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Het verhaal begint in 1888 op het fa-
miliekasteel in Limburg, precies 

op de grens met Duitsland. Daar stichten 
de jonge Edmond en zijn Duitse vrouw 
Hermine een mineraalwaterfabriek en 
een gezin. Hun zonen, de tweelingbroers 
Nol en Max, kiezen bij het begin van de 
Eerste Wereldoorlog ieder een andere 
poort, waardoor ze aan weerszijden van 
de geschiedenis terechtkomen. Max gaat 
in navolging van zijn Duitse grootvader, 
die de keizer nog heeft gediend, vechten 
aan het oostfront. Nol begint in Leiden 
aan een studie rechten. Wanneer Max 
niet uit de oorlog terugkeert, trouwt Nol 
met hun vroegere buurmeisje Nora. Met 
haar vestigt hij zich in Utrecht.

Kort na hun huwelijk blijkt Max toch 
nog in leven. Hij zal Nora en haar 

kinderen tot het eind van de Tweede We-

reldoorlog blijven achtervolgen. Nora’s 
opstandige dochter Elsie – door het on-
gelukkige huwelijk van haar ouders en de 
familiegeheimen getraumatiseerd –krijgt 
na een paar afgebroken verlovingen eind 
jaren vijftig een relatie met prins Bern-
hard. Als dekmantel voor hun affaire hu-
welijkt hij haar uit aan zijn hondstrouwe 
adjudant Ernst. Wanneer ze zwanger 
raakt, wordt ze samen met Ernst door 
Bernhard verbannen naar Suriname. 
Maar Bernhard begint haar te missen, en 
ze worden weggestopt in een naargeestig 
jachthuis op een koninklijk domein. In 
deze broeierige militante omgeving is de 
zoon van Elsie en Ernst gedoemd een 
kindsoldaat te zijn. Als kind speelde hij 
met het keizerlijke vaandel van zijn over-
grootvader Maximiliaan, jaren later 
vormt datzelfde vaandel het begin van 
zijn weergaloze roman.

De geschiedenis van twee gegoede  
Nederlandse families, door de ogen van de  
laatste telg, die vermoedens heeft dat hij  

de zoon is van prins Bernhard. 
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In Kindsoldaat ontrafelt Oscar van den Boogaard voor het eerst 
in zijn schrijversbestaan zijn eigen familieachtergrond. Een we-
reld van militairen, diepgewortelde stambomen en hypocriete 
mores die meer dan anderhalve eeuw omspant. Het is een weer-
galoze wraakoefening in de vorm van een bildungsroman.
Het verhaal van vijf generaties speelt zich af tegen de achter-
grond van een eeuw waarin de oude wereldorde na twee oorlo-
gen definitief is verdwenen, maar in de familie nog volop na-
zindert.  

Oscar van den Boogaard (1964) groeide op in Suriname en 
Nederland. Hij studeerde rechten en Franse taal- en letter-
kunde. Hij debuteerde met de roman  Dentz  (1990), daarna 
volgden onder meer Fremdkörper (1991), De heerlijkheid van 
Julia  (1995, nominaties Libris Literatuur  Prijs en Gouden 
Uil),  Het verticale strand  (2005)  en  Meer dan een minnaar 
(2010, nominatie AKO Literatuurprijs). In 2013 verscheen De 
tedere onverschilligen. Sinds 2011 is Van den Boogaard artis-
tiek directeur van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
(hisk) in Gent.

februari 2018 • paperback, 600 pag. • 15 x 23 cm • € 22,99 • isbn 978 90 234 5775 6

nur 301 • foto Rineke Dijkstra • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

OSCAR VAN DEN BOOGAARD KIND
SOLDAATEen hedendaagse Buddenbrooks;  

een sensationele leeservaring

Over Meer dan een minnaar:
 

‘Een van de fascinerendste 
Nederlandse schrijvers.’ 

die zeit
 

‘Oscar van den Boogaard 
bouwt een meeslepend, 

verrukkelijk en altijd 
verbazingwekkend 

universum op.’ le monde

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx



Gerenommeerd historicus en 
Juliana-biograaf Jolande Withuis  
vertelt haar eigen familiegeschiedenis.

‘Na het beschrijven van vreemde 

levens ontleedt Jolande Withuis  

in Raadselvader met chirurgische 

precisie het leven van haar  

communistische vader. De pen  

als scalpel: pijnlijk en verlossend.  

Een meesterlijke sectie op een  

sekte. Ontroerend en ook nog eens 

hoogst actueel nu het verlangen 

naar een paradijselijk wereldbeeld 

en het apart zetten van mede

burgers weer de kop op steekt.’  
adriaan van dis
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februari 2018 • gebonden, 224 pag., geïllustreerd • 12,5 x 20 cm

€ 19,99 • isbn 978 94 031 0600 7 • nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Keke Keukelaar •  

Jolande Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster ver-
bonden aan het niod. Ze schrijft voor nrc Handelsblad, Trouw 
en de Volkskrant. Bij De Bezige Bij verschenen Erkenning 
(2002), Na het kamp (2005), De vrouw als mens (2007) en in 
2008 Weest manlijk, zijt sterk, een biografie over verzetsman 
Pim Boellaard, die werd bekroond met de Grote Geschiedenis 
Prijs 2009 en de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2010. In 2016 
verscheen de bestseller Juliana. Vorstin in een mannenwereld, 
die werd genomineerd voor de Brusseprijs.

De bekende schaakjournalist Berry Withuis (1920-2009) werd 
grootgebracht in een gereformeerd gezin. Als twaalfjarige raakte 
hij zijn geloof in God kwijt. Later werd hij communist en redac-
teur van het dagblad De Waarheid. Zijn dochter Jolande (1949) 
groeide op met haar vaders politieke overtuiging, maar ontwik-
kelde zich als volwassene tot een vermaard critica van het com-
munisme. Die breuk met haar afkomst opende voor Withuis de 
weg naar het schrijverschap en de wetenschap, maar leidde tege-
lijkertijd tot een verwijdering tussen haar en haar vader. Na zijn 
dood kon ze zich er niet bij neerleggen dat de man die zij als kind 
had vereerd, zich als persoon nauwelijks had laten kennen. Met be-
hulp van onder meer zijn bvd-dossier reconstrueert ze in Raad-
selvader zijn levensgeschiedenis.

Withuis’ scherpe en ontroerende ontleding van de verhouding 
tot haar vader weerspiegelt onze recente wereldgeschiedenis en 
biedt de lezer een blik van binnenuit op de Koude Oorlog: ‘Ik 
was vijf en wist: wij zijn de vijand.’ 

Jolande Withuis
Raadselvader

Kind in de Koude Oorlog
Een zoektocht naar een niet gekende vader en een indrukwekkend 

portret van een communistisch gezin in de Koude Oorlog.

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx

‘Ik ben niet opgegroeid met 
verjaardagen en huwelijken,  
maar met de executie van de 

Rosenbergs in 1953 en de 
Hongaarse Opstand in 1956. 

Dat is de chronologie van  
mijn jeugd.’
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De bestsellerauteur  
van Staal is terug met  

een aangrijpend portret  
van een jonge vrouw 
en haar keuze voor 
het moederschap

‘Levenslicht is een  
urgente, ontroerende 

en rauwe roman.’  
la repubblica
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maart 2018 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0650 2

nur 302 • oorspronkelijke titel Da dove la vita è perfetta • vertaling Manon Smits

omslagontwerp bij Barbara • foto Philippe Matsas •  

Silvia Avallone (1984) woont in Bologna, waar ze is afgestu-
deerd in de filosofie. Haar debuutroman Staal werd genomi-
neerd voor de Premio Strega, won de Premio Campiello Opera 
Prima en was wereldwijd een groot succes. 

De zeventienjarige Adele is moederziel alleen in de verloskamer 
van het ziekenhuis aan het bevallen. De vader van haar kind zit 
in de gevangenis, en ook al heeft hij verlof gekregen, ze wil hem 
er niet bij hebben, en evenmin haar moeder en zus. Ze heeft van 
tevoren besloten de baby ter adoptie af te staan, in het besef dat 
zij het kind geen goed leven kan bieden – al begint de twijfel nu 
wel te knagen. Ze weet dat haar jonge leven hoe dan ook voor 
altijd zal veranderen. Dit moment is een afscheid, of een nieuwe 
start.
De dertigjarige Dora probeert al lange tijd zwanger te worden. 
Wat eerst een droom was, is inmiddels een obsessie, en om haar 
huwelijk te redden besluit ze een kind te adopteren. Maar ook 
hier is er geen zekerheid, en beide vrouwen zien zichzelf gecon-
fronteerd met dezelfde vraag: wanneer ben je een moeder? 

Van Staal van Silvia Avallone zijn 
meer dan 60.000 exemplaren verkocht

Over eerder romans van Silvia Avallone:

‘Een beklemmend, maar ook ontroerend verhaal, dat je ademloos uitleest.’ 
**** de volkskrant 

‘Dit is een ijzersterk boek. Rauw, grappig, maar vooral pijnlijk accuraat.’ 
de morgen

‘De roman van Silvia Avallone ademt verdriet. Ze schrijft ijselijk en prachtig.’ 
nrc handelsblad

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx
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februari 2018 • paperback, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0500 0

nur 301 • omslagontwerp Dooreman • foto Michiel Hendryckx •  

Een zinderend liefdesverhaal tegen de achtergrond 
van de hoofdstad van Europa

Hij een eurocraat, zij iemand zonder verblijfsvergunning. Hij 
lobbyt voor grote bedrijven, zij doet allerhande onderbetaalde 
klusjes. Hij een westerling, zij een Afrikaanse. Maar allebei ko-
men ze van elders.
Wanneer Griff en Ama een relatie krijgen, moeten ze heel wat 
twijfels en vooroordelen opzijzetten. Overwint liefde alles? Of 
gebruiken ze elkaar alleen maar even, tot ze de ander niet meer 
nodig hebben? En wat is dat met de stad waarin ze wonen? 
Brussel, wereldstad tegen wil en dank, vol kunst en fijnstof, de 
ene dag vriendelijk en de volgende dag grimmig, met soms wat 
zon maar meestal veel te dikke wolkenpartijen.
In een sensuele, meeslepende stijl onderzoekt Jouw huid wat 
liefde en stedelijkheid in de eenentwintigste eeuw betekenen. 
Zijn wij allen wereldburgers geworden? Of verdwalen we alleen 
maar een beetje? 

