hanlon

PAPERBACK 408 BLZ. CA. € 20,FORMAAT 13,5 X 21 CM
VERTALING JANET BROWNE
& TINKE DAVIDS
OORSPRONKELIJKE TITEL THE VOYAGE
OF THE BEAGLE
ISBN 978 90 467 0755 5 NUR 508, 949
VERSCHIJNT JULI 2020
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FRANS DE WAAL
De bonobo en de tien geboden
MORAAL IS OUDER DAN DE MENS
Hebben we religie nodig om goed te zijn? Frans de Waal beantwoordt deze vraag door te kijken naar apen en andere dieren. Hoe
dicht ze ook bij ons staan, in een bonobogemeenschap is nog nooit
een kerk opgericht. En dat is ook helemaal niet nodig: in het goddeloze universum van de bonobo of de chimpansee bestaan medelijden, zorgzaamheid en rechtvaardigheid wel degelijk. Dat deze
eigenschappen ouder zijn dan de mensheid, laat De Waal zien in
De bonobo en de tien geboden, zijn verhalend geschreven boek over
de evolutionaire basis van ons betere zelf.

‘De Waal laat zich door niemand de wet voorschrijven.’
★ ★ ★ ★ – nrc Handelsblad
‘Vergis je niet: dit zijn boeken die ons beeld van dieren en
onze plaats in de natuur en dus in de wereld veranderen.’
– Het Parool

PAPERBACK 288 BLZ. CA. € 20,FORMAAT 15 X 23 CM
VERTALING NICO GROEN
OORSPRONKELIJKE TITEL THE
BONOBO AND THE ATHEIST
ISBN 978 90 467 0756 2 NUR 320
VERSCHIJNT JUNI 2020
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TONY JUDT
Na de oorlog
EEN GESCHIEDENIS VAN EUROPA SINDS 1945
Zelden is een geschiedenisboek met zoveel ontzag en enthousiasme
ontvangen als Tony Judts Na de oorlog. Maar dit is dan ook hét boek
over de naoorlogse geschiedenis, over 34 landen in een periode van
60 jaar.
Na de oorlog laat zien hoe groot de economische gevolgen van de
oorlog waren, en hoe Europa zich herstelde. De burgers profiteerden
daar pas van vanaf de jaren vijftig, en vooral in de jaren zestig, waarna ook de politieke vernieuwingen steeds radicaler werden. Maar dit
is niet alleen een geschiedenis van schokkende gebeurtenissen en
breuken; de kracht van dit verhaal schuilt vooral in de vertelwijze,
die duidelijk maakt dat alle landen, en zelfs alle regio’s op bepaalde
ogenblikken van een cruciale invloed waren. Dit is geschiedschrijving
op zijn allerbest.

‘Een magistrale synthese. Goed geschreven, met de eruditie
van de wetenschapper en de doorleefdheid van iemand die
er als krantenlezer, reiziger of deelnemer bij was. En met een
onafhankelijk oordeel.’ – de Volkskrant
‘Het boek leest als een thriller maar is zo veelomvattend als
een encyclopedie: een onwaarschijnlijke prestatie.’
– The New York Review of Books
‘Het is moeilijk voor te stellen hoe je een beter boek zou
kunnen schrijven over de wederopstanding van Europa uit
het as van 1945.’ – Ian Kershaw

PAPERBACK 1056 BLZ. CA. € 27,99
FORMAAT 15 X 23 CM
VERTALING HANNEKE BOS
& WYBRAND SCHEFFER
OORSPRONKELIJKE TITEL POSTWAR
ISBN 978 90 467 0757 9 NUR 686
VERSCHIJNT AUGUSTUS 2020
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PANKAJ MISHRA
Tijd van woede
EEN GESCHIEDENIS VAN HET HEDEN
Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met
verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek
is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift,
nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en
Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te
behouden.

‘Tijd van woede is een bijzonder origineel werk, dat zich niets
van traditionele grenzen aantrekt: Mishra’s eruditie is indruk
wekkend en op vloeiende wijze vermengt hij politieke, literaire,
filosofische en journalistieke bronnen, hij verbindt soepel de
actualiteit met het verleden, en politieke ontwikkelingen op alle
continenten met elkaar. Dit boek biedt geen eenvoudige oplos
singen voor ons tijdperk van woede, maar wel een begin van
nieuw begrip.’ – Athenaeum.nl

