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Over het werk van Joël Dicker:

‘Meesterlijke dialogen, schilderachtige perso nages, adembenemende  
plotwendingen en een tomeloos voortdenderend verhaal.’

trouw

‘Dicker is een van die zeldzame schrijvers die de lezer bij 
zijn nekvel grijpen en niet meer loslaten tot de allerlaatste pagina.’ 

de standaard

In 2014 brak J O Ë L  D I C K E R  in één klap  

door in Nederland en Vlaanderen met de grote internationale  

bestseller De waarheid over de zaak Harry Quebert. Daarna verscheen  

het eveneens uitstekend ontvangen Het boek van de Baltimores.  

Van deze boeken samen werden in ons taalgebied meer  

dan 150.000 exemplaren verkocht.

Op 2 april 2019 verschijnt  
De verdwijning van Stephanie Mailer, 

een minstens zo verslavende pageturner 
als De waarheid over de zaak Harry Quebert en 

Dickers spannendste boek tot nu toe! 
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Dicker is terug met zijn beste en spannendste boek tot dusver!

J O Ë L  D I C K E R
De verdwijning van Stephanie Mailer

Orphea is een rustige badplaats in de Hamptons, een paar uur 
rijden van New York. Een stadje waar niet veel gebeurt, tot het 
op de avond van 30 juli 1994 wordt opgeschud door een afschu-
welijk incident: de burgemeester van de stad en zijn familie 
worden thuis vermoord, evenals een toevallige voorbijganger 
die getuige was van de tragedie.
Het onderzoek wordt geleid door twee jonge politieagenten, 
Jesse Rosenberg en Derek Scott. Ambitieus en vasthoudend weten 
zij de moordenaar te pakken, het bewijs is zeer overtuigend. Ze 
verdienen lof voor hun prestatie en ontvangen zelfs een onder-
scheiding.
Twintig jaar later, in de vroege zomer van 2014, vertelt een jour-
nalist met de naam Stephanie Mailer aan Jesse dat hij destijds 
een belangrijke fout heeft gemaakt. Voor hij haar uitvoeriger 
kan spreken, verdwijnt ze onder mysterieuze omstandigheden.
Wat is er met Stephanie Mailer gebeurd?
Wat heeft ze ontdekt?
En vooral: wat gebeurde er echt op de avond van 30 juli 1994 in 
Orphea?

Joël Dicker (Genève, 1985) brak wereldwijd door met De 
waarheid over de zaak Harry Quebert. Het werd bekroond 
met diverse prijzen en verkozen tot Boek van de Maand bij  
De Wereld Draait Door. Twee jaar later verscheen het even-
eens zeer succesvolle Het boek van de Baltimores. 

4

april 2019 • paperback, 604 pag. • 15 x 23 cm • € 25,- • isbn 978 94 031 4950 9

nur 302 • oorspronkelijke titel La Disparation de Stephanie Mailer • vertaling Manik Sarkar

omslagontwerp bij Barbara • foto Jeremy Spierer •  
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februari 2019 • gebonden, geïllustreerd, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99

isbn 978 94 031 4320 0 • nur 301 • omslagontwerp Piet Schreuders •  

‘Ik wil je voorstellen om samen een boek te schrijven,’ schrijft Remco Campert eind 
2017 aan Kees van Kooten. ‘We zijn vrij om te schrijven wat we willen. Wel moet de 
noodzaak van het schrijven erin zitten. Zonder elkaar zouden we het niet geschreven 
hebben.’

Het is het begin van een sprankelende correspondentie. In de brieven laten ze hun 
fantasie de vrije loop. Onherroepelijk komen zo vele gezamenlijke herinneringen aan 
het licht, en brengen Kees van Kooten en Remco Campert op een geweldige manier de 
voorbije tijd tot leven. Maar het zijn ook de dagelijkse gebeurtenissen die hun pennen 
in beweging zetten. Zo leidt de laatste Voetnoot van Arnon Grunberg tot een buitelende 
associatie waarbij het voorstelbaar wordt dat hij op een dag zal opduiken als de Verlos-
ser. Natuurlijk delen ze ook hun dromen, en delen ze verhalen over hun geliefden met 
elkaar. Wij zijn getuige van een intens warme en vrolijke vriendschap die al decennia-
lang duurt, en zonder elkaar niet zou hebben bestaan. Als humoristen zijn zij gewaagd 
aan elkaar. 

Remco Campert (1929) en Kees van Kooten (1941) kennen elkaar al zo’n halve 
eeuw. Tot de dag van vandaag trekken ze eindeloos veel met elkaar op. Al die jaren 
schreven ze elkander bergen brieven en ansichtkaarten, maar nooit eerder voerden 
ze een echte correspondentie. 

Een jaar geleden stelde Remco Campert aan 
Kees van Kooten voor om samen een boek te schrijven. 

Nu is er het prachtige aanelkaar, een correspondentie 
die op ontroerende wijze getuigt van een vruchtbare 

en vrolijke vriendschap.



De jonge journalist David Wallace-Wells  
luidt in De onbewoonbare aarde de alarmklok 

en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel 
moeten weten over klimaatverandering.

‘Ik ben geen milieuactivist, ik beschouw mezelf niet eens 
als een natuurliefhebber. Ik ben niet van plan om zelf een 
koe te slachten en er een hamburger van te maken, maar 
ik zal ook niet binnenkort veganistisch gaan eten. Ik ben 
geneigd te denken dat als je bovenaan de voedselketen 
staat, het prima is om je daar op voor te laten staan. 
Hierin lijk ik op de meeste westerlingen, die hun leven 
dodelijk zelfvoldaan hebben doorgebracht en zichzelf 
opzettelijk hebben laten misleiden over klimaatverande-
ring. Terwijl dit – klimaatverandering – niet alleen de 
grootste bedreiging voor het menselijk leven op aarde is, 
maar een bedreiging van een totaal andere orde en schaal-
grootte. Dat wil zeggen, de schaal van een mensenleven.’ 
– Fragment uit De onbewoonbare aarde
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De nabije toekomst van de aarde is 
huiveringwekkend als we nu niet ingrijpen. 

Een steengoed geschreven analyse én aanklacht. 

Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot 
angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de 
ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt 
vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende 
effec ten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoes-
tende overstromingen en orkanen. De mensheid wordt tegenwoordig 
jaarlijks overvallen door natuurrampen die zich vroeger maar één keer 
in een mensenleven voltrokken.

In De onbewoonbare wereld brengt David Wallace-Wells de laatste weten-
schappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er 
maar niet in om een betere toekomst voor de mensheid voor ons te 
zien, laat staan dat we naar zo’n idee handelen. Als we onze aanpak van 
klimaatverandering en de manier waarop miljarden mensen leven niet 
snel veranderen, zullen binnen één generatie desastreuze ontwikke-
lingen plaatsvinden waardoor delen van de aarde aan het einde van 
deze eeuw onbewoonbaar zullen zijn.

David Wallace-Wells is historicus en schrijver. Hij werkte onder andere 
voor The Paris Review, The New York Sun, Slate, Wired, Harper’s, The 
Nation, Newsweek, The New Republic en The Washington Monthly.  
Momenteel is hij adjunct-hoofdredacteur van New York Magazine. Hij 
schrijft regelmatig over klimaatverandering en de nabije toekomst 
van wetenschap en technologie. 

mei 2019 • paperback, ca. 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 4860 1

nur 320 • oorspronkelijke titel The Uninhabitable Earth. What Climate Change Means

omslagontwerp Buro Blikgoed • foto Bobby Doherty •  

DE ONBEWOONBARE AARDE

Voor de lezers van Naomi Klein en Yuval Noah Harari

‘Het is veel, veel erger dan je denkt.’



Over Verdriet is het ding met veren:

‘Wat een prachtig boek is dit. Het is met niets 
te vergelijken.’ nrc handelsblad *****

‘Een volkomen originele vertelling over rouw. 
De manier waarop Porter de gevoelens van de 

jongens weergeeft is fenomenaal.’ 
de volkskrant ****

‘Verdriet is het ding met veren, prachtig vertaald door 
Saskia van der Lingen, is een magische bespiegeling over 

familie, verlies en de troost van de literatuur.’ trouw

‘Absurd, mooi, betoverend, vervreemdend, onvergetelijk.’ 
de morgen

‘Porter ontroert en verrast.’ de standaard

‘Het ontroerendste en grappigste boek over 
verdriet ooit.’ Connie Palmen

De Britse auteur Max Porter maakte op vele lezers een  
grote indruk met zijn debuut Verdriet is het ding met veren.  
Het boek werd vele malen herdrukt, kreeg louter positieve 

besprekingen en werd bekroond met diverse prijzen,  
waaronder de Europese Literatuurprijs. 

Op 7 maart 2019 verschijnt Lanny, zijn betoverende 
tweede roman. Het is een magische roman die duidelijk 
maakt dat Max Porter een van de gevoeligste en meest 

vindingrijke schrijvers van zijn generatie is.

15.000 
exemplaren 

verkocht
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De auteur van Verdriet is het ding met veren verrast  
opnieuw met een even onvergetelijke vertelling

Even buiten Londen ligt een dorpje dat niet veel verschilt van andere. Het 
alledaagse bestaan is een mengeling van huiselijkheid en fantasie. Het dorp 
behoort toe aan de mensen die er nu wonen en aan de mensen die er de af-
gelopen eeuwen hebben gewoond. Het is onderdeel van het mysterieuze 
verleden van Engeland én van het verwarrende heden. Het dorp is vooral 
ook van Dode Papa Scheurwortel, die altijd luistert en observeert. Hij 
obser veert Pete, de excentrieke kunstenaar. En hij luistert naar Peggy, die bij 
haar hek staat te roddelen over de families die net naar het dorp zijn ver-
huisd. Dode Papa Scheurwortel hoort het allemaal aan terwijl hij op zoek is 
naar zijn favoriet. Hij zoekt die bijzondere jongen. Hij zoekt Lanny.