Jeroen Theunissen (1977) publiceerde drie dichtbundels en 
verscheidene prozawerken. Zijn in 2013 verschenen picareske 
familieroman De omwegen  leverde hem algemene lof op en 
belandde op de longlist van de Libris Literatuur Prijs. Met Hier 
woon je won hij de Herman de Coninck Publieksprijs 2016.promotie 

> Xxx
> Xxx
> Xxx

Jeroen Theunissen
Jouw huid

‘Theunissen is een  
geëngageerd schrijver 
die geen zin heeft om  
zich achter een masker 
van ironie te verschuilen. 
Zijn oeuvre wordt met  
elk boek relevanter, 
over tuigender en  
onweerstaanbaarder.’  
de standaard
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Over Achterberg. Een biografie:

‘Een biografie van zeldzame klasse.’ 

Boudewijn Büch

Over Slauerhoff. Een biografie:

‘Het is niet een, maar dé biografie van 

Slauerhoff.’ Nelleke Noordervliet

Over Vestdijk. Een biografie:

‘Dit is, zonder twijfel, de definitieve 

Vestdijk-biografie.’ elsevier

Over Marten Toonder. Een biografie:

‘Een voortreffelijk gedocumenteerd 

boek, een heel lezenswaardige  

biografie.’ de volkskrant

Biograaf Wim Hazeu schrijft zijn  
meesterstuk. Recent ontdekte bronnen 
stelden hem in staat een geheel nieuw 
licht te werpen op de persoon en het 
grote kunstenaarschap van Lucebert.
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februari 2018 • gebonden, 974 pag. • 14 x 20 cm • € 34,99 • isbn 978 94 031 0470 6 

nur 320 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Tessa Posthuma de Boer •  

Wim Hazeu schreef eerder de succesvolle biografieën van 
Gerrit Achterberg, Slauerhoff, M.C. Escher, Vestdijk en Marten 
Toonder. Voor zijn Slauerhoff-biografie ontving hij de biografie-
prijs van de Dordtse Academie. Op die van Vestdijk promo-
veerde Hazeu aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Lucebert, zo schreef de dichter Gerrit Kouwenaar, verscheen als 
een komeet en maakte zich binnen vijf jaar als dichter en later 
als schilder waar. Tot op de dag van vandaag wordt hij gezien als 
een van de grootste dichters in ons taalgebied. Kouwenaar 
schreef ook: ‘Wij zijn allemaal van de oorlog, het leed en hoge 
tonen.’ Wat dat voor Lucebert (1924-1994) betekende, beschrijft 
Wim Hazeu in deze meeslepende biografie, die voor een deel 
gebaseerd is op eerder ontoegankelijke of onbekende bronnen. 
Lucebert is het levensverhaal van een gepassioneerde dichter en 
beeldend kunstenaar. Het is het verhaal van worsteling en succes. 
Het is het verhaal van het naoorlogse artistieke leven, waarin 
Lucebert verzet aantekent tegen autoriteiten die politiek en 
kunst bij het oude willen laten. Het is het verhaal over de dich-
ters en kunstenaars die Lucebert omringden: Bertus Aafjes,  
Armando, Hans Andreus, Karel Appel en talloze anderen. En 
het is een verhaal over liefde en geliefden, over avonturen in 
Amsterdam, Bergen, Berlijn, Frankrijk, Italië en Spanje. 
Het leven van Lucebert was complex, en dit stelde Wim Hazeu 
voor vraagstukken die hij als biograaf nog niet eerder had hoe-
ven oplossen.

Een onthullende biografie, die een volledig en indrukwekkend  
portret schetst van de dichter-tekenaar-schilder Lucebert  

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx



Tara Westover is al zeventien als ze voor  
het eerst naar school gaat. Als kind van 
fundamentalistische mormoonse ouders  
die zich voorbereiden op het einde van de 
wereld wordt haar geboorte niet geregis-
treerd, zijn ziekenhuizen uit den boze en 
gaat ze niet naar school. 

Leerschool is een indringend coming-of-age-
verhaal over de pijn van het moeten breken 
met je familie en de bevrijdende kracht van 
onderwijs.
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Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen 
risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren  
een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in 
het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo 
afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te 
onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig 
ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig 
wordt.
Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te 
brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young Univer-
sity. Daar begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet 
alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleer-
de opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen 
dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.

Tara Westover (1986) werd geboren in de bergen van Idaho. 
In 2008 voltooide ze een bachelor geschiedenis aan Brigham 
Young University. Ze behaalde het jaar erna een master intel-
lectuele geschiedenis en politieke theorie aan Trinity College 
in Cambridge en werd aangesteld als gastonderzoeker aan 
Harvard. In 2014 voltooide ze haar promotieonderzoek aan de 
universiteit van Cambridge. Leerschool is haar debuut.

februari 2018 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0570 3

nur 320 • oorspronkelijke titel Educated • vertaling • omslagontwerp bij Barbara • foto Paul Stuart •  

Voor de lezers van Jan Siebelinks Knielen op een bed violen 
en Franca Treurs Dorsvloer vol confetti.

‘Je kunt mijn nieuwe persoonlijkheid op veel 
manieren zien. Als een transformatie. Als 
een metamorfose. Als verraad. Ik noem het 
liever een leerschool.’

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx
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De wereld zoals we die kennen is ten einde gekomen. Er is spra-
ke van een omgekeerde evolutie: planten en dieren reproduce-
ren zich nog wel, maar met als resultaat bevreemdende oerver-
sies van zichzelf. Er gaan geruchten dat ook vrouwen bevallen 
van een primitievere mensensoort. Als gevolg van repressieve 
nieuwe wetten worden alle zwangere vrouwen opgepakt door 
speciale politie-eenheden. Straten krijgen bijbelse namen en 
buren keren zich tegen elkaar. Terwijl de samenleving langzaam 
instort, probeert de zwangere Cedar Hawk Songmaker te vluch-
ten en haar biologische ouders te vinden in een indianenreser-
vaat in het noorden van de Verenigde Staten. Opgejaagd door 
de politie en hun informanten zet ze alles op alles om haar on-
geboren kind te beschermen.

Louise Erdrich schrijft romans, korte verhalen en poëzie. 
Voor haar werk ontving ze de National Book Award, de Library 
of Congress Prize en de pen/Saul Bellow Award en werd ze 
genomineerd voor de Pulitzer Prize. Ze behoort tot de stam 
van de Chippewa-Indianen en wordt gezien als de belangrijk-
ste hedendaagse Native American-schrijver. Erdrich woont in 
Minnesota en is de eigenaar van Birchbark Books, een kleine 
onafhankelijke boekwinkel.

mei 2018 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0340 2

nur 302 • oorspronkelijke titel Future Home of the Living God • vertaling Arjaan van Nimwegen & 

Thijs van Nimwegen • omslagontwerp Loudmouth • foto Paul Emmel •  

Een jonge vrouw vecht voor haar leven en dat van haar ongeboren 
kind, in een angstaanjagend veranderende wereld

‘Louise Erdrich is inmiddels 
een van de beste hedendaagse 
amerikaanse schrijvers.’ 
Philip Roth

‘Een dromerige en  
ijzing wekkende ro man.’  
kirkus reviews

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx



Het gebeurde vorig jaar, de zomer liep op zijn einde. Op het plein was de taxi me al opgeval-
len, hoe bruusk hij stopte voor het rode licht, het nerveuze getoeter. Maar ik was verder ge-
lopen. Een caféruit weerspiegelde mijn gestalte. Ik zag er moe uit, het was een lange nacht 
geweest. Ik veegde mijn haar goed en zei tegen mezelf dat ik er weleens slechter had uitge-
zien, al wist ik zo snel niet wanneer dan. Op dat moment verliet ze de stoep en kwam die 
vertraagde eerste voetstap op het zebrapad neer. Ze haastte zich, keek niet om zich heen. Ik 
herkende haar meteen, zoals je een kindsterretje ook herkent als het jaren later in een vol-
wassenenfilm opduikt. Zij was het die ik had gezocht, niet eens wetende dat ik op zoek was 
geweest. Schrik maakte plaats voor ontzetting: zij kon het niet zijn, dat mocht niet. Ze bukte, 
begon haar veters te strikken. Eerst was er het geluid van piepende banden. Op het moment 
dat ik me omdraaide, vloog de taxi de straat in, de bestuurder zag haar niet, of had anders 
geen zin om vaart te minderen. Het veters strikkende meisje keek op en verstijfde. Had ik 
geweten wat ons allemaal te wachten stond, zou ik, hoe wreed het ook klinkt, ten minste even 
hebben geaarzeld.
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mei 2018 • paperback, ca. 276 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. € 19,99 • isbn 978 94 031 1040 0

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Sander Troelstra •  

Daan Heerma van Voss (1986) is romanschrijver en colum-
nist voor De Morgen. Voor zijn journalistieke werk ontving hij 
De Tegel, en zijn romans werden genomineerd voor verschil-
lende literaire prijzen.  Journalistiek werk verscheen onder 
meer in NRC, De Volkskrant, Haaretz en The New York Times. 
Zijn recentste roman De laatste oorlog (2016) wordt vertaald 
in het Duits, Zweeds, Spaans en Chinees.

Geloof ik eigenlijk nog wel in de liefde? 
Het is een vraag die de vierendertigjarige Thomas Wolf lang 
zich lang niet heeft durven stellen. Maar nu hij is gevallen voor 
het jonge meisje A. moet hij wel. Zeker als zijn enige vriend, de 
zieke filosoof Adriaan, een beroep op hem doet. Adriaan, die 
vreest de Kerst niet te zullen halen, wil nog één keer meemaken 
hoe het is om helemaal in iemand op te gaan. Hij vraagt Tho-
mas om elk onderdeel van zijn relatie te documenteren. Vanaf 
dat moment is Thomas een dubbelagent in de liefde. Ondertus-
sen eist het meisje A. al zijn aandacht op: ze wenst het beste stel 
uit de geschiedenis te zijn, wil dat iedereen jaloers op hen is, en 
ze rust niet voordat ze Thomas heeft laten zien wat het in het 
huidige ‘narcistische tijdperk’ betekent om van iemand te hou-
den. Maar wanneer ze elkaar helemaal proberen te doorgron-
den, komt hun relatie onder steeds meer druk te staan. Wie zal 
wie het eerste hebben ontleed en wat zal er gebeuren als alle 
geheimen eindelijk boven tafel zijn gekomen?

