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Het langverwachte
boek van een
baanbrekend
comedy-genie
‘Gadsby gebruikt haar
werk als een wapen,
ze steekt het trauma
eruit en forceert ons om
ernaar te kijken.’
– The Guardian
‘Radicaal, verpletterend,
een emotionele dreun.’
– De Morgen
‘Een belangrijke nieuwe
stem in de comedy.’
– The New York Times
‘Nanette heeft een
precies uitgedachte
balans die het geheel zo
overtuigend maakt.’
– de Volkskrant *****
‘In een intelligente,
gelaagde show verweeft
Gadsby kritiek op
vrouwenhaat – en de
heteroseksuele norm
– met een verrassende
deconstructie van het
comedygenre.’
– NRC Handelsblad *****
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NON-FICTIE

N I JG H & VA N DI T M A R

HANNAH
GADSBY

Tien stappen naar Nanette
E E N M E MOI R SI T UAT I E
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‘Wanneer je naar
Hannah Gadsby kijkt is
het onmogelijk om niet
te denken aan de vele
vrouwen die in de afgelopen
maanden naar buiten zijn
gekomen met jaren-, of zelfs
decenniaoude verhalen over
misbruik.’ – The New Yorker
‘De manier waarop het
internet ontplofte bewijst
alleen maar hoe belangrijk
een show als Nanette is. Of
je nu onderdeel bent van
de LHBTI+ gemeenschap of
heteroseksueel bent, je gaat
iets leren. En je gaat huilen.’
– The Cosmopolitan

PROMOTIE
• Samenwerking met Carré, waar

Hannah Gadsby
Tien stappen naar Nanette
Een memoir situatie

H

annah Gadbsy brak alle comedywetten, ze brak wellicht
met stand-up comedy zelf, in haar show Nanette, die
viral ging in 2018. Wereldwijd had ze kijkers in haar
ban met haar allesverzengende eerlijkheid en haar unieke gave
om spanning en lach samen te laten vallen. Het leek misschien
alsof haar wereldwijde bekendheid van de ene dag op de andere
ontstond, maar in werkelijkheid ging er een lange, zware en
allesbehalve rechte weg aan vooraf.
Tien stappen naar Nanette volgt Gadsby van hoe ze als queer
opgroeit in Tasmanië – waar homoseksualiteit tot 1997 bij wet verboden was – tot haar relatie met stand-up comedy, die zich almaar
doorontwikkelde. Van haar worsteling met een late autisme- en
adhd-diagnose tot wat de kern van Nanette vormt: het afzweren van
jezelf omlaaghalen, het verwerpen van vrouwenhaat en het belang
van de waarheid spreken. Dit boek is even huiveringwekkend als
hilarisch en zet Gadsby’s geheel eigen traditie voort van het op
z’n kop zetten van verwachtingen en regels. Het maakt ons nog
vertrouwder met een van de meest explosieve en beeldbepalende
stemmen van deze tijd.

Hannah in november optreedt
• Buitencampagne
• Affiches voor de boekhandel
• Interviews en recensies

• Gadsby wordt ook in Nederland op handen gedragen en haar
faam is alsmaar groeiende
• Rechten verkocht aan tien landen

• Auteursbezoek met optreden
• Advertentiecampagne
• Onlinecampagne
• Boektrailer

‘Niets is sterker
dan een gebroken
vrouw die zichzelf
heropgebouwd
heeft.’

Hannah Gadsby gaf een enorme wending aan stand-up comedy in its tracks
met haar bekroonde en alom geprezen show Nanette, die volle zalen trok in
de Engelstalige wereld. Na de lancering op Netflix werd ze een wereldwijd
fenomeen.

Oorspronkelijke titel
Ten steps to Nanette
Vertaling Petra C. van der Eerden
Prijs € 22,50
Omslag Rachel Ake/Paul Pollmann
Omslagbeeld Alan Moyle
Paperback 13,5 x 21,5 cm

Omvang 400 bladzijden
ISBN 978 90 388 0665 5
NUR 320
Verschijnt juni 2022
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FICTIE

Arnon Grunberg
Tirza / Onze oom
Over Tirza:
‘Een indrukwekkende, verontrustende roman die laat zien wat
literatuur vermag in het blootleggen van de tijdgeest en het
menselijk tekort.’ – Juryrapport Libris Literatuur Prijs

T I R Z A

NIJGH & VAN DITMAR

‘Met het meesterlijke Tirza treedt Arnon Grunberg in de
voetsporen van de grote Russische schrijvers. Zijn radicale
zoektocht naar de zin van het leven resulteert in een
klassieke maar ook schrijnende roman die scheert langs het
existentialisme, de grote relatiedrama’s en de horror van
schizofrenie.’ – Juryrapport Gouden Uil
‘Tirza is een door een ingenieuze plot gekanaliseerde en door
prachtige dialogen gestuwde queeste naar een wrang stuk
waarheid over de menselijke omgang.’ – Humo