Max Porter is de auteur van de internationale bestseller Verdriet is het 
ding met veren. Dit boek verscheen in 29 landen en werd bekroond met de 
Europese Literatuurprijs, The International Dylan Thomas Prize en The 
Sunday Times/PFD Young Writer of the Year Award. Porter woont in Bath 
met zijn gezin.

maart 2019 • gebonden, 208 pag. • 12,5 x 20 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 5020 8

nur 302 • oorspronkelijke titel Lanny • vertaling Saskia van der Lingen 

omslagontwerp bij Barbara • foto Lucy Dickens •  

Er kwam een liedje aangedreven, warm op zijn levende adem. 

Mijn zingende zoon, 
 

die me geschenken brengt. 
 

Er verstrijkt een seconde of twee voordat ik besef dat het hem niet is. 
 

Lanny?



Het spectaculaire verhaal van een moedige  
en volhardende Nederlandse journaliste

Na 11 september 2001 werden de Afghaanse taliban al snel  
beschouwd als de voornaamste vijand in de war on terror. Terecht? 

Journaliste Bette Dam reisde naar Afghanistan op zoek naar het verhaal 
van de mysterieuze talibanleider moellah Omar. Door het beschrijven 
van Omars leven ontleedt Dam de manipulatieve krachten achter een 

vijandbeeld. In Op zoek naar de vijand laat zij met klinische precisie zien 
hoe de taliban tot vijand gemaakt werden, welke bijdrage de media 

daaraan leverden en welke gevolgen dit nog steeds heeft voor  
Afghanistan en de toenemende terreurdreiging wereldwijd.

 

‘Bette Dam is een buitenbeentje in de internationale onderzoeks
journalistiek. Onafhankelijk, volhardend en moedig. Ze bleef in  
Afghanistan toen “iedereen” aftaaide en verrees na jaren met dit  

belangrijke verhaal over een moellah en de internationale 
nieuwsindustrie. Een must read.’ Linda Polman,  

auteur van De crisiskaravaan
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februari 2019 • luxe paperback, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 4420 7

nur 320 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Chantal Ariëns •  

De waarheid heeft vele gezichten, 
de leugen heeft er maar één

Tijdens een bezoek aan de Nederlandse troepen in Afghanistan in 2006 ont-
dekte Bette Dam hoe weinig de soldaten wisten over hun vijand. Ze besloot 
het militaire kamp te verlaten en zelfstandig op zoek te gaan naar de gevreesde 
talibanleider moellah Omar. 
Op zoek naar de vijand is het verslag van een adembenemende zoektocht die 
haar tot in de gevaarlijkste delen van Afghanistan voerde. We lezen over 
Omars eerste Koranlessen, de jihad tegen de Sovjet-Unie, zijn opstand tegen 
gewelddadige krijgsheren, zijn hoop op hulp van de internationale gemeen-
schap en zijn verbittering over wat de Amerikanen sinds 2001 in zijn land 
hebben aangericht. Dam reconstrueert als eerste westerse journalist het leven 
van Omar en doet baanbrekende ontdekkingen over een regime waar zo vele 
aannames over bestaan, maar waar, zo blijkt, weinig concreet onderzoek naar 
gedaan is.
Op basis van riskant veldwerk en grondig onderzoek plaatst Dam de taliban 
in een nieuw perspectief. Ze laat zien hoe de taliban, binnen het frame van de 
war on terror, van potentiële bondgenoot tot te vernietigen vijand werden. 
Dam beschrijft hoe een land en zijn bevolking met brute kracht werden ont-
wricht en in een oorlog belandden die volgens Dam onnodig was.

Bette Dam woonde vier jaar in Afghanistan, waar ze onder meer werkte als 
correspondent voor NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Daarnaast 
publiceert ze in The Guardian en Vrij Nederland en is ze een veelgevraagd 
Afghanistanexpert in Nederlandse en internationale media en bij verschil-
lende overheden. Ze doceert over Afghanistan aan de École de Sciences 
politiques in Parijs. In 2009 verscheen haar boek Expeditie Uruzgan. De weg 
van Hamid Karzai naar het paleis.‘Bette Dam zou wel eens kunnen uitgroeien tot de nieuwe Joris Luyendijk.’

 Harm Ede Botje (vrij nederland)

OP ZOEK NAAR DE VIJAND
BETTE DAM

Het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn
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Nasr schreef een schitterende theatertekst gebaseerd op de novelle 
van Thomas Mann, gelardeerd met persoonlijke beschouwingen

Thomas Mann is 36 als hij tijdens een vakantie in Venetië een 
jonge knaap ontmoet. Het voorval inspireert hem tot een van 
zijn bekendste werken: De dood in Venetië. 
Ramsey Nasr reisde voor het eerst af naar Venetië en verdiepte 
zich in de setting van Manns intieme novelle, maar ook in Thomas 
Mann zelf, en diens vrouw Katia Mann. Dit resulteerde in een 
weergaloze theatertekst waarin ook het schrijversechtpaar 
Mann als personages opgevoerd worden. 
We volgen een schrijver in crisis die in de beslotenheid van zijn 
werkkamer een afsplitsing van zichzelf creëert: Von Aschenbach, 
de man die doet en is wat de schrijver in zijn persoonlijke leven 
niet kan of durft te zijn. Nasr verdubbelt hiermee de situatie uit 
de novelle waardoor de spanning tussen maatschappelijke ver-
wachtingen en persoonlijke verlangens centraal komt te staan. 
Door het combineren van deze eigenzinnige theatertekst met al 
even fascinerende beschouwingen brengt Nasr een verhaal uit 
het begin van de twintigste eeuw naar deze tijd. 

Ramsey Nasr (1974) is dichter, schrijver, acteur en regisseur. 
In 1995 maakte hij grote indruk met de door hemzelf geschreven 
en gespeelde monoloog De doorspeler. In 2000 debuteerde hij 
als dichter met de bundel 27 gedichten & Geen lied. Voor de 
monoloog Geen lied kreeg Nasr de Mary Dresselhuysprijs en 
de Taalunie Toneelschrijfprijs. Van 2009 tot 2013 was hij Dichter 
des Vaderlands. Nasr is verbonden aan Internationaal Theater 
Amsterdam en ontving in 2016 voor zijn rol in The Fountain-
head een Louis d’Or, de belangrijkste toneelprijs van Neder-
land. Voor zijn rol in het stuk Een klein leven (2018) werd hij 
alom geprezen.

april 2019 • gebonden, 128 pag. • 12,5 x 20 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4330 9

nur 307 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Lenny Oosterwijk •  

R A M S E Y  N A S R

De toneelopvoering van Dood in 

Venetië is het resultaat van een 

samenwerking van Internationaal 

Theater Amsterdam en het Koninklijk 

Concertgebouworkest. De première 

zal plaatsvinden in Carré op 4 april 

2019. Ramsey schreef niet alleen de 

theatertekst maar speelt zelf ook 

Von Aschenbach in dit stuk.



‘Siri Hustvedts portret van een jonge vrouw op zoek 
naar haar artistieke identiteit is zeer indrukwekkend.’ 

J.M. Coetzee

‘Hustvedt raakt beter dan ooit de kern van waar 
het eigenlijk om draait in het leven: de eigenheid 

van ieder mens.’ de morgen

‘Hustvedt beschikt over zeldzame talenten.’ 
Salman Rushdie

Herinneringen aan de toekomst is een hoogtepunt in het rijke  
oeuvre van Siri Hustvedt: een indrukwekkende vertelling waarin 
gebeurtenissen uit het verleden in een geheel nieuw perspectief 

worden geplaatst. In een tijd waarin de machtsverhouding  
tussen man en vrouw ter discussie staat, stelt Hustvedt het  

spanningsveld tussen herinnering en waarheid centraal.
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Een uitdagende en uitbundige roman over herinnering 
en verlangen van de auteur van Wat me lief was

S.H., een jonge vrouw uit Minnesota, verhuist eind jaren zeventig naar 
New York. In haar nieuwe woning hoort ze door de dunne muren heen 
de bizarre en dreigende monologen van haar buurvrouw Lucy Brite. Ze 
schrijft alles op in een schrift, samen met de schetsen van een roman en 
al haar andere belevingen in de miljoenenstad.

Veertig jaar later is S.H. een bekende schrijver, en als ze haar bejaarde 
moeder helpt verhuizen, vindt ze haar oude en vergeten notities terug. 
Geïntrigeerd besluit ze haar eigen herinneringen af te zetten tegen het-
geen ze ooit schreef. Op ingenieuze wijze creëert ze een dialoog met 
haar jongere zelf door de decennia heen, en doet ze de periode herleven 
waarin haar obsessie voor de mysterieuze Lucy Brite haar bestaan vol-
komen beheerste.

Siri Hustvedt (1955) schreef essaybundels, poëzie, non-fictie en ro-
mans, waaronder de wereldwijde bestsellers Wat me lief was, Het 
verdriet van een Amerikaan en De vlammende wereld.

maart 2019 • paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 4990 5

nur 302 • oorspronkelijke titel Memories of the Future • vertaling Caroline Meijer & Jeske van der Velden

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Outi Törmälä •  

HERINNERINGEN AAN DE TOEKOMST

SIRI
HUSTVEDT



‘Tussen de opgraving en dit natuurgebiedje met uitgebrande auto
bestaat het bos uit kaarsrechte brandlanen die percelen dennen van
elkaar scheiden. Bomen die op gelijke afstand van elkaar zijn geplant.
Allemaal ongeveer even groot. Allemaal even recht. Natuur en toch
orde. Een plek om structuur te vinden in de chaos van het leven. Mijn
leven. Op dit moment. Het moment waarop iets is begonnen en iets is
geëindigd.