Liefde maakt ziek, zo is het nu eenmaal. 
Het enige medicijn: méér liefde.

Daan Heerma van Voss
Noem het liefde

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx

‘Amper 29 jaar oud is hij. En toch heeft hij intussen een oeuvre 
bijeen geschreven waarvoor sommige pensioengerechtigde 
schrijvers een karaktermoord zouden begaan. […] Zijn nieuwe 
roman is een intense leeservaring, waarin je volledig wordt 
ingepalmd door de denkwereld van Abel Kaplan. De roman 
heeft vaart, en Van Voss diept de merkwaardige denkwereld van 
de ambigue Abel Kaplan helemaal uit, met bijna Mulischiaanse 
thema’s. […] De Laatste Oorlog is een kruising tussen Arnon 
Grunberg, Leon de Winter en Harry Mulisch.’ de morgen

‘De laatste oorlog, van zijn vijf romans de meest historische, laat 
zich lezen als een analyse van onze tijd, en raakt om die reden 
aan de relevante kwesties van dit laatste decennium.’ la razón

‘Een verlate reis is een aangrijpend, pijnlijk en subtiel werk, een 
even levendig als fijnzinnig portret.’ Amoz Oz
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‘Een voortreffelijk, alarmerend portret 
van een land dat een buitengewoon 
grote invloed uitoefent op de moderne 
wereld. Deze literaire non-fictie 
is vergelijkbaar met het werk van 
Svetlana Alexijevitsj.’ kirkus reviews

‘Masha Gessen is bescheiden 
in haar eruditie, vaardig in haar 
onconventionaliteit en moedig in 
haar oprechtheid. In dit bijzondere 
tijdsgewricht, waarin we Rusland 
moeten begrijpen om onszelf te 
begrijpen, mogen we blij zijn dat  
we haar hebben.’ Timothy Snyder
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februari 2018 • gebonden, 576 pag. • 15x23 cm • € 34,99 • isbn 978 94 031 0610 6

nur 680 • oorspronkelijke titel The Future is History. How Totalitarianism Reclaimed Russia

vertaling Jan Robert Braat • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Tanya Sazansky •  

Masha Gessen, bekroond journaliste, geprezen om haar ‘onver-
schrokken aanklacht tegen de machtigste man van Rusland’ 
(The Wall Street Journal), geeft een fenomenaal inzicht in de 
gebeurtenissen en krachten die haar geboorteland Rusland de 
afgelopen decennia hebben ontwricht. In De toekomst is ge-
schiedenis volgt ze de levens van mensen die geboren werden in 
de nadagen van het Sovjetrijk en opgroeiden met ongekende 
verwachtingen. Haar hoofdpersonen ‒ kinderen en kleinkinde-
ren van de bouwmeesters van het nieuwe Rusland ‒ koesteren 
elk hun eigen aspiratie, als ondernemer, activist, denker of 
schrijver.
Gessen brengt in kaart hoe hun levens beïnvloed worden door 
de intriges van een verpletterend regime dat weigert zichzelf te 
begrijpen. Een regime waarin de oude Sovjet orde ongehinderd 
kan terugkeren in de vorm van de maffiastaat die Rusland nu is. 
De toekomst is geschiedenis is een sterk en urgent verhaal, een 
waarschuwing voor nu en alle tijden.

Masha Gessen (1967) is een Russisch-Amerikaanse journaliste 
en auteur van verschillende boeken, waaronder De man zon-
der gezicht. De macht van Vladimir Poetin, dat in vijftien landen 
verscheen. Ze ontving een aantal onderscheidingen, zoals een 
Guggenheim Fellowship en een Carnegie Fellowship, en publi-
ceert onder meer in The New York Times, The New York Review 
of Books, The New Yorker, Slate en Vanity Fair. Na een lang 
verblijf in Moskou woont Gessen nu weer in New York.

Masha Gessen
De toekomst is geschiedenis

De terugkeer van het totalitaire Rusland 

Over De man zonder gezicht:

‘Gessen toont opvallend veel moed. 
Een ijzersterke aanklacht tegen de machtigste 
man in Rusland.’ the wall street journal 
 
‘Gessen schijnt met een doordringend licht in  
elke donkere hoek van het verhaal van Poetin. 
Fascinerend en keihard.’ foreign affairs 
 
‘Fascinerend.’ the new yorker

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx



3736

maart 2018 • paperback, 208 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0580 2 

nur 320 • omslagontwerp Hats & Tales • foto Maeve Stam •  

Daan Borrel (1990) studeerde Literatuurwetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam en is freelancejournaliste. Ze 
schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, De Correspon-
dent en Het Parool over cultuur en seksualiteit. In 2017 stelde 
ze met huisarts en seksuoloog Peter Leusink de bundel Dit 
gaat niet over seks samen.

Als ze heeft gekust met een man die niet de hare is, schrijft 
Daan Borrel vanuit een kamer in Berlijn een brief aan haar 
vriend. De brief draait uit op een zelfbevragend relaas over ver-
langens, intimiteit en seksualiteit. Mogen wij elk verlangen on-
derzoeken en uitleven? En hoe combineren we dat met onze 
behoefte aan intimiteit? Vrouwen zijn tegenwoordig vrij om 
hun eigen verlangen te volgen, maar hoe moet dat als ze nooit 
hebben geleerd hiermee om te gaan? Of zijn mannen er net zo 
slecht in? En wat creëert verlangens eigenlijk, de geest of het li-
chaam? In hoeverre worden ze bepaald door verhalen?

In dit persoonlijke essay zien we Daan Borrel in haar hongerige 
zoektocht naar antwoorden. Ze richt zich daarbij tot verlichte 
denkers, de literatuur, oosterse filosofie, popzangeressen en 
films, maar ook tot haar eigen lijf en tot de vrouwen die het 
opgevoed hebben. Naar je benen kijken geeft een intieme blik in 
het hoofd én de onderbuik van een mens die in alle nuance pro-
beert haar eigen seksualiteit te begrijpen. 

Journaliste Daan Borrel onderneemt een hongerige zoektocht naar 
haar eigen seksualiteit

Daan Borrel
Naar je benen kijken
Een persoonlijk verhaal over verlangen
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foto niet bruikbaar!



‘Niet die hulpeloze lichamen die elkaar 
ondersteunen, niet dat verdriet dat 

zich met horten en stoten een weg zoekt, 
niet de mooie bloes en de juwelen en de 
bloemen, zelfs niet dat witte gezicht, maar 
de blik van mijn vader, die wil ik me herin-
neren. Hoe hij naar zijn vrouw kijkt, lichtjes 
voorovergebogen, met ogen die strelen, 
omhelzen, omklemmen, kussen, eten, drin-
ken, schreeuwen, sprakeloos van onthut-
sing, wenen, en opnieuw strelen, omhelzen, 
omklemmen en kussen. Elke millimeter 
van dat gezicht, van die hals, die haren, die 
armen, die handen. Opnieuw kijken, kijken. 
En opnieuw. Zoals hij nooit eerder heeft ge-
keken, voor die ene, nee, voor de laatste, 
nee, nee, nee, voor de allerlaatste keer.’

‘Metamorfose. Hij is aan het verande-
ren in een man die de herinnering 

aan zijn vrouw achternarent, hoewel die 
onherroepelijk vervaagt (naarmate hij 
sneller rent, gaat het vervagen sneller, 
naarmate hij trager loopt, lopen de herin-
neringen verder van hem weg). Elke han-
deling, hoe banaal ook, is onlosmakelijk 
met haar verbonden en zal één voor één 
losgeknipt moeten worden. Voor hem uit 
rent zijn geliefde die door de snelheid ha-
ren verliest, vingernagels, ledematen, vel, 
borstbeen… Tot er alleen nog een panisch 
kloppend hart als een alarmlicht voor hem 
uit ijlt.’

NA HET VERLIES VAN ZIJN MOEDER    BRENGT PETER VERHELST IN ZIJN 
LANGVERWACHTE NIEUWE ROMAN EEN ODE    AAN HET LEVEN, DE KUNST EN DE LIEFDE
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april 2018 • gebonden, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 0520 8

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  

Peter Verhelst (1962) is dichter, romancier en regisseur. 
Sinds 2006 is hij als regisseur en schrijver verbonden aan het 
theaterhuis NTGent. Hij ontving voor zijn werk verscheidene 
prijzen, waaronder de Gouden Uil, de Jan Campert-prijs, de 
Vlaamse Cultuurprijs, de Gouden Griffel, de Ida Gerhardt  
Poëzieprijs, de Herman de Coninckprijs en de F. Bordewijk-prijs. 

Totaal onverwacht overlijdt de moeder van Peter Verhelst. Hij is 
getuige van de rouw van zijn vader en probeert daarbij ook zelf 
een weg te vinden in een proces vol rauw-realistische, mythi-
sche, zintuiglijke, essayistische en poëtische verhalen. Haast 
krampachtig graaft hij naar herinneringen. Tegelijk opent Ver-
helst op volstrekt originele wijze nieuwe werelden waarin edel-
herten, vissen, kunstwerken, witte katten en Japanse tuinen 
huizen. 
Voor het vergeten is geen moederboek, en ook geen boek over 
de dood, maar een hartstochtelijke ode aan ons hakkelende, 
tastende verzet tegen betekenisloosheid en verdriet. Verhelst 
probeert met handen en voeten iets vitaals te scheppen. Iets wat 
we ons blijvend kunnen herinneren. Om eindelijk te kunnen 
vergeten.

‘Verhelst bedrijft visueel proza en hij zal op dat vlak 
niet snel overtroffen worden.’ ***** de standaard
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PETER VERHELST
VOOR HET VERGETEN



‘Er is slechts een handvol boeken  
die het plezier en de romantiek van  

de klassieken hebben vastgelegd. 
Donna Tartts De verborgen geschiedenis 

is er een. Een Odyssee  is een ander.  
Wat er in dit boek gebeurt, is eigenlijk 
niet belangrijk; het gaat meer om het 

vertellen dan het verhaal. Homerus 
heeft een uitdrukking voor dergelijke 
betoverende vertellers: hun woorden 

‘hebben vleugels’.  Mendelsohns 
woorden hebben zulke vleugels.’ 

the times
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april 2018 • paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. € 21,99 • isbn 978 90 234 0000 0 

nur 320 • oorspronkelijke titel An Odyssey: A Father, a Son, and an Epic • vertaling Xxx

omslagontwerp bij Barbara • foto Matt Mendelsohn •  

Daniel Mendelsohn is een bekroond auteur, literatuurcriti-
cus, vertaler, classicus, en docent aan Bard College in New 
York. Hij schrijft regelmatig voor onder meer The New York 
Times, Esquire en Newsweek, en is vaste boekrecensent voor 
New York Magazine. Zijn roman Verloren (2006) werd be-
kroond met verschillende prijzen in binnen- en buitenland, 
waaronder de National Jewish Book Award, de National Book 
Critics Circle Award, en de Prix Médicis. In Engeland is Een 
Odyssee genomineerd voor de Baillie Gifford Prize for 
Non-Fiction 2017.