¤17,50

Over Onze oom:
‘Een verbluffend boek: indringend en confronterend.’ –
Juryrapport Libris Literatuur Prijs
‘De meest onontkoombare roman die Grunberg tot nog toe
schreef.’ – NRC Handelsblad
‘Op genadeloos actuele wijze neemt Grunberg ons in zijn grote
“Zuid-Amerika roman” mee naar een door God, het geheugen
en het geweten verlaten land.’ – Der Spiegel

ONZE OOM

Arnon Grunberg (1971) is een spraakmakend
schrijver, essayist en columnist, met
NIJGH & VAN DITMAR

talloze publicaties in diverse kranten en
weekbladen. Zijn romans worden vaak
genomineerd en bekroond en zijn in vele
talen vertaald. Voor zijn oeuvre ontving hij

Nieuwe
delen in de
Grunbergreeks!
Titel Tirza
Prijs € 17,50
Omslag
Rouwhorst+Ron van Roon
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 432 bladzijden
ISBN 978 90 388 1215 1

© MERLIJN DOOMERNIK

onder andere de Constantijn Huygens-prijs

NUR 301
Verschijnt juni 2022

en de Gouden Ganzenveer.

Titel Onze oom
Prijs € 17,50
Omslag
Rouwhorst+Ron van Roon
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 640 bladzijden
ISBN 978 90 388 1124 6

NUR 301
Verschijnt september 2022
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NON-FICTIE

NIJGH & VAN DITMAR

SIETSE VAN DER HOEK

Sietse van der Hoek
Hete bliksem, vreemde smetten

SIETSE VAN DER HOEK

Hoe een warenhuis en Nederland door migratie
werelds werden

HETE BLIKSEM, VREEMDE SMETTEN

N

a de oorlog begon in Nederland de Amerikaanse tijd
en veranderde de natie van een naar binnen gekeerde,
nogal stijve maatschappij in een werelds gerichte,
open samenleving. Dat was mede te danken aan de komst en
de emancipatie van migranten uit de voormalige koloniën en
uit landen rond de Middellandse Zee. Hete bliksem, vreemde
smetten vertelt het verhaal van de Nederlandse Wende aan de
hand van de geschiedenissen van families uit die verschillende
migrantengroepen: Moluks, Indisch, Surinaams, Antilliaans, Turks,
Servisch, Spaans, Marokkaans. En een gereformeerde familie
van Duits-Gronings-Drentse oorsprong die 125 jaar geleden in
Assen het warenhuis Vanderveen begon. Religie, mode, muziek,
moraal, seks, man/vrouw-relatie, autoriteit, voetbal, het idee van
het universum – je kunt het zo gek niet bedenken of het verwisselde
van gedaante in de eeuw van onze ouders en grootouders.

HETE
BLIKSEM,
VREEMDE
SMETTEN



PROMOTIE
• Samenwerking met warenhuis
Vanderveen dat 125 jaar

• Een fraaie mix van geschiedenis en nostalgie

bestaat
• Interviews en recensies
• Radio-optredens
• Aandacht in literaire en
historische pers
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

Sietse van der Hoek (1943) werkte jarenlang
als journalist voor de Volkskrant. Daarnaast
publiceerde hij onder andere de novelle
Elfstedentocht, de documentaire thriller De
man van Trinidad, het reisboek Langs de
nullijn, het levensverhaal Meneer Aart en

© CHRIS VAN HOUTS

Hoe de wereld
arriveerde
in Assen (en
Nederland)

Alles klar.

Prijs € 23,50
Omslag Jan van Zomeren
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 384 bladzijden
ISBN 978 90 388 1201 4
NUR 320
Verschijnt september 2022
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FICTIE

Elizabeth Hardwick
Slapeloze nachten

Ingeleid door Lauren Groff

ELIZABETH
H A R DW I C K

D

eze beroemde autobiografische roman behoort tot de
klassieken van de naoorlogse Amerikaanse literatuur. In
Slapeloze nachten kijkt een vrouw terug op haar leven. Een
stoet van mensen trekt aan haar voorbij, ze bezoekt plaatsen van
weleer en beleeft opnieuw beslissende wendingen in haar bestaan.
In een meanderende stroom van herinneringen, bespiegelingen,
portretten, brieven, verlangens en dromen, vertelt de hoofdpersoon
haar verhaal. Een verhaal van eenzaamheid, echtscheiding, liefde,
verloren intimiteit, bittere jeugd, maar ook van boeken, schrijvers,
reizen en ontmoetingen.

Slapeloze
nachten

Hardwick gebruikt alle literaire genres voor haar virtuoze spel met
fictie en werkelijkheid. ‘Het leest,’ schreef The New York Times,
‘soms als poëzie, soms als een essay, soms als bijtend commentaar,
soms als een zelfmoord-briefje. Maar deze roman omvat alles, en is
adembenemend.’