Een bijna onzichtbare druizelregen. Het was ondanks de zomerse
warmte grauw en bewolkt en het duurde even voor ik doorhad wat de
zwarte vorm op het weggetje was.
Dichterbij was er ineens de vage geur van plastic en olie. Alsof ik
een grens was gepasseerd, een scheiding tussen het een en het ander,
tussen de wereld waar mannen tijdens de lunchpauze piekeren over
het einde van een liefde en een andere wereld waarin mensen auto’s
achterlaten in een natuurgebied en in brand steken.
Ik had om kunnen keren en terug bij de opgraving kunnen zeggen
wat ik had gezien en iemand van de lokale organisatie had de politie
gebeld. Maar ik ben een archeoloog. Een archeoloog onderzoekt. Hij
wil het artefact niet alleen vinden, hij wil weten waarom het er is, wat
de oorzaak is, de reden, wat het betekent. Een archeoloog gaat door de
knieën en schijnt met het ledje van zijn telefoon onder de auto en hoort
hoe de wereld zijn adem inhoudt.’
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februari 2019 • paperback, 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 4790 1

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Harry Cock •  

Een koortsachtige roman over drie raf-leden en een archeoloog.
Marcel Möring op de toppen van zijn kunnen

Samuel Hagenau doet opgravingen op het terrein van Kamp 
Westerbork. Op de dag waarop zijn ex-vrouw meldt dat ze nog 
een keer langskomt voor haar laatste spullen, wandelt hij het 
bos in om zijn gedachten te ordenen. Nauwelijks op weg vindt 
hij een uitgebrande auto en onder die wagen een verkoold li-
chaam. Het zijn de gecremeerde resten van een ex-raf-lid, een 
van het drietal dat zich al jaren verborgen houdt in het noorden 
van het land.
Amen is Marcel Mörings meest persoonlijke boek. Een niets-
ontziend onderzoek naar wat we liefde noemen, hoe het begint 
en hoe het eindigt, hoe we leven in het verhaal dat we onszelf 
daarover vertellen. Het is een koortsachtige roman over seks, 
archeologie, herinnering, de raf, de eenzame wolf die steeds 
weer opduikt in het noorden en een buurmeisje dat tijdens een 
vakantie in de jaren zestig verdween.

Marcel Möring schreef onder meer de romans Het grote ver-
langen, In Babylon, Dis, Louteringsberg en Eden. Daarnaast 
publiceerde hij essays, korte verhalen en novellen, waarvan 
Modelvliegen werd genomineerd voor de Impac Dublin Literary 
Award. Zijn werk is in vele talen vertaald.

‘Marcel Möring is zonder twijfel een van de 
meest scherpzinnige auteurs van deze tijd en 

heeft de meeste verbeeldingskracht.’ 
the times literary supplement

‘Eden is het prikkelendst op het meest abstracte 
niveau […] Alles heeft een functie in de nieuwe 

Marcel Möring.’ nrc handelsblad

‘Mörings proza is meeslepend en erudiet, en met 
groot gemak bespeelt hij de verschillende 

registers.’ publishers weekly
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mei 2019 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 5050 5 • nur 302

oorspronkelijke titel Florida • vertaling Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap

omslagontwerp bij Barbara • foto Kristin Kozelsky •  

‘Lauren Groff is een zeldzaam begenadigd schrijver.’
the new york times 

In haar nieuwe boek neemt Lauren Groff de lezer mee naar een 
wereld die zowel huiselijk als ongetemd is – een plek waar de 
dreigingen van de natuur altijd op de loer liggen, maar waar het 
grootste gevaar nog altijd gevormd wordt door de mens met 
zijn psyche en zijn emoties. Een korte vakantie kan worden ver-
stoord door een panter op zoek naar voedsel, of door een gehei-
me seksuele uitspatting. De verhalen in Florida worden bevolkt 
door een stel door hun ouders verlaten zusjes, een jongen die in 
alle eenzaamheid opgroeit, een rusteloos echtpaar, een dakloze 
vrouw en een onvergetelijk en terugkerend personage: een echt-
genote en moeder in tweestrijd.
De verhalen in deze bundel beschrijven uiteenlopende perso-
nages, stadjes, decennia (en soms zelfs eeuwen), maar Florida 
– met zijn landschap, klimaat, geschiedenis en unieke tempera-
ment – blijft altijd het middelpunt. Pijnlijk precies en effectief 
weet Groff te schrijven over de momenten en keuzes die de loop 
van een mensenleven bepalen.

Lauren Groff is de auteur van drie New York Times-bestsel-
lers: Fates and Furies (het favoriete boek van Barack Obama in 
2015), The Monsters of Templeton en Arcadia. Daarvoor ver-
scheen de bundel Delicate Edible Birds. Groffs verhalen zijn 
bekroond met de Pushcart Prize en de pen/O. Henry Award. In 
2017 werd ze door Granta verkozen tot een van de beste jonge 
Amerikaanse schrijvers. 

‘Florida is prachtig. 
Dit boek geeft me grootse, 

rijke nachtmerries.’ 
the observer

‘Een onwaarschijnlijk sterke bundel, 
alle verhalen zijn even sterk. 
Groff is een unieke schrijver.’

 the boston globe

‘Zeg nooit tegen jezelf dat je niet 
van korte verhalen houdt, want deze 
bundel mag je niet missen. Dit boek 

is diep en duister en aangrijpend. 
De verhalen vormen een geheel en 

het resultaat is veel meer waard 
dan de som van de prachtige, 

afzonderlijke delen.’ 
Ann Patchett 

shortlist national book award



Pascal Verbeken, 
dé chroniqueur van België, 

waagt zich in

  
aan het hart van Europa: 

Brussel
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nur 320 • omslagontwerp Dooreman • foto Michiel Hendryckx •  

Een ongelooflijke reis door de geschiedenis en het heden  
van Brussel, stad van utopische vergezichten

Brussel is de meest gehate stad van België en de Europese Unie. 
De hoofdstad van een half miljard Europeanen roept beelden 
op van verval, armoede, chaos en bureaucratie. ‘It’s like a hell-
hole,’ verklaarde Donald Trump.
Maar Brussel is ook de onvermoede broedplaats van utopieën, 
urbanistische experimenten en Grote Maatschappelijke Ver-
gezichten. Karl Marx schreef er zijn Communistisch Manifest, 
salafisten broeden er op de vestiging van een religieuze heilstaat 
en de eu bouwt er aan het meest ambitieuze politieke project 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Brussel toonde zich bovendien 
een toevluchtsoord voor dissidente hemelbestormers en artis-
tieke vrijbuiters zoals Charles Baudelaire, de grootste Brussel-
hater aller tijden. Sommige dromen veranderden de wereld, 
andere vielen stuk op de Brusselse kasseien. 
In Brutopia volgt Pascal Verbeken het spoor van de dromen-
jagers. Hij verkent Europese salons en achterbuurten, luistert 
naar denkers, daklozen, prostituees, politieke leiders en nieuw 
aangespoelde plannenmakers. Verbeken leidt de lezer op magis-
trale wijze door deze geschiedenis van de Brusselse dromen en 
legt zo de hedendaagse ziel bloot van deze mysterieuze stad.

Pascal Verbeken (1965) is auteur en scenarist. Hij schreef 
onder meer  Arm Wallonië,  Grand Central Belge,  Tranzyt 
Antwerpia en tv-scenario’s als 100 jaar Vooruit. Zijn boeken 
stonden op de tiplijst van de AKO Literatuurprijs, de shortlists 
van de ABN Amro-prijs voor Non-Fictie en de VPRO Bob den 
Uyl Prijs voor het Beste Reisboek. Met Arm Wallonië won hij 
de M.J. Brusseprijs voor het Beste Journalistieke Boek.

Over Arm Wallonië: 

‘Het is dieptriest en bevlogen. Het brengt inzicht en vermijdt alwetendheid. 
Een noodzakelijk boek, een urgent boek, een belangwekkend boek.’ 

David Van Reybrouck

Over Tranzyt Antwerpia:

‘Een schitterende bespiegeling over het Europa 
van toen en nu. Belangrijk en hartverscheurend mooi.’ 

de correspondent



Over Kindsoldaat:

‘Deze roman barst van de wonderlijke scènes, de zinnen zijn  
altijd de moeite waard, de vondsten treffend, raar en aanstekelijk.’ 

Kees ’t Hart, de groene amsterdammer

‘Als je hierin begint wil je door tot de allerlaatste pagina, dan is er 
geen nacht meer en wil je door naar het einde!’ dwdd boekenpanel

‘Zijn magnum opus. Een schrijver op de toppen van zijn kunnen. 
Kindsoldaat is een verrukkelijke totaalbelevenis en een waarachtig 

liefdesepos ineen, geschreven in een taal even levendig als het water 
uit de bron waarmee dit sprookje begint.’ de standaard

Een donker silhouet van drie mensen stond onder de kokospalmen 
aan de zandige oever van de brede rivier die de grens vormde tussen 

Suriname en FransGuyana. Nu de avond was gevallen, schitterde de maan 
door de jagende wolken wild in het water. Apen brulden in de verte vanuit 
de donkere bosrand en vanuit de breedkruinige amandelbomen klonk 
het gekrijs van ara’s.’