Jay Mendelsohn, een gepensioneerd wiskundige, is tachtig jaar 
oud als hij besluit zich in te schrijven voor een universiteitsse-
minar over de Odyssee, gegeven door zijn zoon Daniel. Hij be-
schouwt het zijn laatste kans om de klassieke literatuur, ver-
waarloosd in zijn jeugd, te leren kennen, maar vooral ook om 
zijn zoon, schrijver en classicus, beter te begrijpen. Samen be-
sluiten de twee mannen een reis te maken over de Middellandse 
Zee, in navolging van Odysseus’ beroemde omzwervingen. De 
reis brengt lang bewaarde geheimen aan het licht die Daniel 
helpen zijn vader eindelijk beter te leren kennen. Het resultaat 
is een boek waarin de tijdloze thema’s van de Odyssee zelf weer-
klinken: die van bedrog en erkenning, huwelijk en kinderen, en 
van reizen en thuiskomen. Een Odyssee vormt tegelijkertijd een 
aangrijpende persoonlijke geschiedenis en een literaire verken-
ningstocht.

Een ontroerend verhaal over hoe Homerus’ epische meesterwerk  
een vader en zijn zoon nader tot elkaar bracht
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‘Misschien wel de meest 
begiftigde essayist van zijn 
generatie.’ los angeles times

‘Rijk, levendig en warm. Een 
diep ontroerend verhaal over 
een levens veranderende reis 
van een vader en zijn zoon. 
Mendelsohn zorgt ervoor dat 
Homerus’ Oddysee schittert.’ 
the new york times

Daniel Mendselsohn

een odyssee
Een vader, een zoon, een epos



Giorgio Bassani (1916 – 2000) wordt gezien als een van de belangrijkste moderne schrijvers uit Italië. 
Zijn novellen en romans spelen in de tijd van Mussolini, en worden nog altijd geroemd om de tragiek en 
oprechte menselijkheid van de personages. Het mooiste werk van Giorgio Bassani zijn de verzamelde 
boeken onder de naam Het verhaal van Ferrara. Het is een tijdloos en beeldschoon kroniek van het le-
ven in Ferrara, een stadje in Noord-Italië dat eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en 
waar Bassani zelf ook opgroeide.

‘Hoe dicht kun je komen bij een schrijver die je liefhebt?  
Je kunt hem lezen en herlezen, maar er komt een moment  

waarop dat niet langer toereikend is. Het proza van Bassani 
wordt je, in al zijn betoverende eenvoud, te machtig.’

Michaël Zeeman in de volkskrant
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De verhalen en romans van Giorgio Bassani vormen een ondeelbare 
eenheid. Ze spelen zich allemaal af in de stad Ferrara. Voor Bassani is 
die stad niet alleen een plattegrond, maar ook een voedingsbodem voor 
de herinnering, waardoor ieder verhaal en elke roman een tegenwicht 
vormt voor het wegvallen van het verleden. Doordat zijn personages in 
verschillende verhalen weer opduiken, wordt het werk van Bassani als 
één geheel gezien, Il romanzo di Ferrara – het verhaal van Ferrara.

De individuele boeken – Binnen de muren, De gouden bril, De tuin van 
de familie Finzi-Contini, Achter de deur, De reiger en De geur van hooi 
– zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een overweldi-
gend portret van het Italië van na de oorlog. Giorgio Bassani wordt met 
recht gezien als misschien wel de belangrijkste schrijver van zijn land, 
en zijn tijdloze meesterwerken zullen altijd een nieuw lezerspubliek 
blijven vinden.

De tijdloze en wereldberoemde reeks boeken is 
nu eindelijk weer volledig leverbaar

Giorgio Bassani
Het verhaal van Ferrara
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Binnen de muren • april 2018
paperback, 202 pag. 
13,6 x 21,5 cm • € 15,- 

isbn 978 94 031 0250 4 
nur 302 • oorspronkelijke titel 

Dentro le mura 
vertaling Jan van der Haar • 

De gouden bril • april 2018
paperback, 144 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 10,-

isbn 978 90 234 9916 9
nur 302 • oorspronkelijke titel

Gli occhiali d’oro
vertaling Jan van der Haar • 

De tuin van de familie Finzi-Contini
april 2018 • paperback, 288 pag.

13,6 x 21,5 cm • € 15,-
isbn 978 94 031 0800 1 • nur 302

oorspronkelijke titel 
Il giardino dei Finzi-Contini

vertaling Jan van der Haar • 

Achter de deur • april 2018
paperback, 128 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 10,-

isbn 978 94 031 0260 3 • nur 302
oorspronkelijke titel 

Dietro la porta • vertaling 
Tineke van Dijk • 

De geur van hooi • april 2018
paperback, 104 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 10,-

isbn 978 94 031 0280 1 • nur 302
oorspronkelijke titel 

L’odore del fieno • vertaling 
Tineke van Dijk • 

De reiger • april 2018
paperback, 160 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 10,-

isbn 978 94 031 0270 2 • nur 302
oorspronkelijke titel 

L’airone • vertaling 
Jan van der Haar • 

6 titels in cassette • april 2018 • ca. € 70,- • isbn 978 94 031 10103 • nur 302
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Meer dan 75.000 exemplaren verkocht

Stefan Hertmans
De bekeerlinge

In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis 
over een pogrom en een verborgen schat gesproken. Eind ne-
gentiende eeuw vindt men in een synagoge in Caïro een hoe-
veelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan Hertmans 
ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit 
de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een jood-
se jongen. Hij gaat letterlijk achter deze vrouw aan, die samen 
met haar verboden liefde op de vlucht slaat en een duizeling-
wekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen.

‘Aan de hand van een kleine geschiedenis vertelt 
Hermans een groot verhaal met indrukwekkende 
verbeeldingskracht.’
de volkskrant

‘Een intense proeve van tegenstellingen, tussen de 
verbeten zoektocht van een schrijver en de woeste 
tijd die hij oproept.’ trouw

februari 2018 • paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. € 12,50 • isbn  978 94 031 0980 0

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •  

februari 2018 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. € 12,50 • isbn 978 94 031 0990 9

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •  

Meer dan 65.000 exemplaren verkocht!

In deze indringende memoires is Sonja Barend niet langer de-
gene die alleen vragen stelt, maar zoekt ze ook de antwoorden. 
Vragen die haar al sinds haar jonge jaren achtervolgen over het 
lot van haar vader en moeder in oorlogstijd. Al zoekende pro-
beert ze inzicht te geven in wat haar gedurende haar hele loop-
baan heeft bewogen en de richting van haar televisiewerk heeft 
bepaald. Daarmee komt Sonja Barend, die voor iedereen al zo 
vertrouwd was in de huiskamer, nóg dichterbij.

‘Sober, koel en krachtig zet Sonja Barend de kern 
van haar levensverhaal neer.’  
de volkskrant 
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Sonja Barend
Je ziet mij nooit meer terug
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februari 2018 • paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0290 0

nur 302 • oorspronkelijke titel Gott ist nicht schüchtern • vertaling Joëlle Feijen

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto René Fietzek •  

Olga Grjasnowa (1984) werd geboren in Azerbeidzjan en 
emigreerde op haar twaalfde met haar familie naar Duitsland. 
Haar zeer succesvolle debuutroman, Een Rus is iemand die 
van berken houdt, werd bekroond met diverse literaire prijzen 
en ook haar tweede roman, De juridische schimmigheden van 
een huwelijk, werd zeer goed ontvangen.

Hammoudi, een jonge Syriër die in Parijs geneeskunde heeft 
gestudeerd, moet terug naar Syrië om zijn paspoort te laten ver-
lengen. Precies op dat moment breekt in Syrië de oorlog uit en 
Hammoudi kan geen kant meer op. Hij besluit zich aan te mel-
den bij het verzet tegen het Syrische regime. 
Amal is een jonge actrice uit Damascus die zich ook heeft aan-
gesloten bij de protesten tegen het regime. Hammoudi en Amal 
kennen elkaar niet, maar als de oorlog steeds heviger om zich 
heen grijpt besluiten ze allebei te vluchten. Na een levensge-
vaarlijke reis ontmoeten ze elkaar in Berlijn. Amal heeft inmid-
dels een jong meisje geadopteerd van wie de moeder de boot-
tocht naar Europa niet heeft overleefd. Hoewel het erop lijkt dat 
ze in een veilig land zijn aangekomen, zijn hun problemen nog 
lang niet voorbij. In Duitsland worden ze gezien als niets meer 
dan vluchtelingen, en de toenemende vreemdelingenhaat grijpt 
diep in hun leven in.

Een urgente en persoonlijke roman over twee mensen die aan  
het begin staan van een levensgevaarlijke vlucht naar Europa

‘Deze roman raakt aan een diepere waarheid.’
Frankfurter Allgemeine Zeitung

‘Een beklemmend realistische roman, die 
heel veel respect verdient.’ Spiegel Online

‘Laconiek en eigenzinnig. Een krachtig 
vertelde, hoogst intelligente en geestige 
roman.’ de groene amsterdammer over 
Een Rus is iemand die van berken houdt
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‘Van Reybroucks essay komt tot leven  
door wat hij níet beschrijft. Zijn bondige, 
poëtische taal doet deze onbekende land
streek oplichten.’ frankfurter allgemeine 
zeitung 

‘Een elegant essay over grenzen die levens 
veranderen.’ de standaard der letteren

‘Zo klein in omvang als Van Reybroucks 
essay is, zo fijnzinnig en ronduit meesterlijk 
is het opgebouwd.’ die lite rarische welt

‘David Van Reybrouck heeft in zijn essay veel 
aandacht voor de tragische kanten die er 
kleefden aan de bijzondere status van  
Moresnet.’ nederlands dagblad

‘Van Reybrouck voert Emil in de persoon
lijke, erudiete en enthousiasmerende vorm 
van geschiedschrijving die zijn handelsmerk 
is als niet minder op dan een moderne Job,  
een bokszak van de geschiedenis.’
vrij nederland

februari 2018 • gebonden, 64 pag. • 11x19 cm • € 12,99 • isbn 978 94 031 0560 4

nur 680 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  

Het boekenweekessay 2017 van gelauwerd auteur  
David Van Reybrouck was in Nederland binnen enkele dagen  
uitverkocht. Nu verkrijgbaar in handelseditie.