ROMAN

‘Een buitengewoon en beklemmend boek.’ – Joan Didion

PROMOTIE

• Ingeleid door Lauren Groff, auteur van o.a. Matrix en Furie en
fortuin
• Met Slapeloze nachten introduceerde Hardwick een nieuw
genre in de letteren, dat van de fictieve autobiografie

• Recensies en aandacht in de
literaire pers
• Literaire avond over het werk
van Hardwick

‘Een meditatie op het leven. Een buitengewoon en beklemmend
boek.’ – Joan Didion
‘Het is als een familie-fotoalbum van de verloren tijd, behalve
dat hier de woorden duizend foto’s waard zijn.’ – Philip Roth

• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne
• Samenwerkingen met
leesclubs

Elizabeth Hardwick (1916-2007) werd
geboren in Lexington, Kentucky, en
studeerde aan Columbia University. Ze
schreef drie romans, een biografie en tal

© SUSAN WOOD/GETTYIMAGES

van essays en literaire kritieken. Ze was
medeoprichter en redacteur van The New
York Review of Books en doceerde creative
writing aan Barnard College. Hardwick was
lange tijd getrouwd met de dichter Robert
Lowell.

Oorspronkelijke titel Sleepless Nights
Vertaling C.A.G. van Den Broek
Prijs € 21,99
Omslag Bij Barbara
Paperback met flappen 13,5 X 21,5 cm
Omvang 192 bladzijden
ISBN 978 90 388 1199 4

NUR 302
Verschijnt juni 2022
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NON-FICTIE

‘Hardwick schrijft de
mooiste zinnen uit de
Amerikaanse literatuur.’
– Susan Sontag

Elizabeth Hardwick
Verleiding en verraad
Vrouwen en literatuur

Verleiding
en verraad
Vrouwen en literatuur

ELIZABETH HARDWICK
Ingeleid door Deborah Levy

W

eggezet. Doodgezwegen. Bedrogen. Afgemaakt.
In deze iconische essaybundel, haar meest bewonderde
boek, ontleedt Elizabeth Hardwick de geschiedenis
van vrouwen en literatuur. Met een messcherpe pen reconstrueert
ze leven en werk van de Brontë’s, Virginia Woolf, George Eliot en
Sylvia Plath, het lot van literaire echtgenotes als Zelda Fitzgerald
en Jane Carlyle en van vrouwelijke hoofdpersonen als Ibsen’s Nora
Helmer en Hedda Gabler.
Hardwick dringt diep door in de kinderjaren, familierelaties en
persoonlijkheden van haar hoofdpersonen en weegt de prijs van
seks, liefde en huwelijk. Wie is de verleider en wie het slachtoffer?
Wie is de winnaar en wie de verliezer? Verleiding en verraad is een
meesterlijke afrekening van de weerbarstige verhouding tussen de
seksen, tussen vrouwen en schrijven, tussen werken en leven.
• Met een inleiding van Deborah Levy
• Hardwick behoort, net als Joan Didion, Susan Sontag,
Vivian Gornick en Mary McCarthy, tot de gouden generatie
Amerikaanse literaire essayisten
• Verleiding en verraad, nooit eerder in het Nederlands vertaald,
verscheen in 1974, maar is even tijdloos als actueel
‘Elizabeth Hardwick is de meest oorspronkelijke, briljante en
amusante essayist die we hebben. Haar essays zijn, dankzij hun
stijl en intelligentie, klassiekers geworden.’ – Joyce Carol Oates
‘Een rijke, soms ontroerende historische optocht van vrouwen
uit de literatuur – kunst, romantiek, seks en dood.’ – Newsweek
‘De lezer wordt volop onthaald op Hardwicks scherpe,
glanzende en geraffineerde intelligentie.’ – Deborah Levy

Een grande
dame uit de
Amerikaanse
literatuur
Oorspronkelijke titel Seduction And
Betrayal
Vertaling Xx
Prijs € 21,99
Omslag Bij Barbara
Omslagbeeld Ashmolean Museum /
Bridgeman Images

Paperback met flappen 13,5 X 21,5 cm
Omvang 224 bladzijden
ISBN 978 90 388 1212 0
NUR 320
Verschijnt september 2022
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STRIPS

Barbara Stok
Vincent
• Vincent is eindelijk weer
leverbaar, 12.000 exemplaren
verkocht
• Verscheen in meer dan
20 landen en werd
internationaal geprezen
‘De cumulatieve en ontroerende
authenticiteit van het boek komt
voort uit de eenvoud van de
grafische middelen waarmee
de iconografie – en de kleur –
van Van Goghs leven worden
getranscribeerd.’ – The Times

‘Een levendig, droevig verslag
van Van Goghs verhuizing naar
Arles.’ – The Guardian
‘Een ontroerende graphic novel
[…] een intieme biografie.’
– La Repubblica
‘Bij Stok beleef je Van Gogh van
heel dichtbij.’ – NRC Handelsblad

