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Karen Armstrong, De verloren kunst van de heilige geschriften
Paul Auster, De New York-trilogie
Tash Aw, Wij, de overlevenden
Kevin Barry, Nachtboot naar Tanger
Philipp Blom, Een Italiaanse reis
Remco Campert, Dagelijksheden
Hugo Claus, Alle verhalen
Paolo Cognetti, Sofia draagt altijd zwart
Frederik Willem Daem, Tekens van leven
Ronald Giphart, Alle tijd
Sanneke van Hassel, Nederzettingen
Willem Frederik Hermans, Volledige werken 10
Asha Karami, Godface
Maylis de Kerangal, Een wereld binnen handbereik
Frank Koenegracht, Alle gedichten
Ernest van der Kwast, Mama Tandoori
Paul Mason, Een stralende toekomst
Margriet de Moor, De schilder en het meisje
Erwin Mortier, De onbevlekte
Erwin Mortier, Marcel
Harry Mulisch, Twee vrouwen
Cees Nooteboom, Japan
Amos Oz, Wat is een appel?
Amos Oz, Een vrouw kennen
Koen Peeters, Kamer in Oostende
Sylvia Plath, De glazen stolp
Regina Porter, De reizigers
David Van Reybrouck, Congo (mp)
Oliver Sacks, Eerste liefdes en laatste verhalen
Roberto Saviano, Wrede kus
Robert Seethaler, Het veld
Art Spiegelman, Maus
Henry David Thoreau, Walden
Greta Thunberg, Malena Ernman en Svante Thunberg, Ons huis staat in brand
Peter Vermeersch, Aantekeningen bij een moord
Tara Westover, Leerschool (mp)
Anuna de Wever en Kyra Gantois, Wij zijn het klimaat

Met grote trots kondigen wij aan:
de nieuwe roman van

RONALD GIPHART

ALLE TIJD

RONALD GIPHART

ALLE TIJD

In deze ambitieuze roman neemt Giphart ons op wervelende
wijze mee in de geschiedenis van zes vrienden
Over De wake (2012):
‘Het beste uit zijn vroegere werk
gecombineerd met een nieuw, ernstiger soort schrijverschap. Een revival,
gelouterd en beter.’ trouw
Over Harem (2015):
‘Niet alleen de compositie overtuigt.
Ook qua gedenkwaardige zinnen,
scherpe observaties en rake formuleringen is Giphart beter, constanter en
indrukwekkender dan in al zijn
vorige werk.’ **** het parool

Hun vriendschap begon bij de ontelbare avonden in hun stamcafé, avonden die nooit ophielden. Ze raakten verslaafd aan het
goede leven en de saamhorigheid. Ze wisten niet hoe of wat,
maar wel dat er iedere dag iets memorabels zou gebeuren. Toen
de zes mannen begin jaren negentig besloten een bierbrouwerij
te beginnen in een werfkelder in Utrecht, werden ze naast
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig jaar later zijn ze op
weg naar een boshut in Duitsland om nog één weekend samen
te zijn, voordat ze het contract voor de verkoop van de brouwerij tekenen. Tijdens dit weekend reflecteren ze op de vriendschap en op het leven.
In een virtuoze stijl en in een bijzonder meeslepend wij-perspectief neemt Ronald Giphart ons mee in zes met elkaar verweven levens. Alle tijd is een uiterst giphartiaanse, vitale roman
over ambitie, vriendschap en liefde.

Over Lieve (2016):
‘Weinigen schrijven zo overtuigd, zo
“gelovig”, over de romantische liefde
als Ronald Giphart, met tegelijk oog
voor de eeuwige ingewikkeldheid
ervan.’ **** nrc handelsblad

Ronald Giphart (1965) debuteerde in 1992 met de roman Ik
ook van jou, een instant klassieker in de Nederlandse literatuur. Daarna volgden onder meer de romans Giph, Phileine
zegt sorry, Ik omhels je met duizend armen, Troost, IJsland, Harem en Lieve. Zijn novelle Gala, het Boekenweekgeschenk van
2003, verscheen in een oplage van 780.000 exemplaren. In
2012 verscheen de verhalenbundel De wake, waar hij hoge
ogen mee gooide. Voor zijn oeuvre ontving Giphart in 2004
de C.C.S. Croneprijs, de tweejaarlijkse literatuurprijs van
de stad Utrecht.
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In zijn meest persoonlijke boek
tot nu toe neemt Philipp Blom
zijn lezers mee door de Alpen naar
het Italië van rond 1700, op zoek naar
de oorsprong van zijn viool.

Een groot succes in Duitsland:

© Eduard Schleich/Landschaft mit Wanderer/AKG Images

EEN
ITALIAANSE
REIS

De pers over Een Italiaanse reis:
‘Met enorme nieuwsgierigheid en zoekplezier geschreven.’
süddeutsche zeitung
‘Het boek bevat een rijkdom aan muziekhistorische, esthetische
en psychologische bespiegelingen.’ kleine zeitung

PHILIPP BLOM
EEN ITALIAANSE REIS
Een zoektocht naar de herkomst van mijn viool
Voor de lezers van Edmund de Waal. Een prachtige cultuurgeschiedenis aan de hand van een bijzonder historisch object.
Rond 1700 reisde een vioolbouwer uit de Allgäu naar Italië.
Zijn naam kennen we niet, wel is een van zijn instrumenten
bewaard gebleven: een viool, ontworpen volgens de Zuid-Duitse
traditie en vermoedelijk in Venetië vervaardigd. Ruim drie
eeuwen later kwam deze viool in handen van Philipp Blom.
In Een Italiaanse reis vertelt Blom het verhaal van dit bijzondere
instrument. De viool heeft een route afgelegd waarlangs al meer
dan driehonderd jaar mensen, goederen en kennis door Europa
reizen. Het is een geschiedenis van vakmanschap en arbeidsmigratie, van houtsoorten en de definitie van klank, en van Venetië als de hoofdstad van de achttiende-eeuwse muziek.
De zoektocht naar een onbekende vioolbouwer vertelt het verhaal van een heel tijdperk, dat in veel opzichten helemaal niet
zo veel van onze tijd blijkt te verschillen.