‘  
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In Jachthuis neemt Oscar van den Boogaard 
ons verder mee in de betoverende 

romanwereld die hij met Kindsoldaat schiep. 
Opnieuw een verbluffende leeservaring.
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Na de dood van zijn moeder Elsie reist de achttienjarige Maxwell 
naar Suriname, het paradijs waar hij zijn eerste kinderjaren 
doorbracht. Zodra hij aankomt bij de rivier de Marowijne aan 
de grens met Frans-Guyana herinnert hij zich de dramatische 
overtocht die hij een paar jaar daarvoor samen met zijn ouders 
maakte.
Het brengt hem verder terug in zijn herinneringen. Als het ge-
zin eind jaren zestig terug naar Nederland komt vinden ze on-
derdak in een donker jachthuis op een koninklijk domein. De 
volwassen zoon van de rentmeester heeft een ongezonde fixatie 
op Maxwell, die begint te vermoeden dat hij de zoon van de 
prins is en niet van zijn vader Jim. Wanneer Maxwell twaalf is, 
wordt Jim opnieuw overgeplaatst naar Suriname. Getergd door 
de Lockheed-affaire heeft de prins behoefte aan aandacht van  
Elsie. Wanneer hij langskomt, lijkt de harmonie in het jachthuis 
hersteld, maar als hij weg is voelt Maxwell zich ten opzichte van 
Jim schuldig een geheim kind te zijn. Het is de redding voor 
Maxwell dat hij contact maakt met de nieuwe buren, een kinder-
loos koppel met een collectie hedendaagse kunst, die hem op-
vangen als hun eigen kind.

Oscar van den Boogaard (1964) groeide op in Suriname en 
Nederland. Zijn roman Dentz (1990) was het begin van een 
omvangrijk oeuvre waarin De heerlijkheid van Julia (1995), 
Liefdesdood (1999) en Meer dan een minnaar (2010) voor de 
grote literaire prijzen werden genomineerd. Het werk werd 
vertaald en verfilmd. In 2018 verscheen Kindsoldaat, zijn eerste 
roman die omfloerst autobiografisch is.

mei 2019 • luxe paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 4300 2

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  
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OSCAR VAN DEN BOOGAARD 
JACHTHUIS

15.000 exemplaren 
verkocht

In Jachthuis kruipt Oscar van den Boogaard in  
de huid van zijn alter ego, de achttienjarige Maxwell 



‘   Op de binnenplaats streek ik mijn handen een tijdlang over de klamme 
Saratovse baksteen. Alles was zoals het moest, zelfs beter. De nooit ge-

ziene, mij door niemand beschreven overgrootvaderlijke binnenplaats herkende 
ik onmiskenbaar als zodanig, het kon niet anders. De binnenplaats sloot me in 
zijn armen, zeg maar. Na er nog zo’n tien minuten te hebben rondgestapt, ver-
trok ik, na een gedegen poging de plek in me op te slaan. Een weekje later werd 
ik gebeld door de kennis uit Saratov, die me gegeneerd vertelde dat hij zich in 
het adres had vergist. De straat was goed, maar het huisnummer klopte niet. 
“Sorry, Masja, ik schaam me dood.”

Dat is ongeveer alles wat ik over het geheugen weet.’

‘Een metaroman zoals Geheugen geheugen verschijnt maar één 
keer in de tien jaar – een grootse literaire reconstructie die de basis 

legt voor een heel nieuw genre en die ingaat op de relatie tussen 
herinnering, tijd en geschiedschrijving.’ 

literratura

‘Een extreem persoonlijk en spannend verhaal, waarin de  
beschrijving van het verleden deel uitmaakt van een ander, meer 
politiek verhaal: hoe we met onszelf kunnen leven in het heden.’ 

gq

‘Maria Stepanova heeft de doden tot haar coauteurs gemaakt.  
Het resultaat is een boek dat nog niet bestond in het Russisch  

– en dat naarstig op zoek is naar soortgenoten in andere talen.’  
novaja gazeta

Een buitengewoon boek over een familie -
geschiedenis en herinneren, voor de lezers van 

Edmund de Waal en W.G. Sebald
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Maria Stepanova: het grootste Russische  
literaire talent sinds Svetlana Alexijevitsj

Wanneer Maria Stepanova op zoek gaat naar de geschiedenis 
van haar joods-Russische familie stuit ze op dokters, architecten, 
bibliothecarissen, accountants en ingenieurs die voorbestemd 
waren om slachtoffer te worden van vervolging en onderdruk-
king. Gek genoeg overleefde iedereen de verschrikkingen van de 
twintigste eeuw. Stepanova’s voorouders waren stuk voor stuk 
onopvallende figuren die in een roerige tijd probeerden een on-
spectaculair leven te leiden. 
De zoektocht naar haar familiegeschiedenis zet Stepanova aan 
het denken. Wie of wat getuigt van mensen en dingen die ver-
dwijnen? Zijn herinneringen aan het verleden eigenlijk wel te 
bewaren? Hoe slaan de grote gebeurtenissen van de twintigste 
eeuw neer in het geheugen van mensen van nu? Op welke ma-
nier moet Stepanova zichzelf verhouden tot de voorbije levens 
die ze bestudeert? Met Geheugen geheugen schreef dichteres 
Maria Stepanova een uniek boek dat doet denken aan het werk 
van uiteenlopende auteurs als Nabokov, Sebald en Sontag, maar 
dat vooral spreekt met een uitzonderlijke eigen stem.

Maria Stepanova (1972) is een van de opvallendste figuren in 
het culturele leven van modern Rusland. Zij is dichter, journa-
list, uitgever en een belangrijk voorvechter van de vrijheid van 
meningsuiting. Stepanova is de oprichter en hoofdredacteur 
van Colta, de eerste onafhankelijke, digitale krant in Rusland 
die gebruikmaakt van een crowdfundingmodel.

Een Russische familiegeschiedenis



Auteur Boekenweekgeschenk 2019

Als apotheose van een schrijverschap dat meer  
dan veertig boeken omvat, schreef Jan Siebelink op 
tachtigjarige leeftijd een beeldschoon Boekenweek - 

 geschenk. Een novelle waarin de grote thema’s uit 
dit bijzondere schrijversleven zijn samengebald.
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De essentiële boeken     van Jan Siebelink

‘Een subtiel vervolg op Knielen op een 
bed violen. (…) Margje is een streling 
langs je wang.’ de volkskrant ****

‘Krankzinnige schoonheid. (…) 
In Siebelinks romans staat hij zelf 
altijd in het middelpunt. Hij richt 

beelden op van zichzelf. Dat geeft zijn 
werk iets onweerstaanbaar krachtigs.’ 

Kees ’t Hart in de groene 
amsterdammer

‘Ontroerend en aangrijpend eerlijk. 
Het grijpt je bij de keel en laat je 

onthutst achter.’ Jury ako
 Literatuurprijs 2005

‘De natuur in Siebelinks boeken deint, 
wuift, rilt en lispelt van betekenis.’ 
Arjan Peters in de volkskrant

februari 2019 • paperback, 288 pag.

12,5 x 20 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 5080 2

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen

februari 2019 • paperback, 296 pag.

12,5 x 20 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 4650 8

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen

februari 2019 • paperback, 512 pag.

13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 5100 7

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen

februari 2019 • gebonden, 288 pag.

13,6 x 21,5 cm • € 20,- • isbn 978 94 031 5110 6

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen

€ 15,-€ 15,- € 20,-€ 15,-



Twaalf jaar na het verschijnen van De barbaren 
keert Alessandro Baricco terug naar het onderwerp 
verandering, in een tocht die de transformaties voor 
de mens door de digitale revolutie in kaart brengt. 

Van Space Invaders tot de Playstation, van Windows 
95 tot de complexe vraagstukken die kunstmatige 

intelligentie oproept. In The Game onderzoekt 
Baricco de gevolgen van een technische revolutie 

die de manier waarop wij denken, voelen en 
communiceren voor altijd heeft veranderd, 

en wat de gevolgen voor de toekomst zullen zijn. 

‘Baricco is een getalenteerd en 
gepassioneerd verteller. Zijn taal – die van 

de verlokking: speels, uitdagend, vindingrijk  
– is na lezing moeilijk van je af te zetten.’ 

de volkskrant
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De langverwachte opvolger van de moderne 
klassieker De barbaren

De digitale revolutie heeft onze manier van denken en leven 
voorgoed veranderd, op een manier die vergelijkbaar is met 
eerdere, cruciale transformaties in onze geschiedenis, zoals de 
verlichting, de romantiek en de renaissance. Maar lopen we niet 
het risico om onze menselijkheid te verliezen in dit digitale tijd-
perk? Waar en wanneer begon het digitale tijdperk en waarheen 
leidt het ons? Als een archeoloog onderzoekt de Italiaanse 
meesterverteller Alessandro Baricco de mijlpalen van deze re-
volutie – van de internetpioniers tot de uitvinder van de iPhone 
– in zijn kenmerkende toegankelijke en anekdotische stijl. Hij 
probeert antwoorden te vinden op deze vragen zonder angst te 
zaaien en zonder een waardeoordeel te vellen. Het resultaat is 
een scherpzinnig, bevlogen en uiteindelijk hoopvol boek over 
onze toekomst.

Alessandro Baricco (Turijn, 1958) is een van de belangrijkste 
hedendaagse schrijvers. Zijn boeken, waaronder Zijde, Zonder 
bloed, Dit verhaal, Emmaüs, Mr Gwyn, Driemaal bij dageraad 
en De jonge bruid, worden wereldwijd gepubliceerd en zijn 
meerdere malen bekroond. Daarnaast schreef hij theater-
teksten en non-fictieboeken, waaronder het zeer succesvolle 
De barbaren.