Barbara Stok
De filosoof, de hond en de bruiloft
• De filosoof, de hond en de
bruiloft verscheen eind 2021.
Nu al vierde druk, ruim
7000 exemplaren verkocht
• Vertaalrechten verkocht voor
uitgaves in het Engels, Frans,
Spaans, Koreaans en Chinees
‘Na 2300 jaar spreekt het leven
van Hipparchia nog steeds tot
de verbeelding.’
– Filosofie Magazine

‘Haar dikste, maar vooral beste
grafische roman tot nu toe. […]
Een inspirerende levensles voor
het heden.’ – Dagblad van het
Noorden
‘Prikkelende, nieuwe strip.’
– NRC Handelsblad
‘Dit boek zet aan tot lezen,
praten en luisteren.’ – Tzum

‘Geslaagde graphic novel […]
treffend verbeeld.’
– de Volkskrant ****

Titel Vincent
Prijs € 19,99
Omslag Ricky van Duuren
Gebonden 17 X 24 cm
Omvang 144 bladzijden
ISBN 978 90 388 0039 4

NUR 363
Verschijnt juni 2022

Titel De filosoof, de hond
en de bruiloft
Prijs € 24,99
Omslag Ricky van Duuren
Gebonden 17 X 24 cm
Omvang 296 bladzijden

ISBN 978 90 388 0361 6
NUR 363
Reeds verschenen
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Barbara Stok
De dikke Stok

I

© LIN WOLDENDORP

n deze omnibus zijn de beste autobiografische strips gebundeld
die Barbara Stok in de afgelopen 25 jaar maakte. De basis
vormen Lang zal ze leven (nu deels ingekleurd) en Toch een
geluk. De eerste stripverhalen dateren uit 1996, toen Barbara
een twintiger was. Ze drumde in een punkrockband, ging veel
uit en ontdekte haar seksualiteit. In de loop der jaren groeiden
de verhalen met haar leeftijd mee. Ze vertelt over een burn-out,
ongewenste kinderloosheid, maar ook over internationaal succes.

Barbara Stok (1970) is bekend

• Barbara’s eigen keuze uit haar mooiste autobiografische
strips van de afgelopen 25 jaar
• ‘Eén van de belangrijkste stripmakers van Nederland.’
– NRC Handelsblad

geworden met openhartige
stripverhalen over haar eigen
leven. Ze heeft dertien boeken op
haar naam staan en ontving de
Stripschapprijs voor haar oeuvre.

• PROMOTIE
• Interviews en recensies
• Radio-optredens
• Boekhandelsoptredens
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne
• Boektrailer

Een Barbara
Stok-omnibus!
Prijs € 27,50
Omslag Ricky van Duuren
Gebonden 17 X 24 cm
Omvang 448 bladzijden
ISBN 978 90 388 1216 8
NUR 363
Verschijnt juli 2022
NIJGH & VAN DITMAR • ZOMER 2022 11
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NON-FICTIE

Tiya Miles
Alles wat ze dragen kon
De reis van Ashleys tas, het aandenken van een zwarte familie

I

n het South-Carolina van de jaren vijftig van de negentiende
eeuw verkeert de tot slaaf gemaakte Rose in een crisis: haar
dochter Ashley staat op het punt ‘verkocht’ te worden. Ze aarzelt
geen moment en pakt een paar dierbare spullen in een katoenen
tas, als teken van liefde en om Ashley te helpen overleven. Kort
daarop wordt de negenjarige van haar moeder gescheiden en
verkocht.

ALLES WAT ZE
DRAGEN KON
De reis van Ashleys tas,
het aandenken van een zwarte familie

In dit veel geprezen, aangrijpende en heilzame boek onderzoekt de
vermaarde historica Tiya Miles de lange weg van die katoenen tas,
hoe deze drie generaties lang onder zwarte vrouwen van hand tot
hand ging, en pakt ze die tas in figuurlijke zin uit. Ze vergaart een
keur aan vrouwen- en familieverhalen en vult zo de beperkte officiele bronnen en archieven aan tot een afgerond geheel. Het resultaat
is een bijzonder getuigenis, een onthullend verhaal over slavernij
en de periode daarna in de Verenigde Staten.

T I YA M I L E S
N I J G H & VA N D I T M A R

PROMOTIE
• Interviews en recensies

• Winnaar National Book Award, finalist Kirkus Prize, John
Kenneth Galbraith Award
• Een van de beste boeken van het jaar volgens The
Washington Post, Slate, Vulture, Publishers Weekly, The New
York Times, NPR, Time, The Boston Globe, The Atlantic

• Aandacht in de literaire pers
• Affiches voor de boekhandel
• Auteursbezoek met
publieksavond o.v.
• Onlinecampagne

‘Een historisch verhaal dat even briljant als teder en moedig
wordt verteld.’ – Jill Lepore, auteur van Deze waarheden

Tiya Miles is hoogleraar geschiedenis aan de

Winnaar National
Book Award 2021

© KIMBERLY P. MITCHELL/USA TODAY NETWORK

Universiteit van Harvard. Ze ontving onder
meer de prestigieuze MacArthur Foundation
fellowship en schreef meerdere bekroonde
historische werken.