David Van Reybrouck
Zink

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, 
theater en poëzie. Zijn grootste succes behaalde hij met Congo. Een geschiedenis, waarvoor 
hij onder meer de Libris Geschiedenisprijs 2010 en de AKO Literatuurprijs 2010 kreeg. In 
2014 ontving hij de Gouden Ganzenveer en werd zijn pamflet Tegen verkiezingen bekroond 
met de Henriette Roland Holst-prijs. Hij schreef verder de theatermonoloog Para (2016) en 
Een jihad van liefde, waarvoor hij in 2017 samen met Mohamed El Bachiri het Ereteken van 
de Vlaamse Gemeenschap kreeg. In datzelfde jaar verscheen ook het essay Vrede kun je le-
ren (samen met Thomas d’Ansembourg).
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maart 2018 • gebonden, 896 pag. • 12,5 x 20 cm • € 39,99 • isbn 978 94 031 0830 8

nur 306 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • omslagbeeld Gerard Bouma • foto Paul Levitton •  

Gerrit Komrij (1944-2012) was dichter, romancier, criticus, 
polemist, essayist, vertaler, toneelschrijver en bloemlezer. In 
1993 werd zijn beschouwend proza bekroond met de P.C. 
Hooft-prijs. Van 2000 tot 2004 was hij de eerste door Neder-
landse lezers gekozen Dichter des Vaderlands.

Gerrit Komrij debuteerde vijftig jaar geleden met de bundel 
Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten (1968), poëzie 
die voor die tijd zeer opvallend en afwijkend was: vormvaste en 
virtuoze gedichten, met een hang naar het absurde. Komrij’s 
oeuvre heeft zich in de meer dan veertig jaar daarna ontwikkeld 
van frivole ongrijpbaarheid naar een groeiende ernst, een don-
kergrijs getinte visie op het ondermaans bestaan. Tijdens zijn 
veelzijdige literaire loopbaan zou hij de poëzie altijd trouw blij-
ven – hij publiceerde een twintigtal reguliere bundels, in 2004 
voor het laatst tussentijds samengebracht met verspreid werk 
onder de titel Alle gedichten tot gisteren. Ter gelegenheid van 
vijftig jaar dichterschap is deze verzameling aangevuld met 
Spaans benauwd (2005) en Boemerang en andere gedichten 
(2012). Een eigenzinnig, omvangrijk en imposant poëtisch tes-
tament waarin het eindeloos ontdekken en herontdekken is.

Nieuwe, uitgebreide editie van zijn verzamelde poëzie

‘Het was op de Jachthuisweg.  
Daar werd ik, op mijn negentiende, 
dichter. In een handomdraai was  

het gebeurd.’

‘Poëzie is subliem bedrog, lezer. 
Nobele zwendel.’
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GERRIT KOMRIJ
ALLE GEDICHTEN
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februari 2018 • gebonden, 176 pag. • 12,5 x 20 cm • € 19,99 • isbn 978 90 234 4306 3 

nur 302 • oorspronkelijke titel The Largesse of the Sea Maiden • vertaling Peter Bergsma

omslagontwerp Loudmouth • foto Cindy Lee Johnson •  

Vijfentwintig jaar geleden verscheen van Denis Johnson Jezus’ 
zoon, dat door de pers met enige regelmaat wordt genoemd als 
de belangrijkste en invloedrijkste verhalenbundel van een hele 
generatie.
Vlak voor zijn dood in mei 2017 rondde Johnson de verhalen in 
De gulheid van de zeemeermin af. Na het schrijven van vele ro-
mans, betekende dit de terugkeer naar de vorm die hem een van 
de belangrijkste schrijvers van Amerika maakte. Hoewel de the-
matiek nieuw is – hij schrijft over vergankelijkheid en de onver-
wachte manieren waarop levens van koers kunnen veranderen – 
is de stijl nog altijd onmiskenbaar de zijne. Deze krachtige 
verhalen behoren zonder twijfel tot zijn allerbeste werk.

Denis Johnson (1949-2017) schreef romans, novellen, poëzie 
en non-fictie. Zijn roman Een zuil van rook werd bekroond met 
de National Book Award en zijn novelle Treindromen stond  
op de shortlist van de Pulitzer Prize. Eerder verschenen bij De 
Bezige Bij Jezus’ zoon en De lachende monsters.

Op 24 mei 2017 overleed Denis Johnson. 
Dit is zijn laatste verhalenbundel.

promotie 
> Xxx
> Xxx
> Xxx

‘De gulheid van de zeemeermin is een instantklassieker. 
Een meesterwerk dat getuigt van een diepe empathie voor de mens, 

geschreven in verpletterend proza.’ publishers weekly 

‘De meest essentiële schrijver van zijn generatie.’ los angeles times

‘De god waar ik in wil geloven heeft de stem en het gevoel  
voor humor van Denis Johnson.’ Jonathan Franzen

‘Ongekend krachtig en stijlvol proza.’ Philip Roth

‘Wanneer Johnson wordt geprezen om zijn literaire stem, denk ik altijd: eentje maar? 
Hij heeft een hele symfonie tot zijn beschikking.’ Karen Russell 

‘Ik ben een enorm grote fan.’ George Saunders

‘Groots proza, waarlijk groots.’ David Foster Wallace
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februari 2018 • gebonden, ca. 352 pag. • 15 x 23 cm • ca. € 34,99 • isbn  978 90 234 

nur 68 •  omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Tessa Posthuma de Boer •  

Aukje Holtrop (1941) studeerde Nederlands in Amsterdam. 
Ze werkte bij Trouw en Vrij Nederland en was medewerker bij 
de VPRO-radio. Ze schreef eerder de biografie van kinder-
boekenschrijfster Nynke van Hichtum.

De geschiedenis van een turbulent schrijversleven

Ze is al bijna vergeten, haar boeken verstoffen in bibliotheken en 
antiquariaten. Maar in de jaren dertig, veertig, vijftig en zestig 
van de vorige eeuw was Henriëtte van Eyk een schrijfster die de 
ene bestseller na de andere schreef. Ze was een   intrigerende 
vrouw, die ‘uit fatsoen’ (zoals ze zei) in de Tweede Wereldoorlog 
in het verzet zat en daar belangrijk en moedig werk verrichtte. 
Vier mannen hebben haar leven bepaald. Haar dierbare vader, 
directeur van een handelshuis in Amsterdam, ging door malver-
saties failliet, waarna hij met de noorderzon en met zijn schoon-
moeder uit Nederland en uit Jets leven verdween.  Haar broer 
Bert werd hoogleraar scheikunde, was travestiet en eindigde tra-
gisch. Jean de Nève werd haar eerste man, een avonturier, schrij-
ver en onverschrokken verzetsheld, die volkomen gebroken uit 
een Duits concentratiekamp terugkwam. Ten slotte was er haar 
grote liefde, Simon Vestdijk, de schrijver die hopeloos verliefd 
op haar raakte, maar haar uiteindelijk in de steek liet.
Haar leven was welbeschouwd tragisch – maar ze wenste op 
geen enkel moment de moed te laten zakken. 

Aukje Holtrop
Henriëtte van Eyk

Vrouw tussen vier mannen
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Ter gelegenheid van Jan Siebelinks tachtigste verjaardag:  
een schitterende ode aan het stille plantenrijk, de ziel van  

Siebelinks schrijverschap

februari 2018 • gebonden, 300 pag., geïllustreerd • 13,6 x 21,5 cm

€ 24,90 • isbn 978 94 031 0480 5 • nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen 

foto Sacha de Boer •  

Jan Siebelink is de schepper van vele onvergetelijke personages. 
Maar als stille getuigen zijn er in al zijn romans en verhalen ook 
altijd de bloemen en de planten. Op de achtergrond vertellen ze 
een eigen verhaal, de geschiedenis van de kwekerij, en uiteinde-
lijk vertellen ze ook veel over Jan Siebelink zelf. 
In dit wonderschone, rijkgeïllustreerde boek zijn 109 planten 
en bloemen uit dit schrijversuniversum verzameld. Jan Siebe-
link koos voor zijn unieke herbarium zelf de citaten, en hier en 
daar noteert hij nog een herinnering aan zijn vader tijdens 
diens werk. Deze notities zijn kleine juweeltjes die de lezer tot 
diep in de plantenkassen brengen. 
Onder Siebelinks fijnzinnige pen krijgen de planten een geheel 
nieuw leven, zoals nog nooit in een flora is beschreven. Ze gaan 
een geheimzinnig en ongekend verband aan. ‘Het blad rottend 
op de grond onder de haag had ’s morgens nog een wit spoor 
van rijp dat al gauw smolt. Waar het grint donker was, had de 
mist het nat gemaakt. Je zag er korstmos dat deed denken aan 
blauw weefsel.’

De bloemen van
Jan Siebelink
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Egelantier

De winter was op komst. De schapen en geiten die vrij op
de wal graasden, kwamen steeds vroeger op de middag bij
het hek. De dieren snuffelden in de egelantier of de mei-
doorn, die nog steeds een warboel van takken en stekels
waren. Op een ochtend waren ze met rijp overdekt.
de  ov e r k a n t  va n  de  r i v i e r  [ b l z .  5 2 ]

Het schrijverschap van Jan Siebelink zou 
heel anders zijn verlopen als hij niet tachtig 
jaar geleden op de inmiddels legendarische 

kwekerij was geboren. Zijn werk wordt 
gekenmerkt door veel motieven, maar de 
bloemen hebben wel een heel bijzondere 

plaats in zijn romans. Onder de titel De 
bloemen van Jan Siebelink verschijnt ter ere 

van de tachtigste verjaardag van de kwe-
kerszoon een adembenemend mooie geïl-
lustreerde uitgave, verrijkt met eindeloos 

veel citaten over bloemen uit diens romans 
en verhalen. Een feest om te lezen en een 

inspiratie voor ieder die van bloemen houdt.
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Een fabelachtig mooi geïllustreerde editie van de beroemde roman

Vijf jaar geleden verscheen ter gelegenheid van de vijfenzeven-
tigste verjaardag van Jan Siebelink een speciale uitgave met 
fragmenten uit Knielen op een bed violen en tien daarop geïnspi-
reerde houtsneden van beeldend kunstenaar Klaas Gubbels.  
De sobere sfeer van zijn werk past uitstekend bij het proza van 
Siebelink. Nu zijn die beelden opgenomen in de integrale  
romanm en voor deze nieuwe editie maakte Klaas Gubbels ook 
een vijftiental nieuwe houtsneden. De veelheid van vorm en 
kleur is een feest voor het oog en versterken de leeservaring van 
deze evergreen.