‘De barbaren is een van  
de beste boeken van dit jaar.  

Het is een verademing.’ 
nrc handelsblad

‘De essays in De barbaren  
zijn oorspronkelijk, grappig  

en verhelderend.’ 
de groene amsterdammer
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Levensberichten van een toneelspeler

Hugo Koolschijn is zesentwintig als zijn toneelcarrière aanvangt. 
In zijn zware, bevindelijke kring, bestierd door de illustere  
‘dominee P’ die eerder al in Knielen op een bed violen figureerde, 
was een keuze voor het theater allerminst vanzelfsprekend.
‘Leerlingen met jouw achtergrond zijn de moeilijkste,’ had de 
directeur van de toneelschool gewaarschuwd, ‘ze hebben één 
voordeel, een innerlijk leven.’ Dat innerlijk leven bleek niet al-
leen een voordeel. De angstaanjagende voorstellingen die hij 
zich als kind eigen had gemaakt bleven Koolschijn nog lang 
hinderen.
Hij doet in Voorstellingen verslag van zijn toneelleven, dat bij 
Toneelgroep Amsterdam, tegenwoordig Internationaal Theater 
Amsterdam, nog steeds voortduurt. Het boek is een cultuur-
geschiedenis en tegelijkertijd een eerbetoon aan een paar bij-
zondere vrienden, onder wie de legendarische Ramses, die zijn 
neergang even vorstelijk beleefde als zijn glorie.

Hugo Koolschijn (1946) is acteur. Hij debuteerde in 1972 bij 
toneelgezelschap De Appel en maakt sinds de oprichting deel 
uit van Toneelgroep Amsterdam. In het voorjaar van 2019 
speelt hij in Scènes uit een huwelijk, Uit het leven van mario-
netten, Oedipus, The Fountainhead en De kersentuin. Met 
Voorstellingen maakt Koolschijn zijn debuut als auteur.

april 2019 • gebonden, 240 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 4810 6

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  

HUGO KOOLSCHIJN
VOORSTELLINGEN 



Een bijzondere historische roman over de eerste vrouwelijke 
oorlogsfotografe: Gerda Taro, de vrouw achter de schuilnaam 
Robert Capa

Gerda Taro was de eerste vrouw die als fotografe in oorlogs-
gebieden werkte. In 1937, op de dag dat ze zevenentwintig jaar 
zou worden, stierf ze aan het front tijdens de Spaanse Burger-
oorlog. In Het meisje met de Leica brengt Helena Janeczek Gerda 
Taro op unieke wijze tot leven. Aan de hand van haar foto’s 
schetst Janeczek een weergaloos portret van een bijzondere 
vrouw en haar nimmer aflatende strijd tegen het fascisme. In 
1933 verspreidt ze als jonge twintiger antinazipropaganda in 
haar woonplaats Leipzig. Ze wordt opgepakt, maar weet een 
jaar later te vluchten naar Parijs. Daar ontmoet ze fotograaf 
Endre Friedmann. Hij wordt hopeloos verliefd, en leert haar 
zijn Leica-camera te gebruiken. Ze besluiten om hun foto’s te 
publiceren onder de schuilnaam Robert Capa.
Helena Janeczek brak met haar verrassende en poëtische roman 
Het meisje met de Leica definitief door bij het grote publiek. Al-
leen al in Italië zijn er meer dan 200.000 exemplaren verkocht, 
en het zal wereldwijd in vertaling verschijnen.

Helena Janeczek (1964) werd geboren in München, maar 
verhuisde in de jaren tachtig naar Italië. Ze schreef eerder drie 
zeer goed ontvangen romans. Ze is redacteur van het literaire 
tijdschrift Nuovi Argomenti. De vrouw met de Leica betekende 
haar definitieve doorbraak bij het grote publiek.
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Het meisje met de Leica
h e l e n a  j a n e c z e k winnaar premio strega 2018

winnaar premio bagutta 2018 / shortlist premio campiello 2018

‘Janeczek heeft een fantastisch oog voor de geschiedenis, maar vergeet  
niet om er een fabelachtig verhaal van te maken.’ Roberto Saviano

‘Een bijzondere generatie gevangen in één roman.’ la repubblica
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Een openhartige vertelling over de moeder van zijn eerste kind

Na het einde van zijn relatie met topmannequin Loes Hamel 
balanceerde Jan Cremer een periode langs de rand van de af-
grond, het ravijn van de liefde. In Amerika ontmoet hij de prima-
ballerina van het New Yorks ballet. Zij wordt Jans nieuwe grote 
liefde. Hun relatie brengt hen over de hele wereld. Van New 
York tot de Cote d’Azur en van het Amerikaanse Cape Cod – 
waar ze een paar jaar lang een voor hen beiden onbekend idyl-
lisch gezinsleven proberen te leiden – tot het rigide huis van de 
schoonouders in Antwerpen.
Jan Cremer stelt zichzelf ten doel  zijn vrouw en hun dochter 
een eigen thuis te bieden, zijn gezin in stand te houden, weg van 
haar vijandige familie. Daarbij wordt hij steeds belemmerd 
door twee zaken: chronisch geldgebrek en de afleiding van an-
dere vrouwen, die hij de ene keer beter kan weerstaan dan de 
andere. Ondertussen voelt hij de chemie tussen hem en de ballet-
danseres wegglijden en ontdekt hij een kant van zijn geliefde die 
hij nog niet meende te kennen.

Van schrijver en beeldend kunstenaar Jan Cremer verschenen 
behalve de Ik Jan Cremer-cyclus onder meer de roman De 
Hunnen (1983), de reisverhalen De wilde horizon (2003), Ver-
loren gedichten (2004) en Brieven 1956-1996 (2005). In 2016 
verscheen Fernweh. Canaille is het derde deel in de Odys-
see-cyclus en de opvolger van Sirenen (2017), het op liefdes-
brieven gebaseerde relaas van de dramatisch verlopen liefde 
tussen Loesje Hamel en Jan Cremer.Canaille is een weergaloos portret, 

een rauwe reconstructie van een huwelijk, tegelijk ook 
een indringend portret van een chaotische tijd.

15.000
exemplaren 

verkocht
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Met illustraties  
van de bekende Spaanse 

kunstenaar 
Enrique Brinkmann

In Lied van de tijd onderzoekt Julia Blackburn op bijzondere wij-
ze de geschiedenis van het land dat nu bekendstaat als Dogger-
land, een gigantisch laagland dat ooit de oostkust van Engeland 
direct verbond met Nederland en het vasteland van Europa – 
totdat de stijgende zeespiegel het gebied voorgoed overspoelde 
rond 5000 voor Christus.

Julia Blackburn verweeft fragmenten uit haar eigen leven met 
de verhalen van de mensen die onderzoek doen naar de ge-
schiedenis van Doggerland. Ze bezoekt Nederlandse vissers die 
slagtanden en botten van mammoeten en andere dieren uit de 
Noordzee vissen. In Denemarken maakt ze kennis met de Man 
van Tollund, al tweeduizend jaar perfect bewaard in het veen, 
waardoor het lijkt alsof hij elk moment wakker kan worden. 

Julia Blackburn is de auteur van acht non-fictieboeken en 
twee romans, waaronder haar meest recente boek Draad. 
Haar succesvolle levensverhaal Wij drieën werd bekroond met 
de prestigieuze PEN Ackerley Prize.

april 2019 • paperback, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 4970 7

nur 302 • oorspronkelijke titel Time Song • vertaling Paul van der Lecq

omslagontwerp bij Barbara • foto Fiona Makkink • 

Over Draad:

‘Ik kan dit niet genoeg aanbevelen.  
Over geschiedenis en liefde en verdriet  
en schoonheid.’ Helen Macdonald

‘Draad is een hoogtepunt in Blackburns 
oeuvre.’ de standaard *****

‘Een wonder van een boek, een prachtig 
priegelwerk.’ de volkskrant *****

Julia Blackburn

LIED VAN DE TIJD
Op zoek naar Doggerland

Een originele en persoonlijke zoektocht naar een verloren land.  
Julia Blackburn schrijft betoverend over natuur en geschiedenis, 
zonder het menselijke ooit uit het oog te verliezen
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nur 302 • oorspronkelijke titel The Three of Us • vertaling Paul van der Lecq

omslagontwerp bij Barbara •  

In Wij drieën beschrijft Julia Blackburn haar trauma-
tische en losgeslagen jeugd op onnavolgbare lichte en 

geestige wijze. Het is een pijnlijk eerlijk verhaal  
over haar eigen jeugd, en haar onconventionele 

relatie met haar vader Thomas, dichter en alcoholist, 
en haar flirtzieke moeder Rosalie.