Oorspronkelijke titel
All That She Carried
Vertaling Robert Dorsman
Prijs € 23,50
Omslag Belina Huey/Paul Pollmann
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 352 bladzijden

ISBN 978 90 388 1203 8
NUR 320
Verschijnt september 2022
Geïllustreerd
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FICTIE

Lisa Taddeo
Ghost lover

E

en legertje mooie en stoere vrouwen beheert vanachter
de anonimiteit van hun schermen de datingdienst
Ghost lover. Een systeem waarin berichten herschreven
en geforward worden zodat je kalm en beheerst overkomt
terwijl je met je nieuwe date correspondeert. Op een politieke
fondsenwerfavond in een villa in LA, waar tal van sterren aanwezig
zijn, voeren drie vrouwen een strijd om de eregast te veroveren.
In een gespannen wachtkamer van een ziekenhuis wordt een
onafscheidelijke groep hard feestende vrienden geconfronteerd
met de verantwoordelijkheden van het leven, maar de magie van
hun gloriedagen komt weer tot leven op het moment dat ze het het
minst verwachten.
In deze negen verhalen roept Lisa de koorts die obsessie is op,
en de blindheid van de liefde, de manie van rouw om verlies. Het
onontkoombare proza dat we inmiddels van Taddeo kennen, maakt
dat je het niet waagt weg te kijken van Ghost lover.

N I J G H & VA N D I T M A R

PROMOTIE

Over Drie vrouwen:

• Interviews en recensies

‘Een messcherpe literaire stijl – denk: Elena Ferrante op speed.’
– Humo
‘Een literair non-fictiemeesterwerk van hetzelfde niveau als In
Cold Blood.’ – Elizabeth Gilbert

• Aandacht in de literaire pers
• Affiches voor de boekhandel
• Auteursbezoek met
publieksavond o.v.

• Liefde, obsessie, en het verband daartussen. Van de meesteres.
• Van Drie vrouwen zijn bijna 10.000 exemplaren verkocht
• Voor de liefhebbers van A.M. Homes, Ottessa Moshfegh en
Kate Elizabeth Russell

• Onlinecampagne
• Boektrailer

Lisa Taddeo schreef het opzienbarende
non-fictiewerk Drie vrouwen, dat meteen
op nummer één van de New York Timesbestsellerlijst terechtkwam en wekenlang
bestsellerlijsten over de hele wereld
domineerde. Ze leverde bijdragen aan o.a. de
The New York Times, Esquire, Elle en Glamour
en voor haar korte verhalen ontving ze tot
tweemaal toe de Pushcart Prize. Lisa woont
© J. WAITE

Adembenemende
verhalen waarvan
er reeds drie
bekroond werden
(Pushcart Prize
2017 en 2019,
Andrew Lytle Prize
2018)

met haar echtgenoot en dochter in Litchfield
County.

Oorspronkelijke titel Ghost Lover
Vertaling Janine van Der Kooij
Prijs € 21,99
Omslag Chelsie Graig/Nick Misani/
Paul Pollmann
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 256 bladzijden

ISBN 978 90 388 0775 1
NUR 302
Verschijnt september 2022
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FICTIE

Sylvia Witteman
Ik verzin dit niet

SYLVIA
WITTEMAN

K

unt u geen pompstation
passeren zonder een frisbee,
een kilo winegums en een
verdorde frikandel aan te schaffen?
Zit er altijd blauw pluis op uw
pasgelakte teennagels? Wat vonden
uw kinderen van de homevideo
van hun eigen geboorte? Vervoert
u in uw bagage weleens levende
slakken, geheime rookworsten of vijf
identieke IKEA-teddybeertjes?

Ik verzin dit niet

N I J G H & VA N D I T M A R

Vást wel. Maar bent u ook halsoverkop verhuisd naar een véél te zonnige Amerikaanse buitenwijk? Waar
de poezen blauwe plaknagels dragen
maar het verboden is een alligator
aan een brandblusser vast te ketenen?

SYLVIA
WITTEMAN

Sylvia Witteman
Veel gezelliger dan bij u thuis

De laatste
Wittemanklassiekers in
de vertrouwde
Wittemanreeks

Titel Ik verzin dit niet
Prijs € 15,00
Omslag Moker
Paperback met flappen
13,5 X 21,5 cm
Omvang 256 bladzijden
ISBN 978 90 388 1219 9

jurkjes voor honden, jaarkaarten
voor Disney World, orthodontische
hulp voor kleine knaagdieren en hertrouwen in Las Vegas. Dat is allemaal
wel weer even wennen.
Maar in Nederland zijn wél kroketten. En je kunt er eindelijk weer eens
gewoon lekker door een rood stoplicht lopen.