PAPERBACK 336 BLZ. CA. € 20,FORMAAT 15 X 23 CM
VERTALING NICO GROEN
OORSPRONKELIJKE TITEL AGE
OF ANGER
ISBN 978 90 467 0758 6 NUR 754, 756
VERSCHIJNT JUNI 2020
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ANDREW PETTEGREE
Het merk Luther
HOE EEN MONNIK VANUIT HET NIETS ZIJN STADJE TOT
EEN CENTRUM VAN DE BOEKDRUKKUNST MAAKTE EN
ZICHZELF TOT DE BEROEMDSTE MAN IN EUROPA – EN
DE REFORMATIE AANZWENGELDE.
Wanneer Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen
de misstanden in de katholieke kerk op de deur van een kerk in
Wittenberg spijkert, is hij nagenoeg onbekend. Maar hij verwoordt
precies de grieven van velen, en in de jaren die volgen verspreiden
zijn ideeën zich door heel Europa. Binnen korte tijd is Luther wereldberoemd, én berucht als aanstichter van de protestantse Reformatie.
In Het merk Luther laat Andrew Pettegree zien dat Luther niet alleen
een begaafd theoloog was, maar ook – in hedendaagse termen – een
sluwe populist. Als ’s werelds eerste massamediafenomeen gaf hij
eigenhandig ‘het merk Luther’ vorm. Zijn succes is onlosmakelijk
verbonden met de opkomst van de boekdrukkunst. In Het merk
Luther werpt Pettegree een nieuw licht op de geschiedenis van religie, de boekdrukkunst en het populisme.

‘Pettegree vertelt op glasheldere wijze een deel van het succes
van Luther. Zijn specialisatie staat bovendien het vertellen van
een mooi verhaal niet in de weg. Daarmee is zijn betoog ook
interessant voor lezers buiten een kring van kenners.’
★ ★ ★ ★ – Trouw
‘Een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van Europa en religie. Pettegree is ongeëvenaard’.
– The Washington Post

PAPERBACK 432 BLZ. CA. € 20,FORMAAT 15 X 23 CM
VERTALING FRITS VAN DER WAA
OORSPRONKELIJKE TITEL BRAND
LUTHER
ISBN 978 90 467 0759 3 NUR 680, 700
VERSCHIJNT AUGUSTUS 2020

‘Pettegree verdient lof om zijn verfrissende kijk op de
Reformatie en zijn levendige verteltrant. Een meeslepend,
verhelderend en overtuigend boek.’ – The Weekly Standard

7

SIMON SCHAMA

Patriotten en bevrijders
REVOLUTIE IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN 1780-1813
In Patriotten en bevrijders neemt Simon Schama de lezer mee naar
een relatief weinig bekende episode in de Nederlandse geschiedenis:
die van de Bataafse tijd. Volgens Schama hebben (veelal orangistische) geschiedschrijvers de patriotten niet altijd op waarde weten
te schatten: zij hebben deze Nederlandse ‘revolutionairen’ veelal
afgeschilderd als door het buitenland gemanipuleerde marionetten.
Schama corrigeert dit beeld op fenomenale wijze en schetst een
weids panorama van dit ongemeen boeiende tijdvak. Hij laat zien
dat mensen als Joan Derk van der Capellen tot den Pol wel degelijk
originele geesten waren en dat de woelingen in de Noordelijke Nederlanden grotendeels losstonden van de revoluties in Frankrijk en
Amerika.

PAPERBACK 860 BLZ. CA. € 25,FORMAAT 13,5 X 21 CM
VERTALING GER GROOT
OORSPRONKELIJKE TITEL PATRIOTS
AND LIBERATORS
ISBN 978 90 467 0760 9 NUR 688
VERSCHIJNT SEPTEMBER 2020
8

LOF VOOR DE NIEUWE FIETS:
‘Prachtig boek. Zijn pelgrimstocht is zoveel
meer geworden dan alleen een fietstocht. Het
is bovenal een romantische vertelling over het
leven voor de dood. Rauw en melancholiek
ineen.’ – De Pers

‘Vol scherpe observaties en melancholische
overpeinzingen [...] een heel menselijk en
mooi boek. Het meeleven met de avonturen
van de eenzame fietser werkt erg aanstekelijk.’
– Nusport.nl

‘Belangrijkste bestanddeel zijn de treffende
observaties, de authenticiteit, de melancholie.’
★ ★ ★ ★ – de Volkskrant

‘Roeleven noteert treffende observaties over
de mensen onderweg en richt onderwijl een
monumentje op voor zijn overleden vader […]
De drang die je erachter voelt is authentiek.’
– Het Parool

‘Een roadmovie op twee wielen.’
– Leeuwarder Courant
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