‘Een ingetogen boek over emotionele exhibitionisten,  
perfect in evenwicht tussen distantie en intimiteit,  

tussen haat en liefde.’ nrc handelsblad

‘Een verschrikkelijk goed geschreven familiekroniek.  
De werkelijkheid tart de fantasie.’ de volkskrant

‘Blackburns herinneringen aan haar moeilijke jeugd zijn  
niet rancuneus, dankzij haar relativeringsvermogen en 

literair meesterschap.’ trouw

‘Ondanks alle misère is Wij drieën nooit  
beknellend of troosteloos.’ de morgen

‘Prachtig geschreven.’ het parool

Een familiekroniek

Julia Blackburn
WIJ DRIEËN

Het veelgeprezen en geliefde levensverhaal van 
Julia Blackburn op veler verzoek weer leverbaar
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De broeierige Franse bestseller over 
een gezin met te veel geheimen

Tijdens een picknick aan het Meer van Genève loopt het negen-
tienjarige meisje Summer weg. Haar lange blonde haren door 
de groene varens heen zijn het laatste wat haar jongere broer 
Benjamin van haar heeft gezien. Ze is verdwenen in het bos, of 
opgeslokt door het donkere water van het meer. 
Vijfentwintig jaar later wordt Benjamin nog steeds gekweld 
door deze herinnering. Hij denkt vaak terug aan die tijd en aan 
de gevolgen ervan voor de relatie van zijn vader en moeder. Het 
plotselinge gemis van Summer maakte geheimen wakker in het 
gezin, dat vooral veel waarde hecht aan uiterlijk vertoon. Gaan-
deweg komen er allerlei leugens aan de oppervlakte. Het resul-
taat is een schitterende maar pijnlijke analyse van de façades en 
zelfdeceptie binnen één familie.

Monica Sabolo is journaliste en schrijfster en won verschil-
lende prijzen voor haar romans. Summer werd zeer goed ont-
vangen in Frankrijk; het is haar eerste boek in Nederlandse 
vertaling.

februari 2019 • paperback, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4680 5

nur 302 • oorspronkelijke titel Summer • vertaling Eef Gratama & Floor Borsboom

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Mathieu Zazzo •  

‘Met Summer bewijst Monica Sabolo haar grote kwaliteit. Intens.’ elle

‘Een sfeervolle roman, vergelijkbaar met De meisjes van  
Emma Cline en de films van Sofia Coppola.’ lire

MEER DAN 50.000 EXEMPLAREN VERKOCHT IN FRANKRIJK

GENOMINEERD VOOR DE PRIX GONCOURTSUMMER
Monica Sabolo



Corien van Zweden neemt haar eigen leven 

als rode draad en schrijft een persoonlijk én 

universeel verhaal over de vrouwenborst. 

Een aangrijpend en leerzaam boek voor iedereen 

die borsten heeft, krijgt, wenst of verliest.

‘Ik heb het plan opgevat om een biografie van mijn linkerborst te schrijven. Als 
ik mijn borst niet had verloren als gevolg van borstkanker was ik nooit op dit 
idee gekomen. Vlak voor de operatie waarbij de borst geamputeerd zou worden, 
zag ik een beeld voor me van een afscheidsdiner voor mijn borst. Tijdens dat 
etentje zou ik een toespraak houden met mooie verhalen en herinneringen uit 
de jaren die we samen hadden doorgebracht. Het was een onzinnig idee, niet 
meer dan een vluchtig fantasiebeeld. Maar achteraf realiseer ik me dat mijn linker-
borst – die tot dan toe gewoon een stuk van mijn lichaam was geweest – al op 
dat moment veranderde in een personage.’ 
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april 2019 • luxe paperback, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 4480 1 

nur 320 • omslagontwerp Buro Blikgoed • foto Mark Kohn •  

Pas toen Corien van Zweden haar linkerborst verloor aan borst-
kanker ging ze zich verdiepen in de biologie en betekenis van dit 
intieme lichaamsdeel. Ze ontdekte dat er geen ander lichaams-
deel is met zo’n veelzijdige levensloop als de vrouwenborst. Van 
Zweden beschrijft de biografie van borsten: van het allereerste 
moment dat een meisje merkt dat er iets verandert, naar borst-
vergrotingen, borstverkleiningen en borstvoeding tot de dag dat 
– bij één op de zeven vrouwen – borstkanker wordt vastgesteld.
 
Borsten gaat over een lichaamsdeel dat de helft van de wereld-
bevolking heeft, maar waar de meerderheid van de mensen 
weinig van weet. Van Zweden vertelt over haar eigen leven met 
borsten en laat psychologen, plastisch chirurgen, seksuologen, 
filosofen en lactatiekundigen aan het woord. Daarnaast delen 
vrouwen van alle leeftijden en diverse achtergronden hun erva-
ringen, emoties en inzichten.

Corien van Zweden (1962) studeerde theologie en werkt 
sinds 1994 als zelfstandig journalist. Ze schrijft onder meer 
over gezondheidszorg en psychiatrie, onderwijs en ontwikke-
lingssamenwerking. In 2008  werd De kunst van het rouwen 
gepubliceerd. In 2015 verscheen haar boek Een hapje uit de 
zon. Vijf gezichten van kanker.

CORIEN VAN ZWEDEN

Een biografie

Het eerste Nederlandstalige boek over alle 
aspecten van dit intieme lichaamsdeel
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maart 2019 • paperback, 432 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 4900 4

nur 302 • oorspronkelijke titel Middle England • vertaling Otto Biersma

omslagontwerp bij Barbara • foto Caroline Irby •  

Dé roman voor de vreemde tijd waarin wij leven, 
Jonathan Coe in blakende vorm

Engeland, 2010. Autofabrieken worden vervangen door inwis-
selbare winkelketens en in Londen gaan verhitte rellen en de-
monstraties over in enthousiasme voor de aanstaande Olympi-
sche Spelen. In Klein Engeland beschrijft Jonathan Coe, een van 
de beste chroniqueurs van onze tijd, de levens van een kleur-
rijke groep personages in een periode van grote veranderingen.
Ian en Sophie zijn net getrouwd en hebben ieder een ander idee 
van de toekomst van hun land en mogelijkerwijs over de toe-
komst van hun relatie. Doug, een politiek commentator, schrijft 
gepassioneerde columns over de arm-rijkverhoudingen vanuit 
zijn onbetaalbare appartement in Chelsea, terwijl zijn dochter 
juist alles doet om sociale gelijkheid te bevorderen. Benjamin 
Trotter heeft moeite met zijn middelbare leeftijd en probeert 
nog één keer iets nieuws in zijn leven. 
Dit is het verhaal van het moderne Engeland. Een verhaal van 
nostalgie en verwarring, van teleurstelling en onverholen woede. 

Jonathan Coe (Birmingham, 1963) is schrijver van vele succes-
romans, waaronder Het moordend testament, De Rotters Club, 
De afschuwelijke eenzaamheid van Maxwell Sim en Nummer 
11. Zijn biografie van B.S. Johnson werd bekroond met de 
Samuel Johnson Prize. ‘Jonathan Coe is niet alleen terug, hij is in topvorm.’

the sunday times

‘Waarschijnlijk de beste schrijver van zijn generatie.’ 
Nick Hornby

‘Coe is een van die zeldzame schrijvers die ons echt iets kan 
vertellen over de tijd waarin wij leven.’ 

the observer
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Duistere, aangrijpende roman over de laatste dagen  
van de vader van David Vann

Jim, een suïcidale man van middelbare leeftijd, is op weg van 
Alaska naar Californië. Hij wordt daar opgewacht door zijn 
broer Doug, die hem zal verzorgen en vastbesloten is hem niet 
uit het oog te verliezen. Door zijn ziekte is Jim hoogst onvoor-
spelbaar, maar hij probeert toch iets van betekenis te ontdekken 
in zijn relaties met zijn ouders en vrienden, zijn ex-vrouw en 
zijn kinderen. Wanneer een sessie met zijn therapeut ontspoort, 
ziet hij steeds minder mogelijkheden om met andere mensen te 
communiceren. Jim wordt voortgestuwd door zijn gedachten, 
die hem op tragische wijze naar een onvermijdelijk einde leiden. 
Geschreven in David Vanns kenmerkende, kristalheldere proza 
is Heilbot op de maan een aangrijpend literair onderzoek naar 
een man die gevangen wordt gehouden door de duistere logica 
van zijn depressie en zijn laatste worsteling om daaraan te ont-
snappen. 

David Vann (1966) werd geboren op het eiland Adak in Alaska 
en bracht zijn jeugd door in Ketchikan. Zijn debuut Legende 
van een zelfmoord werd een wereldwijd succes. Daarna ver-
schenen de romans Caribou Island, Aarde, Goat Mountain, 
Aquarium en Klare lucht zwart. 

april 2019 • paperback, 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 4770 3

nur 302 • oorspronkelijke titel Halibut on the Moon • vertaling Arjaan en Thijs van Nimwegen

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Mathieu Bourgois Agency •  

‘Wat een schrijver! Zijn proza is 
dwingend en beeldend en prachtig 
gedoseerd.’ nrc handelsblad

‘Vann bewijst met Caribou Island 
dat hij de lof en prijzen van zijn 
debuut Legende van een zelfmoord 
ruimschoots verdiende.’  
vrij nederland

‘Aarde is een diep aangrijpende 
roman.’ trouw 

DAVID VANN
HEILBOT OP DE MAAN
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mei 2019 • gebonden, 96 pag. • 12 x 17 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 4440 5 

nur 320 • oorspronkelijke titel Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim • vertaling Hamide Dohan

omslagontwerp bij Barbara • 

Een aangrijpend document van een slachtoffer van 
het huidige Turkse regime

Toen op een vroege ochtend in de zomer van 2016 werd aange-
beld bij de Turkse journalist en schrijver Ahmet Altan wist hij 
meteen dat de politie voor de deur stond. Hij en zijn broer  
Mehmet werden gearresteerd in de nasleep van de mislukte 
staatsgreep in Turkije. De verdenking: verspreiding van verbor-
gen boodschappen ter aanmoediging van de coupplegers. Begin 
2018 werd Altan veroordeeld tot een levenslange gevangenis-
straf. De rest van zijn leven zal hij drieëntwintig uur per dag 
doorbrengen in eenzame opsluiting. 