‘Siebelinks stijl is als satijn: soepel en  
oogstrelend, maar dan zo dat je het  
nauwelijks merkt.’ hp/de tijd

Met houtsneden van Klaas Gubbels

‘Ik heb nog nooit in het Nederlands een 
roman gelezen die zo zuiver en ook zo 
goed geschreven is.’ vrij nederland 

Jan Siebelink
Knielen op een bed violen
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Zijn meest ambitieuze roman sinds Het ware verhaal van de  
Kelly-bende, een nieuw hoogtepunt in het oeuvre van een van de 

beste hedendaagse schrijvers

Het is 1954. Irene Bobs is een onafhankelijke vrouw zonder eni-
ge angst. Boven alles houdt ze van hard rijden. Haar man Titch 
is de beste autoverkoper van zuidoost-Australië en samen be-
sluiten ze mee te doen met de Redex Trial, een meedogenloze 
race rond het continent, over wegen die geen enkele auto kan 
overleven. Samen met hun navigator Willie Bachhuber, een 
mislukte leraar met een obsessie voor landkaarten, beginnen ze 
aan een tocht die hen, zonder enige waarschuwing, ver weg 
voert van het witte Australië dat ze zo goed kennen.
Ver van huis is spannend en verrassend, een met zeer veel vaart 
geschreven verhaal dat de lezer keer op keer op het verkeerde 
been weet te zetten. Een meesterwerk vol herkenning, over wie 
we zijn, hoe we hier zijn gekomen en wat we elkaar onderweg 
hebben aangedaan.

Het werk van Peter Carey (1943) is veelvuldig bekroond,  
onder meer met de Commonwealth Writers’ Prize en, voor de 
romans Oscar en Lucinda en Het ware verhaal van de Kelly- 
bende, twee keer met de Man Booker Prize. Carey werd  
geboren in Australië en woont met zijn vrouw en zoon in  
New York.

‘Peter Carey is iemand  
die de kunst beheerst om zijn 
historische romans naar een 
hoger plan te tillen, door zijn  
verbeeldingskracht en door 
actualisering.’  
nrc handelsblad

‘De beste schrijver van  
Australië.’ the guardian

‘Peter Carey is een fantastische 
auteur die proza schrijft dat 
altijd sprankelt.’  
the new yorker 
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‘Ik sta versteld van deze 
jeugdige kracht. Wat een 
boek! (Fantastisch haar  
ook trouwens.)’  David Sedaris

Dit is de laatste dag dat ik in je schrijf. De laatste dag 

van een periode die begon op 14 juli 1995. Dat was de 

dag dat ik onzeker een nietsbetekenend schrift uit de 

kast viste, met de bedoeling er een dagboek van te ma-

ken . Het is gelukt.
Ik ben in deze periode erg veranderd. Van een verlegen 

jongetje groeide ik uit tot iemand aan het begin van de 

puberteit. Iemand die volwassen begint te worden . Ie-

mand die wat van de wereld begint te zien . Ik kan niet 

meer terug naar voorheen . Ik weet nu dat er meer is 

dan een goed cijfer. Ik begin me af te zetten , me anders 

te kleden . Ik ga naar feesten en ik hou me bezig met 

muziek.
Ik sta op het punt verliefd te worden op L. Maar dit keer 

pak ik het anders aan dan met E.Ik barst van de vrienden en krijg regelmatig opmerkin-

gen als: „Goh, wat ben jij populair”, maar met niemand 

heb ik een band als met jou.Als ik straks dit dagboek dichtsla, sluit ik een periode in 

mijn leven . Dit is waar mijn dagboek eindigt. Dag lief 

dagboek, je was een hele goede vriend.
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Voor de lezers van Het geheime dagboek van Adrian Mole

Lief dagboek, de conclusie die ik na vandaag kan trekken: ik zit in 
de klas met een stel massakonijnen die absoluut niet bij mij pas-
sen. Ik voel me eenzaam, leeg en alleen. Zes hele lange jaren! Zes 
jaar en dan is het voorbij. Leeg, helemaal leeg.

Wie is in staat om zonder gevoel van schaamte zijn puberdag-
boek te herlezen? De meeste dagboeken belanden in een verge-
ten doos, in de haard of in een papierversnipperaar. Raoul de 
Jong beschouwt de auteur van zijn dagboeken daarom niet als 
zijn jongere zelf maar als ‘een twaalfjarig monster dat met veel 
gevoel voor drama schittert in zijn eigen op  Beverly Hills 
90210 geïnspireerde soapopera.’ Op hilarische wijze analyseert 
De Jong fragmenten uit zijn dagboek waarin opstandigheden, 
ontluikende liefdes, gebroken harten en existentiële crises el-
kaar in hoog tempo afwisselen. Maar De Jong geeft niet alleen 
een inkijkje in de tere puberziel, zijn verwijzingen naar popmu-
ziek, tv-programma’s en nieuwsfeiten brengen je als lezer on-
middellijk terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Raoul de Jong (1984) is danser en schrijver. Hij reisde op zijn 
negentiende vier maanden in zijn eentje door Afrika. Op zijn 
eenentwintigste overleefde hij drie maanden in New York met 
vijftig dollar op zak. Hij schreef columns voor Spunk, NRC Han-
delsblad, nrc.next en Het Parool, en hij publiceerde vijf boe-
ken. Voor zijn eerste boek,  Stinknegers, ontving hij de Dick 
Scherpenzeelprijs en zijn laatste,  De grootsheid van het al, 
werd onderscheiden met het Beste Rotterdamse Boek. Mo-
menteel schrijft hij aan een boek over Suriname en het slaver-
nijverleden.

maart 2017 • paperback, 160 pag., geïllustreerd • 12,5 x 20 cm • € 14,99 • isbn  978 90 234 

nur  • omslagontwerp bij Barbara • foto Stefano Puttin •  

Raoul de Jong
Dagboek van een puber
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15,-
12,50

Met de kortingsbon uit

Bedenk eens 
wat, Tom 
Poes!

• Het slaagsysteem
• De daadsteller 
• De kniphoed

Zoals mijn goede 
vader zei...

• De wezelkennis 
• Het boze oog 
• De niks 

Een misselijk 
gedoe 

• De betoverde prinses 
• Kwetal de breinbaas 
• Het lijmteem  

‘Opnieuw een greep uit de eeuwigheid, 
als u begrijpt wat ik bedoel.’ de heer o.b.b. te r. 

‘Hm.’ tom poes

Met inleidingen van 
Toonder- biograaf 

Wim Hazeu

april 2018 • gebonden, 256 pag. • 15,- • isbn 978 94 031 0410 2 • nur 301 

omslagontwerp Studio Jan de Boer •  
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Een groep Deense soldaten komt aan in een militair kamp in 
Afghanistan. Vierentwintig mannen en één vrouw, onder lei-
ding van de charismatische commandant Rasmus Schrøder. Ze 
zijn zeer gemotiveerd, uitstekend opgeleid en klaar voor het 
avontuur. Maar de dagen kruipen monotoon voorbij, tot een 
landmijn twee soldaten doodt en een steeds ongenadiger spi-
raal van geweld in gang wordt gezet. Wanneer Schrøder de 
groep verraadt, verliezen de soldaten elke vorm van controle. 
De eerste steen is niet alleen een buitengewoon spannende page-
turner, maar ook een grootse antioorlogsroman van een van de 
meest uitgesproken tegenstanders van westerse militaire be-
moeienis in Afghanistan.

Carsten Jensen werd in 1952 geboren op het Deense eiland 
Ærø. Hij brak internationaal door met zijn roman Wij, de ver-
dronkenen. Voor De eerste steen verbleef Jensen lange tijd in 
Afghanistan. De roman won diverse prijzen in zijn thuisland en 
zal worden verfilmd. 

Intens epos over oorlog, vriendschap, 
liefde, verraad en de dood

promotie 
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‘De eerste steen is een meesterwerk. Een literaire, humanistische precisie aanval.’ 
politiken

‘Carsten Jensen is zonder enige twijfel een van de beste schrijvers in de 
hedendaagse Scandinavische literatuur. Hij is een unieke verhalenverteller.’  

henning mankell

Van het westelijk front geen nieuws van Erich Maria Remarque. 
Slachthuis 5 van Kurt Vonnegut. Catch 22 van Joseph Heller.  

Matterhorn van Karl Marlantes. Aan deze rij oorlogsromans moet nu 
het indrukwekkende De eerste steen van Carsten Jensen worden 

toegevoegd. Het Afghanistan van de eenentwintigste eeuw vormt de 
setting voor deze epische vertelling, waarin Jensen op meeslepende 

en overtuigende toont wat oorlog met de mens doet.



‘Eigenlijk ben ik ontzettend lui, het allerliefste lig ik.’ Deze uitspraak van Hugo Claus ver-
raadt tien jaar na zijn overlijden nog onverminderd zijn baldadigheid, zijn gevoel voor spel 
en zijn vermogen te liegen om zichzelf te verbergen. Zijn maskerade heeft hij tot zijn dood 
kunnen volhouden, maar dankzij de slimme selectie van verhalen en fragmenten die bio-
graaf Mark Schaevers onder de titel Het verdriet staat niet alleen maakte, komt aan het licht 
hoezeer Claus zichzelf blootgaf in zijn werk. Deze schitterende bloemlezing leest als een 
volwaardige autobiografische roman.