Veel gezelliger
dan bij u thuis
N I J G H & VA N D I T M A R

Sylvia Witteman (1965) schrijft columns
voor o.a. de Volkskrant en Libelle. Naast
haar bundelingen van columns, zoals
o.a. Een visgraatjas met haaiengrijns,
Boodschappen zonder leesbril en Jullie
zijn zelf gek verscheen in 2016 een nieuwe
editie van Koken met Sylvia Witteman. Haar
© BRENDA VAN LEEUWEN

H

oe is het om na een jarenlang verblijf in een zonnige
Amerikaanse buitenwijk
terug te keren naar Nederland?
Opeens zit je weer zonder eekhoorntjes, Hand Sanitizer, Bottomless
Coffee, lieve, gele schoolbussen,
Pumpkin Pie, mormoonse kolonisten
zonder wifi, zwembaden waar alles
verboden is, Bake Sales, halloween-

NUR 301
Verschijnt juli 2022

nieuwste kookboek Armeluiseten. Goed en
goedkoop eten voor nestverlaters, krenten en
baliekluivers verscheen in 2017. Sylvia woont
met haar gezin, drie kinderen en twee katten
in Amsterdam.

Titel Veel gezelliger dan
bij u thuis
Prijs € 15,00
Omslag Moker
Paperback met flappen
13,5 X 21,5 cm
Omvang 192 bladzijden

ISBN 978 90 388 1220 5
NUR 301
Verschijnt juli 2022
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FICTIE

SYLVIA WITTEMAN

SYLVIA
WITTEMAN

Wat heet!

Wat heet!

De beste zomercolumns

N I J G H & VA N D I T M A R

PROMOTIE
• Onlinecampagne
• Affiches voor de boekhandel
• Advertentiecampagne
• Radiospot

Sylvia Witteman
Wat heet!

“‘W

ie te laat komt, wordt door het leven bestraft,”
zei Gorbatsjov indertijd al tegen Honecker, dus
haastten wij ons naar de Berlijnse dierentuin,
waar een genadige, gouden nazomerzon scheen op de usual suspects.’
Zo begint Sylvia Witteman haar column over het gezinsuitje naar
een toeristische attractie. Want waar andere Nederlanders in de
zomervakantie kiezen voor een bestemming met een zo laag mogelijk
Nederlanderrisico – vergeefs natuurlijk – brengt Sylvia Witteman
haar vakanties door op rondvaartboten met luidruchtige all you
can eat-braadworstbuffetten, bezoekt feestelijke fopmusea met
tentoonstellingen als ‘Coca-Cola door de eeuwen heen’ en koopt
lelijke, dure souvenirs zoals een brokje van de Berlijnse Muur dat
eigenlijk helemaal niet uit de Berlijnse Muur komt, maar uit een wat
verloederde Audi-garage in Wiesbaden.
In Wat heet! zijn Wittemans zomerse hoogtepunten verzameld
uit haar columnbundels: over de liefde voor ratelende rolkoffers
over Venetiaanse kasseien, topless zonnen na je dertigste en
daadkrachtig de schappen van een Shell-paradijs aflopen op zoek
naar een incourant flesje nagellak. Want ach, het is zomer.

• Het ultieme zomerboek!
• De leukste verhalen over de zomer, zon, terrasjes en reizen
• Inclusief quiz, palmbomenprijsvraag, kleurplaat en connect
the dots-puzzel

Ik ga op vakantie
en ik neem mee…

Eerder verschenen
themabundels
Prijs € 9,99
Omslag Moker
Paperback 12,5 X 20 cm
Omvang 240 bladzijden
ISBN 978 90 388 1195 6
NUR 301
Verschijnt juni 2022
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FICTIE

Maggie O’Farrell
Hamnet

D

eze schitterende historische roman over het verhaal achter
Shakespeares beroemdste stuk werd een wereldwijde
bestseller. Hamnet is een stralend portret van een huwelijk
en het verlies van een geliefde zoon.
‘O’Farrell zorgt voor spanning door deskundig twee
verhaallijnen te vervlechten. […] Er is een mooi en verrassend,
diverse continenten bestrijkend hoofdstuk waarin beschreven
wordt hoe de pest in het gezin van Agnes terechtkwam, en de
roman weet ook oprecht te ontroeren.’ – NRC Handelsblad ****
‘Vakmanschap, kun je wel zeggen. Het boek is een plezier om
te lezen, hoewel het onderwerp uiteindelijk tragisch is. Een
boek met meerdere lagen en levensechte karakters, prachtig
opgebouwd. […] Het zit prachtig in elkaar.’ – Nederlands
Dagblad