In Ik zal de wereld nooit meer zien beschrijft Altan op urgente wijze 
de politieke situatie in Turkije en zijn leven in de gevangenis. Hij 
overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft indrukwekkend 
over universele thema’s als vrijheid en het verloop van de tijd, 
die in een ander licht komen te staan als je weet dat je voor altijd 
opgesloten zit. Vanuit zijn cel kan Altan nog maar één ding 
doen: een verhaal vertellen dat zijn lezers niet meer loslaat. Ik 
zal de wereld nooit meer zien is een oprecht en belangrijk ver-
haal voor iedereen die gelooft in de kracht van het woord.

Ahmet Altan (1950) is een van de grootste schrijvers en jour-
nalisten van Turkije. Hij schreef verschillende romans, die in 
vele talen zijn uitgebracht. Altan is de oprichter en hoofd-
redacteur van het Turkse dagblad Taraf, dat na de mislukte 
staatsgreep in 2016 werd verboden. In het najaar van 2018 
wees de Turkse rechter het hoger beroep in Altans zaak af, hij 
zal geen aanspraak kunnen maken op voorwaardelijke vrijlating 
of een amnestieregeling.

Met een voorwoord van Özcan Akyol 

‘Ze hebben misschien de macht om me gevangen te zetten, 
maar niemand heeft de macht om mij gevangen te houden. 

Ik ben een schríjver.’

AHME T ALTAN

Ik zal de wereld nooit meer zien
Aantekeningen uit de gevangenis
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Albert Camus (1931 – 1960) groeide op  

in een arme wijk in Algiers, studeerde filosofie en werd later 

journalist. In 1957 werd hij uitgeroepen tot winnaar van de 

Nobelprijs voor de Literatuur. Drie jaar later kwam hij om bij 

een auto-ongeluk. In de romans van Albert Camus wordt het 

absurde van de twintigste-eeuwse samenleving afgezet tegen 

een persoonlijke moraal van vriendschap en menselijkheid. 

Een of meer personages worden steevast door de loop van 

de gebeurtenissen, nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan  

een misdaad. De vreemdeling, De pest en De val zijn de 

bekendste werken van Camus, en worden nog steeds  

veel gelezen en besproken. Het tijdloze en universele 

karakter van de boeken maakt ze bijzonder geschikt  

voor nieuwe generaties lezers.
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De 
tijdloze 

klassiekers 
van 

Albert 
Camus 

in prachtige 
nieuwe 
edities

februari 2019 • paperback, 96 pag.

13,6 x 21,5 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 4940 0

nur 302 • oorspronkelijke titel La chute

vertaling D. Verspoor • omslagontwerp Pankra

februari 2019 • paperback, 320 pag.

13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 4920 2

nur 302 • oorspronkelijke titel La peste

vertaling Jan Pieter van der Sterre

omslagontwerp Pankra

februari 2019 • paperback, 128 pag. • 13,6 x 21,5 cm •  

€ 12,50 • isbn 978 94 031 4930 1

nur 302 • oorspronkelijke titel L’étranger • vertaling 

Peter Verstegen • omslagontwerp Pankra

In De vreemdeling schiet hoofdpersoon Meursault 
op klaarlichte dag een man dood. Hij heeft er geen 
verklaring voor. In het proces dat volgt weigert hij 
zich fatsoenlijk te verdedigen en zich aan te passen 
aan de normen van de maatschappij. Uiteindelijk 
belandt hij in de gevangenis, waar hij zijn executie 
afwacht.

De pest is een kroniek van een kuststad in de greep 
van een dodelijke ziekte. De slachtoffers sterven een 
snelle en vreselijke dood, en als gevolg van de qua-
rantaine worden de andere inwoners geplaagd door 
gevoelens van angst en claustrofobie. Het is een 
meeslepende vertelling over moed en vastberaden-
heid en de broosheid van het menselijk bestaan.

In De val beschrijft Camus het leven van Jean-Baptiste 
Clamence, eens een gevierd advocaat in Parijs. In 
een café op de Amsterdamse Zeedijk verhaalt hij 
over zijn leven, en over die ene nacht waarin hij ge-
tuige is van een dramatisch voorval. Dit en zijn reactie 
daarop hebben zijn leven totaal veranderd. Aan al 
zijn zekerheden is een einde gekomen.
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maart 2019 • paperback, geïllustreerd, 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 4450 4

nur 320 • omslagontwerp Marry van Baar • foto Harry Cock •  

Wanneer we ons verhouden tot kunst wordt het kunstwerk vaak 
als een passief object voorgesteld waar we óver spreken, naden-
ken, reflecteren en discussiëren. Thijs Lijster stelt tegenover het 
denken over kunst van de traditionele esthetica een denken 
dóór kunst. Zijn uitgangspunt is dat kunst ‘terugdenkt’: het 
kunstwerk is een vorm van denken, letterlijk een denkvorm of 
denkbeeld, een ding-dat-denkt. Dit heeft ingrijpende gevolgen 
voor ons begrip van kunst, voor de praktijk van de kunstkritiek 
en voor de relatie tussen filosofie en kunst. Anders gezegd: voor 
het kijken, het proeven en het denken.

Hoe we kunnen denken door kunst laat Lijster zien door werk 
van kunstenaars als Maarten Baas, Marina Abramović en Damien 
Hirst te verbinden aan oude en hedendaagse denkers als Michel 
de Montaigne, Walter Benjamin en Boris Groys. Meer dan al-
leen aan kunst raken deze essays aan uiteenlopende onderwerpen 
als de moderne ervaring van tijd, zelfhulp, post-truth, financieel 
kapitalisme en het antropoceen.

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie in 
Groningen en Antwerpen. Hij is vaste columnist bij Filosofie 
Magazine en publiceert regelmatig in  De Groene Amster-
dammer en Metropolis M. In 2009 won hij de essayprijs van Vrij 
Nederland, in 2010 de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en in 
2015 de Boekman Dissertatieprijs. Zijn boek De grote vlucht 
inwaarts (2016) stond op de shortlist van de Socrates 
Wisselbeker.

Over De grote vlucht inwaarts:

‘De grote vlucht inwaarts is zowel een visitekaartje als 
principeverklaring van een ambitieuze essayist.’ trouw ****

‘Telkens weet Thijs Lijster een brede belezenheid in dienst te stellen van een 
kritische nieuwsgierigheid en dat te vertalen in iedere keer weer interessante, 

scherpe essays. Een verademing.’ de groene amsterdammer

Essays over kunst, kritiek en filosofie

‘Lees Lijster. Scherpe, uitdagende essays.’ – Bas Heijne

winnaar van de essayprijs 
van de koninklijke academie 
voor nederlandse taal- en 

letterkunde
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De grote filosoof uit Triëst daagt uit 
met ultrakorte observaties

C L A U D I O  M A G R I S
momentopnamen

Voor Momentopnamen stelt auteur en filosoof Claudio Magris 
een bloemlezing samen van korte persoonlijke schetsen – 
snapshots uit het leven. Aan bod komen uiteenlopende onder-
werpen: groots en alledaags, universeel en persoonlijk, algemeen 
en politiek. Magris gaat in op de kleine, verborgen gebaren die 
een inkijkje geven in de menselijke ziel. Het resultaat is een men-
selijke komedie, een fresco van onze neurotische levens, waarin 
de auteur te allen tijden aanwezig is. Hij wil niet oordelen, hij wil 
ons niet vertellen wie we moeten zijn of hoe we moeten leven. 
Momentopnamen is een uitnodiging om in deze verwarrende 
tijden kritisch naar elkaar te kijken, en te zoeken naar begrip en 
ruimhartigheid. 

Claudio Magris (1939) is recensent, vertaler, schrijver en een 
van Europa’s belangrijkste filosofen. Hij ontving diverse prijzen 
voor zijn werk, waaronder in 1997 de Premio Strega. In 2001 
kreeg hij de Erasmusprijs uitgereikt en in 2004 ontving hij de 
prestigieuze Prins van Asturiëprijs.

april 2019 • gebonden, 144 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 5000 0

nur 302 • oorspronkelijke titel Instantanee • vertaling Linda Pennings

omslagontwerp bij Barbara • foto Yuma Martellanz •  

‘Het befaamde Donau is een 
adembenemend relaas.’ 

trouw

‘Blindelings is complex, 
hard en steengoed.’ 

de standaard

‘Het museum van oorlog 
is een magistrale roman.’

de groene amsterdammer
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februari 2019 • gebonden, 224 pag. • 15 x 20 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 4830 4

nur 306 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Keke Keukelaar •  

De vervolmaking van een weergaloos poëtisch drieluik

Voor de derde keer maakt Steven zijn opwachting in de poëzie 
van René Huigen. Via dit personage, geïnspireerd op de figuur 
uit het gedicht ‘Sigarenwinkel’ van Pessoa’s alter ego Álvaro de 
Campos, wordt de lezer meegenomen op een queeste die net zo 
avontuurlijk is als sensitief, geestig en filosofisch.
In 2005 verscheen hij voor het eerst ten tonele in het werk van 
René Huigen. Toen bracht hij Steven naar de plek waar hij hem 
bij zijn voorganger had gevonden, in de deuropening van de 
tabacaria. In het tweede canto uit 2013 liet René Huigen hem de 
geheimzinnige man ontmoeten die aan het slot van de eerste 
zang vanachter het raam van diens woning naar hem zwaaide. 
Was deze man werkelijk zijn vader? 
Nu in het laatste deel, dat samen met de voorafgaande delen in 
een gebonden editie verschijnt, gaat Steven op zoek naar de 
vreemdeling die hij voor zichzelf geworden zou zijn. Lukt het 
hem deze onbereikbare Ander te vinden? Hij oordeelt niet, 
inter preteert niet, neemt slechts waar en steeds blijft de brede 
tragische onderstroom voelbaar die het gedicht een louterende 
diepgang geeft. Wat Steven uiteindelijk wordt geopenbaard zal 
een helder licht over de wereld leggen.