Naast schrijver van romans,  gedichten en toneelstukken was Hugo Claus schilder, scenarist 
en regisseur. In 2003 gaf hij tijdens een kort verblijf in het ziekenhuis een staaltje van zijn 
tekenkunst. De 109 tekeningen die hij toen maakte, worden ter gelegenheid van zijn sterfdag 
integraal gepubliceerd in Alsof er iets te kiezen was. 
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nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Ik ben geen autobiografisch schrijver, heeft Hugo Claus meer 
dan eens gezegd, maar vooral om te verbergen hoezeer hij voor 
zijn geschriften uit eigen ervaringen putte. Dat hij met Louis 
Seynaeve in zijn opus magnum Het verdriet van België een alter 
ego schiep, is bekend, maar dat boek staat niet alleen: in talloze 
van zijn romans, verhalen en toneelstukken gebruikte Claus au-
tobiografisch materiaal als een opstap om zich de fictie in te lan-
ceren. 
Biograaf-at-work Mark Schaevers ging in Claus’ immense oeuvre 
op zoek naar de verhalen waarin diens leven resoneert. Niet om 
het proza terug te brengen tot de realiteit, maar om het wonder 
van Claus beter te begrijpen. Met resultaat: de verkenning van 
Claus’ leven via zijn verhalen heeft – bijna onvermijdelijk – een 
collectie superieure, vaak nog te onbekende verhalen opgele-
verd, waaronder ook tot nog toe ongebundelde. 

Mark Schaevers (1956) werkt als journalist voor het week-
blad Humo. In 2011 stelde hij De wolken. Uit de geheime laden 
van Hugo Claus  samen. Eerder schreef hij over ballingschap 
in Oostende, de zomer van 1936. In 2015 verscheen Orgelman, 
een biografie van de schilder Felix Nussbaum. Het boek werd 
bekroond met de Gouden Boekenuil en genomineerd voor de 
eci Literatuurprijs. 

Een schitterende vondst uit de nalatenschap, 
109 tekeningen in facsimile

Toen Hugo Claus in maart 2003 in het ziekenhuis moest verblij-
ven bracht zijn vriend Jan Vanriet hem een lege dummy, ter af-
leiding, om in te schrijven mocht hem iets invallen tijdens de 
ledige uren. Nog geen maand later, nadat de oude meester was 
hersteld, gaf hij het boekje tijdens een etentje weer terug. Tot 
grote verrassing van Jan Vanriet was het volgetekend. Hugo 
Claus had in korte tijd 109 unieke kunstwerkjes vervaardigd, 
elk in geheel eigen stijl, alsof hij zichzelf de opdracht had gege-
ven in korte tijd al zijn registers nog eens te bespelen. De teke-
ningetjes zijn ontroerend, grappig, sterk, indrukwekkend, ele-
gant, verleidelijk. Suzanne Holtzer, die jarenlang zijn redacteur 
was, zocht er dichtregels en strofen bij, waarbij ze liet zich liet 
leiden door de tekeningen zelf.

‘Claus is werkelijk een genie.’ die zeit

maart 2018 • gebonden, 120 pag. • 12,5 x 20 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 0620 5 

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slagnen •  
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Gedichten en tekeningen

Samengesteld door biograaf Mark Schaevers
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De eerste kritische editie van Claus’ 
meest gewaagde literaire experiment

Met De verwondering gaf Hugo Claus in 1962 naar eigen zeggen 
voor het eerst de volle maat van zijn talent. Hij neemt de lezer 
mee op een huiveringwekkende hellevaart die cirkelt rond onze 
eindeloze fascinatie voor helden en hun mythes. De roman ver-
wierf terecht een klassieke status en heeft na meer dan een halve 
eeuw niets van zijn verontrustende uitwerking verloren.
De aan de Universiteit Antwerpen verbonden tekstbezorgers 
Kevin Absillis en Wendy Lemmens baseerden zich op uitvoerig 
onderzoek van nooit eerder bestudeerde manuscripten, aante-
keningen en dagboeken. In het speciaal voor deze uitgave ge-
schreven nawoord tracht Kevin Absillis de helden uit deze 
raadselachtige roman finaal te ontmaskeren. 

‘Van de duivelskunstenaar Hugo Claus is De 
verwondering iets van het mooiste en machtigste 
dat hij geschreven heeft.’ Louis Paul Boon

maart 2018 • luxe paperback, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0360 0

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

‘Dit is de Great Belgian Novel.’ the times 

maart 2018 • paperback, 720 pag. • 13,6 x 21,5 cm

€ 19,99 • isbn 978 94 031 0810 0 • nur 301

omslagontwerp Moker Ontwerp •  

‘Een hoogtepunt in de gehele Nederlandstalige 
literatuur.’ Marjolijn van Heemstra

maart 2018 • paperback, 176 pag. • 12,5 x 20 cm

€ 15,00 • isbn 978 94 031 0390 7 • nur 301

omslagontwerp Moker Ontwerp •  

‘Claus is werkelijk een genie, als schilder, 
als dichter, als romancier en als toneelschrijver.  

De geruchten is het donkerste juweel onder 
al zijn romans.’ die zeit

maart 2018 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm

€ 19,99 • isbn 978 94 031 0820 9 • nur 301

omslagontwerp Moker Ontwerp •  
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Bezorgd en ingeleid door 
Kevin Absillis en Wendy Lemmers
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foto Jean-Luc Bertini •  

Groteske, soms schokkende satire op 
onze hedendaagse samenleving

Een man plaatst naaktfoto’s van zijn vrouw op internet en biedt 
haar ter veiling aan. Een andere man biecht bij zijn collega op 
dat zijn penis ineens verdwenen is. Een groepje verveelde va-
kantiegangers besluit om een weddenschap te houden hoe lang 
het duurt voor een schip met vluchtelingen zinkt. 
Het zijn slechts drie van de vele anekdotes die Philippe Claudel 
in Onmenselijk vertelt. Hij is ‘ervan overtuigd dat er situaties 
zijn waarbij de literatuur de rol van schuurpapier op zich moet 
nemen. Om de hersens op te schuren – het doet eerst pijn, maar 
daarna kriebelt het ook’. Het resultaat is een reeks verrassende 
en prikkelende verhalen die een nieuwe, vileine kant van Claudel 
laten zien. 

Philippe Claudel (Dombasle-sur-Meurthe, 1962) schrijft ro-
mans, verhalen en scenario’s en is lid van de prestigieuze 
Académie Goncourt. Zijn roman Grijze zielen betekende de 
doorbraak naar het grote publiek. Het verslag van Brodeck 
werd genomineerd voor de Prix Goncourt en bekroond met 
de Prix Goncourt des lycéens. Zijn meest recente roman is De 
boom in het land van de Toraja.

‘Philippe Claudel is een 
meesterlijke verhalen  
verteller.’ de volkskrant
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Marie Kessels (1954) debuteerde in 1991 met de roman Boa. 
Daarna volgden onder meer Een sierlijke duik (1993), De god 
met de gouden ballen (1995), Niet vervloekt (2005), Ruw 
(2009), Het lichtatelier (2012) en Brullen (2015). Haar oeuvre 
is bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de 
Multatuliprijs, de Anna Bijns Prijs en de F. Bordewijk-prijs. 

Een nieuw hoogtepunt in het veelgeprezen oeuvre  
van Marie Kessels.

Nog voor zijn vijftigste kreeg universitair docent Saul Banner de 
diagnose parkinson. Sindsdien heeft hij een onbestendig leven 
geleid. We zien hem hier midden in de chaos van zijn ziektege-
schiedenis, vol verlangen naar een toekomst waarin het ver-
trouwde patroon van het heden niet eindeloos wordt herhaald. 
Zo vangen we een glimp op van de verschillende gestalten van 
die grillige ziekte die zo stil aanwezig is in het hart van onze sa-
menleving.
Fotografe Dana Stromberg, een vriendin van Saul, kijkt terug op 
hun ontmoetingen in het appartement dat Saul eens in een aan-
val van razende woede kocht om zijn gezin en zijn dorp te ont-
vluchten en wat ruimte voor zichzelf te hebben. Zijn vrijplaats. 
Daar beleeft ze zijn parkinson samen met hem, als zijn kame-
raad en bondgenoot. Totdat hij zijn huis moet opgeven.

Veldheer Banner is Kessels tiende boek en zij beschouwt het als 
haar levenswerk.

MARIE KESSELS
VELDHEER BANNER

‘Een auteur om niet over het hoofd te zien.’ **** de volkskrant

‘Hoogliterair, verzorgd, erudiet proza.’ vrij nederland
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In 1998 won Philip Roth de Pulitzer-prijs voor Amerikaanse pastorale. In 
datzelfde jaar ontving hij in het Witte Huis de National Medal of Arts; in 
2002 kreeg hij de hoogste onderscheiding van de American Academy of 
Arts and Letters, de Gold Medal in Fiction, die eerder werd uitgereikt 
aan onder anderen John Dos Passos, William Faulkner en Saul Bellow. 
Tweemaal won Roth de National Book Award, in 1960 voor zijn debuut 
Vaarwel, Columbus en in 1995 voor Sabbaths theater. Hij won ook twee-
maal de National Book Critics Circle Award en driemaal de pen/Faulk-
ner Award. In 2005 won Het complot tegen Amerika de Society of Ameri-
can Historians-prijs voor ‘de meest uitmuntende historische roman over 
een Amerikaans thema in 2003-2004’ en de W.H. Smith Award voor het 
beste boek van het jaar, waarmee Roth de eerste schrijver werd in de 
zesenveertigjarige geschiedenis van de prijs die hem tweemaal won. 
In 2005 was Roth de derde schrijver wiens verzameld werk tijdens zijn 
leven is opgenomen in de Library of America. Vervolgens won hij de pen/
Nabokov Award (2006) en de pen/Saul Bellow Award (2007). In 2011 
ontving hij in het Witte Huis de National Humanities Medal en werd hij 
verkozen tot de vierde winnaar van de Man Booker International Prize. In 
2012 kreeg hij de hoogste onderscheiding van Spanje, de Prins van As-
turië-prijs, en in 2013 werd hij benoemd tot ridder in het Légion d’hon-
neur, de hoogste Franse onderscheiding.