PROMOTIE

‘Een grandioos boek. Prachtig.’ – Lidewijde Paris in
Nieuwsweekend

• Online campagne

‘Een adembenemende, ontroerende studie naar rouw.’
– The Guardian
• Begin oktober verschijnt O’Farrell’s spectaculaire nieuwe
roman Het huwelijksportret

Maggie O’Farrell heeft verschillende
romans op haar naam staan, waaronder Hier
moet het zijn, Als de regen niet valt (beide
genomineerd voor de Costa Novel Award)
en De hand die de mijne vasthield – waarmee
ze de Costa Novel Award won. In 2017
verscheen Ik ben ik ben ik ben, haar eerste
non-fictieboek, dat zeer goed ontvangen
© MURDO MACLEOD

Everseller (meer
dan 10.000
exemplaren
verkocht) nu in
midprice

werd.

Oorspronkelijke titel Hamnet
Vertaling Lidwien Biekmann
Prijs € 15,00
Omslag Tinder Press/Nico Richter
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 400 bladzijden
ISBN 978 90 388 1217 5

NUR 302
Verschijnt juni 2022
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NON-FICTIE

Hef & Erik Jan Harmens
PUUR

D

it is een kutleven, daarom moet ik in de lucht leven
Rapper Hef neemt geen enkel blad voor zijn mond. Niet
in zijn muziek, ook niet in deze eerlijke, rauwe biografie.
Open en eerlijk vertelt hij over een bijzonder leven vol hoogteen dieptepunten, dat voerde van Rotterdam naar AmsterdamZuidoost en van Hoogvliet tot waar hij nu woont. Over de jonko en
de henny gaat het, en over de chickies en fissa’s. Maar hij vertelt
ook over de torenhoge eisen die hij aan zichzelf stelt als artiest, aan
de vele verantwoordelijkheden die hij heeft voor de mensen om
hem heen, en over de dood van zijn moeder. Over alleen thuis op de
bank zitten op oudejaarsavond, en het verdwenen geloof in huisjeboompje-beestje.
Direct, liefdevol en altijd uit het hart: PUUR is het onverbloemde
verhaal van een onverbloemde man die met zijn unieke rapstijl en
rauwe overkomen al vijftien jaar waanzinnig geliefd is, zowel op de
straat als bij de critici.
• Hef is gastheer van de populaire ‘Rookworst’-podcast
(500.000 luisteraars per aflevering)
• Ruim 700.000 mensen luisteren maandelijks naar Hefs
muziek op Spotify
• Uitgegeven en gepromoot in samenwerking met hét
hiphoplabel van Nederland: Noah's Ark

PROMOTIE
• Muzikale boekpresentatie
• Samenwerking met Noah's Ark
• Interviews en recensies
• Radio- en televisieoptredens
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

Hef (Julliard Frans, 1987) werd in 2008 in één klap het gezicht van de
Rotterdamse wijk Hoogvliet. Samen met zijn broers Crooks en Adje bracht
hij na diverse videoclips de mixtape ‘Boyz In De Hood vol. 1’ uit. Het in 2009
verschenen debuutalbum Hefvermogen
krijgt een tweede deel: Hefvermogen 2, dat
verschijnt in 2022. Hef is naast artiest ook
A&R-manager bij Top Notch/Noah’s Ark.
Erik Jan Harmens (1970) was twintig jaar
geleden de eerste kampioen Poetry Slam van
Nederland en publiceerde vijf dichtbundels
en zes romans. Over zijn besluit niet meer te
drinken schreef Harmens de bestseller Hallo

© ELS ZWEERINK

Biografie van een
van Nederlands
bekendste
rappers

muur. Hij maakt sinds 2019 een podcast over
onverdoofd leven.

Prijs € 20,00
Omslag Jonno Vaes
Paperback 13,5 X 21,5 cm
Omvang 256 bladzijden
ISBN 978 90 388 1180 2
NUR 320
Verschijnt september 2022
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NON-FICTIE

Toen ik in augustus 1942 aankwam op
de Zwaluwenburg, woonde er in een van
de zijvleugels van het landhuis een heer.
Er werd gezegd dat hij een kennis van de
directeur was, die rust moest houden na
een ziekte. Hij bemoeide zich met niemand
en werd zo nu en dan door zijn echtgenote
bezocht. Ik had zo mijn vermoedens, maar
maakte me geen zorgen: een psychiatrische
inrichting midden op de Veluwe leek mij
een prima plek om onder te duiken.
Foto's van boven naar beneden:
Meisjes en verpleegsters op de put achter Huize
Zwaluwenburg, waarsch. zomer 1942.
De familie Van der Horst in 1939, met Charry links, Thea
in het midden en Eef rechts.
Meisjes van Huize Zwaluwenburg op een rij, 1942.
Het derde meisje in de rij is het meisje op de omslagfoto.
Het zesde meisje is in 1946 in Amsterdam vermoord.
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Richard de Nooy
Verraad op Huize Zwaluwenburg