René Huigen (1962) is dichter en romancier. Zijn meest re-
cente romans zijn Woudman (2009) en Geloof mij steeds (2016). 
De dichtbundel Geen muziek & geen mysterie (2003) werd ge-
nomineerd voor de VSB Poëzieprijs. 

‘René Huigen heeft al eerder  
het personage Steven uit een 

gedicht van Álvaro de Campos,  
heteroniem van Pessoa, gebruikt 

in zijn bundel Steven uit 2005. 
Ook toen, zoals nu, is het lange 

gedicht een zoektocht, een queeste, 
een bekende vorm waarop Huigen 

zijn eigen, vaak ingenieuze  
stempel drukt. (…) Een anime-

rend en filosofisch geheel.’ 
T. van Deel

‘Huigen weet donders goed waar 
de klepel hangt in de moderne 

poëzie.’ Gerrit Komrij

‘Een tour de force die 
bewondering afdwingt.’

Arie van den Berg, 
nrc handelsblad



87

april 2018 • gebonden, ca. 204 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. € 24,99 • isbn 978 90 234 9774 5

nur 306 • omslagontwerp Nanja Toebak

Hoogtepunten uit een veelbekroond dichterlijk oeuvre

H.H. ter Balkt, een van de meest onconventionele dichters uit het Nederlandse taalgebied 
van de afgelopen 40 jaar, overleed op 9 maart 2015, 76 jaar oud. Gelukkig hebben we zijn 
magistrale poëzie nog, waarin hij zich door niets aan banden liet leggen. Steeds weer be-
wandelde Ter Balkt nieuwe wegen, beoefende hij nieuwe vormen. Van prozagedicht tot 
aforisme, van een ode aan de gloeilamp tot een lesje vaderlandse geschiedenis – geen dichter 

heeft zijn netten zo breed uitgeworpen als hij.
Alfred Schaffer, een tijdlang redacteur van Ter Balkt, maakte een ruime keuze uit dit 
grootse en rijke oeuvre. Tevens schreef hij een inleiding, waarin hij op hartstochtelijke 

wijze zijn bewondering voor Ter Balkts poëzie onder woorden brengt.

‘Ter Balkts werk is een eindeloze symfonie van weerbarstige 
woede en tedere verwondering.’ nrc handelsblad

S T I L S T A A N D  L E E F T  A L L E S  H I E R

Een keuze uit de gedichten door Alfred Schaffer

 H . H .  T E R  B A L K T50 jaar dichterschap H.H. Ter Balkt

Alfred Schaffer (1973) 
woont en werkt in 
Zuid-Afrika. Hij publi ceerde 
acht dichtbundels, 
waaronder Schuim (2006), 
Kooi (2008), Mens Dier 
Ding (2014) en Postuum. 
Een lofzang (2016).  
Zijn werk werd onder 

andere bekroond met de Jan Campert-prijs,  
de Awater Poëzieprijs, de Paul Snoek  
Poëzieprijs en de Charlotte Köhler Prijs.

H.H. ter Balkt (1938-  
2015) debuteerde in 
1969 onder het   
pseudoniem Habakuk II 
de Balker met de 
bundel Boeren-
gedichten. Gedurende 
zijn leven publiceerde 
hij 21 bundels en 

tientallen bibliofiele uitgaven. Hij werd bekroond 
met alle belangrijke poëzie prijzen: de Herman 
Gorter-Prijs 1973, de Con stan tijn Huygens-prijs 
(1998) en de P.C. Hooft-prijs (2003).



april 2019 • paperback, 80 pag. • 17 x 24 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4390 3

nur 306 • omslagontwerp Nanja Toebak • foto Keke Keukelaar •  

Een intense bundel waarin een liefdesrelatie trefzeker 
binnenstebuiten gekeerd wordt

Hoe eenvoudig een liefde kan beginnen, zo zwaar kan diezelfde 
liefde op de proef gesteld worden na een immens verlies. Vanuit 
de wil het einde dat zich aandient af te wenden, dalen twee ge-
liefden, soms samen, soms ieder voor zich af in het donker van 
hun herinnering, komen uit bij de liedjes die ooit hun verbond 
bezegelden, en bij de roemruchte mythische liefdes die soms 
voorbeeld, soms waarschuwing zijn.
In  Winterlaken volgt Mischa Andriessen het spoor terug van 
een liefde: van het onheilsoord waar hun kind onderging en 
niet meer bovenkwam, naar de tuinen waar ze waren, de kamer 
met de tafels en stoelen aan de kant, een dansvloer leeg voor 
hen alleen, een matras, naar het begin, zo eenvoudig en zorgen-
vrij. Op intense en ontroerende wijze wordt in deze bundel onder-
zocht of er met een gewetensvoller kiezen en een aandachtiger 
blik een ander begin mogelijk is.

Toen werd ik stil en staarde voor eens achter me
Zag dat je nog niet ver was mijn stem was verzwakt
Maar zou nog sterk genoeg zijn om je te bereiken
Ik had het besluit genomen keek voor het laatst
Naar de zee zag dat daar halverwege iets dreef
Je hebt me nodig dacht ik en liep het water in

Mischa Andriessen (1970) debuteerde in 2008 met Uitzien 
met D, waarvoor hij de C. Buddingh’-prijs ontving. In 2012 
volgde de bundel Huisverraad, die werd bekroond met de J.C. 
Bloem-poëzieprijs, waarna in 2016 de bundel Dwalmgasten 
verscheen. In 2014 werd hem het Charlotte Köhler Stipendium 
toegekend. 

Over Dwalmgasten: 

‘Het zijn bedrieglijk kalme regels, die je soms de adem benemen.’ trouw

‘Met grote intensiteit en op een haast afgemeten toon schetst de dichter vlijm
scherpe beelden en trekt een lijn van ontheemden uit de oudheid tot aan de 

vluchtelingen van vandaag.’ de volkskrant *****

‘Al die verschillende stemmen die uit al die (weerspannige) situaties door de tijd 
heen uit de bundel opstijgen, maken van Dwalmgasten een overwel digende 

bundel.’ parool ****

M I S C H A  A N D R I E S S E N

W I N T E R L A K E N



Op 17 januari 2019 verschijnt het langverwachte 
nieuwe boek van meesterverteller Bart Van Loo

Ontroerende, geestige nieuwe roman van de auteur van 
De wolkenridder (longlist Libris Literatuur Prijs 2016) 
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Gilles Speksneijder, een weinig uitgesproken man, bekleedt een bescheiden functie in een 
dienstverlenende organisatie. Als hij uit het niets wordt aangewezen als assistent-verhuis-
coördinator bezwijkt hij zowat onder zijn nieuwe verantwoordelijkheden. De verhuizing 
brengt machtsspelletjes, geroddel, complottheorieën en zorgen over de naderende reorgani-
satie met zich mee – en de tijdsdruk neemt alsmaar toe.
Wanneer een kraakwacht het verhuisproces dreigt te vertragen, biedt Gilles het meisje onder-
dak. Vanaf dat moment verschuiven de verhoudingen in huize Speksneijder: terwijl Gilles 
naar de marge wordt gedrongen, neemt zijn echtgenote steeds meer het heft in handen. 
Een laatste opdracht wacht nog: het bezemschoon opleveren van het oude kantoor. Maar in 
plaats daarvan breekt Speksneijder zijn benauwde universum open en gaat hij – ook letterlijk 
– het gevecht van zijn leven aan.
In heldere, beeldende taal laat M.M. Schoenmakers ons meevoelen met iemand die niet weet 
of hij zich moet verzetten tegen de verdrukking of zich erin moet verschansen. De vlucht van 
Gilles Speksneijder toont minutieus, met humor en mededogen, de ondergang en de opkomst 
van een overbodig verklaarde man. 

februari 2019 • paperback, 256 pag. • € 21,99

reeds aangeboden onder de titel bezemschoon

‘Waren er maar meer van dit soort schrijvers.’ 
nrc handelsblad *****

reeds aangeboden
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Al maanden voor verschijnen zijn de vertaalrechten 
verkocht aan Duitsland en Engeland



DE VEELGEPREZEN BIOGRAFIEËN         VAN UITGEVERIJ DE BEZIGE BIJ

winnaar 
biografie-
prijs 2018

‘Een meeslepende 
en voortdurend 

fascinerende 
kunstenaars  

biografie.’
de groene 

amsterdammer

‘Een meesterlijke 
biografie.’ 

nrc handelsblad 
 

Een inspirerend 
boek over  

een aangrijpend  
kunstenaarsleven.  

verschijnt  
november 2018

‘Een rijk 
geschakeerd portret 

van een schrijver 
die altijd zwijgzaam 
was over zichzelf.’ 

trouw

‘Met Juliana schreef 
Jolande Withuis in 
de eerste plaats een 

voortreffelijk portret
van een vrouw, niet 
van een staatshoofd. 

Het is helder, intelligent 
en meeslepend.’ 

de groene 
amsterdammer

‘Lucebert is Hazeus 
beste biografie. 

De mens achter de 
kunstenaar is door 
dit onthullende en 
inzicht biedende 

boek iemand anders 
geworden. Een 

voortreffelijk boek.’ 
de volkskrant
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De Bezige Bij feliciteert 
Peter Verhelst met de 

Sybren Poletprijs 2018

‘Een magistrale oeuvrebouwer.’
Jury Sybren Poletprijs



Stefan Hertmans 
genomineerd voor de prestigieuze 

Prix Femina étranger
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