Het werk van de grote Amerikaanse auteur 
Philip Roth heeft nog geenszins aan kracht 

ingeboet. Vanaf 2018 zal zijn ongeëvenaarde 
oeuvre in nieuwe, frisse edities verschijnen, te 
beginnen met Portnoy’s klacht. Tegelijkertijd 
verschijnt Waarom schrijven?, een prachtig 
boek waarin al zijn non-fictie verzameld is,  
waarvan vele stukken voor de eerste keer. 
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maart 2018 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,00 • isbn 978 94 031 0320 4 

nur 302 • oorspronkelijke titel Portnoy’s Complaint • vertaling Else Hoog • omslagontwerp Moker Ontwerp • 

foto Pascal Perich / Getty Images •  

‘Heerlijk grappig… Absurd en overdadig, wild en tumultueus.’ 
The New York Times

Alexander Portnoy groeit op in de morsige industriestad Newark 
(New Jersey), in een gezin van joodse middenstanders. Hij is een 
kind van zijn tijd: een jongen in de jaren veertig, volwassen ge-
worden in de jaren vijftig. Geheel in de greep van zijn joodse 
jeugd en zijn dominante moeder en voortgestuwd door zijn 
dwangmatige seksualiteit bevindt Portnoy zich in een onoplos-
bare situatie, en gaat hij te biecht bij zijn psychiater.

De definitieve editie van de non-fictie van Amerika’s 
meest gevierde schrijver

Naast zijn ongeëvenaarde literaire carrière heeft Philip Roth ook 
zeer veel non-fictie geschreven over een groot aantal onderwer-
pen, waaronder de schrijvers die hij bewondert, zijn eigen werk, 
het creatieve proces en de Amerikaanse cultuur. In Waarom 
schrijven wordt voor het eerst al dit werk verzameld in een band. 
Het bevat de eerder verschenen essaybundels Lectuur van mijzelf 
en anderen en Over het vak, maar ook veel stukken die ofwel 
herzien zijn, of nooit eerder gepubliceerd. 
Waarom schrijven? geeft een prachtig beeld van de gedachtewe-
reld van een van Amerika’s grootste schrijvers en is onmisbaar 
voor de literatuurliefhebber in het algemeen, en voor de vele 
fans van Philip Roth in het bijzonder. 

‘Waarom schrijven? is verplicht leesmateriaal.’  
Jonathan Lethem

mei 2018 • gebonden, ca. 496 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 34,99 • isbn  978 94 031 0330 3 

nur 320 • oorspronkelijke titel Why Write? • vertaling Else Hoog, Bartho Kriek en Ko Kooman

omslagontwerp bij Barbara •  
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‘Onbedaarlijk grappig.’ Tommy Wieringa
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De Bezige Bij filmeditie

maart 2018 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,00 • isbn 978 94 031 0370 9

nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer •  

‘Met Niemand in de stad betoont Philip Huff zich 
een literaire nakomeling van de grote Nescio en 
diens Uitvreter.’ de volkskrant

‘Geweldig geschreven roman vol krankjoreme 
dialogen en absurdistische sfeerbeschrijvingen 
waar Huff als een circusartiest mee jongleert.’ 
nrc handelsblad

Philip Huff (1984) schreef de romans Dagen van gras, Nie-
mand in de stad en Boek van de doden en de verhalenbundel 
Goed om hier te zijn. Met Niemand in de stad won hij de 
Dioraphte Literatuurprijs. In 2015 debuteerde hij als essayist 
met Het verdriet van anderen.

Moderne klassieker verfilmd door Michiel van Erp
15 maart 2018 in de bioscoop

‘Na meer dan een halve eeuw is mijn liefde en 
fascinatie voor Remco’s beschrijving van een  
“dag vol liefde” in een stad die bezig was het 
magisch centrum van de wereld te worden, nog 
steeds aanwezig. Het verlangen om de heimwee 
naar de liefde en het volwassen worden in een 
film te vangen, is in al die decennia nooit minder 
geworden, alleen was het ooit een herinnering 
aan een gisteren, waar het nu een eergisteren 
betreft.’ Frans Weisz, regisseur

Remco Campert (1929) is dichter, romancier en columnist. 
Voor zijn poëzie ontving hij onder meer de Reina Prinsen 
Geerligsprijs, de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam, de 
Jan Campert-prijs, de P.C. Hooft-prijs en de Gouden Ganzen-
veer. In 2015 ontving hij de Prijs der Nederlandse Letteren.

januari 2018 • paperback, 156 pag. • 12,5 x 20 cm • € 10,- • isbn 978 90 234 5496 0

nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer •  

Eindelijk wordt Het leven is vurrukkulluk verfilmd!
25 januari 2018 in de bioscoop

PHILIP HUFF
NIEMAND IN DE STAD

Remco Campert
Het leven is vurrukkulluk
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De Bezige Bij filmeditie
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Verhelst schrijft het Poëzieweekgeschenk van 2018

Als ‘theater’ het thema van de komende Poëzieweek is, kom je 
al snel uit bij Peter Verhelst, die naast gevierd schrijver ook al 
jarenlang als regisseur verbonden is aan NTGent. In Wat ons 
had kunnen zijn, een kraakheldere en tedere reeks gedichten, 
duikt Verhelst in onze gezamenlijke, Westerse canon. Vanuit 
Shakespeare en Beckett zoomt hij uit naar onze eigen leefwe-
reld, die vaak veel theatraler is dan we beseffen. Dit in de geest 
van Joost van den Vondel: ‘De weereld is een speel toneel. Elck 
speelt zyn rol en kryght zyn deel.’

Klanten in de boekhandel krijgen in de Poëzieweek bij aankoop 
van € 12,50 aan poëzie het Poëziegeschenk Wat ons had kunnen 
zijn cadeau. 

‘Radicaal, kwetsbaar, lyrisch, donker:  
de bloedstollende poëzie van Verhelst is 
als een koortsdroom waaruit je niet wilt 
ontwaken.’ Alfred Schaffer

‘Uit de poëzie van Verhelst spreekt een 
roekeloze en complexe drang naar 
schoonheid.’ Charlotte Van den Broeck

‘Peter Verhelst is een van de beste  
dichters op aarde.’ Ellen Deckwitz 

‘Ik heb altijd een Verhelst naast mijn 
bed liggen.’ Anne Vegter
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februari 2018 • paperback, 96 pag. • 15 x 20 cm • € 17,99 • isbn 978 94 031 0640 3

nur 306 • omslagontwerp Anton Corbijn • foto Anton Corbijn •  

Een gloednieuwe en lijvige poëziebundel van een dichter pur sang

Bart Chabot begon zijn literaire carrière als dichter, en nog al-
tijd is poëzie de vorm waar hij met grote regelmaat naar terug-
grijpt. In zijn gedichten, vaak in lange monologen gegoten ver-
halen over eigen en andermans leven, komen God, de dood, de 
vergankelijkheid, hotels en begraafplaatsen veelvuldig voor.
In directe bewoordingen combineert Chabot (zelf)spot met 
nachtmerrieachtige scenario’s en probeert zo de chaos, en de 
dood, te bezweren.

‘De dichter verliest zichzelf door zich te vinden en 
vindt zichzelf door zich te verliezen. Dat alles is 
bij Bart Chabot het geval.’ Gerrit Komrij

Bart Chabot (1954) is dichter, romancier en de biograaf van 
Herman Brood. In 2013 verscheen Triggerhappy, waarmee hij 
debuteerde als romanschrijver. In 2016 voegde hij daar de 
goed ontvangen roman Easy Street aan toe. Met Hosanna  
dagen keert hij terug naar het hart van zijn literair schrijver-
schap: de poëzie.

‘Bart Chabot is een  
fenomeen. Hij is ook een 

geweldige schrijver. Iemand 
die de diepste krochten van 
de menselijke ziel durft te 

betreden, en dat in een stijl 
die niet alleen scherp en 

meedogenloos is, maar ook 
nog eens garant staat voor 

hilarische humor.  
Een schrijver die over 

honderd jaar nog moeite
loos gelezen kan worden.’ 

Martin Bril
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De beste boeken, de mooiste stemmen:     nieuwe audioboeken bij De Bezige Bij

wieringa

heilige rita



Hét podium voor 
Nederlandstalig talent

In het eerste nummer van deze jaargang doet Revisor waar het om bekendstaat: nieuwe talenten een kans 
geven en gevestigde namen hun beste beentje laten voorzetten. In dit nieuwe nummer komt het allemaal sa-
men: proza, essayistiek, poëzie, Nederlandstalig, vertaald. Er is nieuwe fictie van onder meer Marc Reuge-
brink, Donald Ray Pollock, Elke Geurts, Klaas Knooihuizen en Jente Posthuma. Er is poëzie van Runa Svet-
likova, Marwin Vos en Simone Atangana Bekono, en non-fictie van onder meer Jan van Mersbergen. Samen 
verzorgen zij het begin van dit nieuwe Revisor-jaar en doen ze stuk voor stuk verlangen naar meer werk van 
hun hand.

februari 2018 • paperback, 64 pag. • 16 x 24 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 0880 3

nur 324 • omslagontwerp Eline Kentie • logo-ontwerp Moker Ontwerp • foto •  
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Veertig jaar na zijn dood eindelijk weer leverbaar

JOTIE T’HOOFT

JUNKIEVERDRIET

Volgens zijn bewonderaars had de begaafde Jotie T’Hooft 
(1956-1977) halfweg de jaren zeventig alles om uit te groeien 
tot een groot dichter. ‘Als Hugo Claus de keizer is, is Jotie 
T’Hooft de prins,’ verklaarde uitgever Julien Weverbergh (uit-
gever Manteau) toen T’Hooft met zijn dichtbundel Junkiever-
driet de Reina Prinsen Geerling-prijs kreeg. 
Veertig jaar na het overlijden van Jotie T’Hooft is er eindelijk 
weer een fraaie heruitgave van de iconische bundel Junkiever-
driet die sinds begin jaren tachtig niet meer in zijn oorspronke-
lijke vorm herdrukt is. 

Jotie T’Hooft (geb. als Johan Geeraard Adriaan T’Hooft, 
1956-1977) was een Belgisch neo-romantisch dichter en 
schrijver. Na een exuberant maar zeer kort leven pleegde hij 
op zijn eenentwintigste zelfmoord. Maar Jotie T’Hooft leeft 
voort: in zijn poëzie. Na zijn dood verschenen nog gedichten, 
een bundeling van prozateksten en als snel ook de Verzamel-
de gedichten en het Verzameld proza. Zowel zijn poëzie als zijn 
extravagante levenswandel maken van deze jong gestorven 
dichter een haast mythische figuur in de poëzie.

Daar ik een vermorzeld mens 
ben, liefste
Leg ik me behoedzaam neder
En tracht in het gebied dat ik 
verken
Geen sporen na te laten.
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