Richard de Nooy

Verraad
op Huize
Zwaluwenburg

Wat mijn moeder nooit heeft geweten

O

p 20 november 1942 ontstaat er consternatie op Huize
Zwaluwenburg, een psychiatrische inrichting voor
vrouwen op de Veluwe. Tijdens een avondwandeling
ontsnapt een aantal patiënten aan het toeziend oog van leerlingverpleegster Thea van der Horst. De meisjes komen terecht bij
het Duitse legerkamp op ’t Harde. Ze beweren dat ze worden
mishandeld en dat er joodse onderduikers op de inrichting
verblijven. Er volgt een razzia.
Richard de Nooy zocht de waarheid achter de oorlogsverhalen van
zijn moeder Thea. Hij wist haar herinneringen aan te vullen met
de verhalen van onderduikers, patiënten, verzetslieden en andere
betrokkenen. Samen vormen ze een epische vertelling vol kleur,
spanning, heldendom en verraad.

Wat mijn moeder nooit heeft geweten
N I J G H & VA N D I T M A R

PROMOTIE

• Indrukwekkend, caleidoscopisch oorlogsverhaal over
patiënten, onderduikers, verzetshelden – en een dappere
leerling-verpleegster
• Als Laurent Binet 't Hooge nest had geschreven
• Met fotokatern

• Interviews en recensies
• Aandacht in de literaire en
historische pers
• Radio-optredens
• Boekhandelsoptredens
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

Richard de Nooy (1965) groeide op in
Johannesburg en woont in Amsterdam.
Met zijn eerste roman, Zes beetwonden en
een tetanusprik, won hij de belangrijkste
debuutprijs in Zuid-Afrika. Zacht als Staal
(2010) werd genomineerd voor de AKO
Literatuurprijs. Zendingsdrang en Van kleine
helden verschenen in 2013 en 2017. Verraad

Verzet en verraad
op een Veluws
kasteel

© CHRIS VAN HOUTS

op de Zwaluwenburg is zijn eerste nonfictieboek.

Prijs € 22,99
Omslag Paul Pollmann
Paperback met flappen 13,5 X 21,5 cm
Omvang 352 bladzijden
ISBN 978 90 388 0949 6
NUR 320
Verschijnt augustus 2022

Geillustreerd
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Verschijningsoverzicht
maakt onderdeel uit van

MEI

Kim Gordon en Sinead Gleeson – This Woman’s Work*
Renske de Greef – Mamamorfose*
Arnon Grunberg – De heilige Antonio*
Lieke Noorman – Gehannes*
Ellen Ombre – Last*
Josh Ritter – De godvergeten glorie van alles*
Margôt Ros en Jeroen Kleijne – Zeg maar Agaath*
JUNI

Damiaan Denys – Onze adembenemende autonomie*
Hannah Gadsby – Tien stappen naar Nanette
Arnon Grunberg – Tirza
Elizabeth Hardwick – Slapeloze nachten
Maggie O’Farrell – Hamnet
Barbara Stok – Vincent
Sylvia Witteman – Wat heet!
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1017 XJ Amsterdam
publiciteit@nijghenvanditmar.nl
www.nijghenvanditmar.nl
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MARKETING EN SALES
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j.hoek@singeluitgeverijen.nl
VERTEGENWOORDIGERS
Nandi Penning
06 15 23 95 60
n.penning@singeluitgeverijen.nl
Willem Verduijn
06 50 68 51 97
w.verduijn@singeluitgeverijen.nl
VERKOOP BINNENDIENST
020-76 07 222
verkoop@singeluitgeverijen.nl

UITGEVER
Elik Lettinga
e.lettinga@nijghenvanditmar.nl
PUBLICITEIT
Jan van Helden
06 51 87 56 82
j.van.helden@singeluitgeverijen.nl
Lisa Vendrik
06 25 31 45 59
l.vendrik@singeluitgeverijen.nl
AANVRAGEN RECENSIEEXEMPLAREN &
BEELDMATERIAAL
020-7607210
publiciteit@nijghenvanditmar.nl

JULI

Barbara Stok – De dikke Stok
Sylvia Witteman – Veel gezelliger dan bij u thuis
Sylvia Witteman – Ik verzin dit niet
AUGUSTUS

Hedy D’Ancona – Koude kermis*
Lucie Hubert – Kind van de zee*
Richard de Nooy – Verraad op Huize Zwaluwenburg
SEPTEMBER

Arnon Grunberg – Onze oom
Elizabeth Hardwick – Verleiding en verraad
Hef en Erik Jan Harmens – PUUR
Sietse van der Hoek – Hete bliksem, vreemde smetten
Tiya Miles – Alles wat ze dragen kon
Lisa Taddeo – Ghost lover
* Reeds aangeboden
Prijzen en verschijningsdata in deze prospectus zijn onder voorbehoud.
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