Op een dag moest historicus en musicus Philipp Blom (Hamburg, 1970) kiezen: ga ik leven van de pen of van de viool? Hij
koos het eerste en publiceerde een aantal prachtige en
succesvolle boeken: De duizelingwekkende jaren (2009), Het
verdorven genootschap (2010), Alleen de wolken (2014), De
opstand van de natuur (2017) en Wat op het spel staat (2017).

juni 2019 • gebonden met stofomslag, geïllustreerd • 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm
€ 29,99 • isbn 978 94 031 6230 0 • nur 680 • oorspronkelijke titel Eine italienische Reise
vertaling W. Hansen • omslagontwerp Buro Blikgoed • foto Bogenberger
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De reizigers van Regina Porter is een uitzonderlijk portret
van twee families, en tegelijkertijd een confronterende en
messcherpe analyse van het moderne Amerikaanse leven – vanaf
de burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig tot het eerste
jaar van het presidentschap van Obama.

REGINA PORTER DE REIZIGERS
Een indrukwekkend en caleidoscopisch
debuut van een groot nieuw talent
Agnes Miller, een jonge zwarte vrouw, wordt met haar vriendje
op een verlaten weg in Georgia door de politie aangehouden.
Het is 1966, en de verschrikkelijke gebeurtenissen die dan volgen
laten diepe sporen na in Agnes’ leven.
James Vincent, geboren in 1942, is een kind van gescheiden
ouders uit een wit arbeidersmilieu. Hij ontworstelt zich met
moeite aan zijn kansarme jeugd, en als beginnend advocaat ziet
hij zijn toekomst met vertrouwen tegemoet.
Terwijl de jaren voortschrijden, kruisen de levens van Agnes en
James elkaar steeds vaker. De keuzes die ze maken hebben invloed op de ander, en de gevolgen worden overgedragen van
generatie op generatie. De reizigers is een hoogst origineel en
prachtig geschreven debuut dat de lezer nog lange tijd zal bijblijven.

‘Een ontzettend aangrijpend debuut. Regina
Porter is ambitieus en schuwt de grote thema’s
niet, tegelijkertijd weet ze in de kleinste details
een prachtige intimiteit vast te houden.’
Garth Greenwell, auteur van Wat van jou is

Regina Porter wordt gezien als een van de belangrijkste
nieuwe stemmen in de Amerikaanse literatuur. Ze schreef vele
toneelstukken en korte verhalen, en volgde de prestigieuze
Iowa Writers’ Workshop. Ze woont en werkt in Brooklyn.
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Twintig jaar nadat
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met een knal de literatuur
betrad, verschijnt
het langverwachte
vervolg op zijn succesvolle
debuutroman
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Het sublieme vervolg op Marcel,
van een schrijver op de top van zijn kunnen

V

annacht heb ik gedroomd dat hij weer thuis
was. Ik stond in de achterkeuken aan het
fornuis. Op de pot met aardappelen danste het
deksel. De kat loerde naar het spek op het aanrecht. Rond mijn kuiten jengelden mijn dochters,
nijdig van de honger.
Ik hoorde hem bij de achterdeur de aarde uit
de zolen van zijn schoeisel trappen, het gestamp
van een kalf dat de kracht in zijn poten beproeft.
Hoelang al had ik dat niet meer gehoord? Zijn
tomeloosheid, zijn jeugd, die ik nimmer heb getemperd, die ik zelfs heb aangevuurd.
Het kan niet, dacht ik, maar hij stond al in de
lage nauwe hal tussen de achterkeuken en de rest
van het huis, met zijn struise lijf tussen de muren
en de zoldering geprangd.
‘Andrea,’ zei hij toen hij me zag. ‘Mijn zuster
en mijn moeder.’

In De onbevlekte keert Marcel terug naar huis
in een laatste poging het verzwegen verleden
te doorbreken en uit te vinden waarom hij de
naam draagt van zijn aan het oostfront gestorven grootoom. Mortiers vervolg op zijn
veelgeprezen en prijswinnende debuutroman
Marcel is andermaal een donker familieverhaal, waarin de Vlaamse klei nietsontziend
wordt omgewoeld om het duistere verleden
aan het licht te brengen. Dit doet Mortier op
weergaloze wijze, in zijn verfijnde, suggestieve
stijl, waarin geen woord, geen letter, geen komma op de verkeerde plek staat en het wemelt
van de trefzekere beelden. Met deze langverwachte, nieuwe roman over de complexiteit
van liefhebben bevestigt Erwin Mortier eens
te meer tot de absolute topklasse van de Nederlandstalige literatuur te behoren.

uit: De onbevlekte
september 2019 • gebonden, 240 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 6060 3
nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •
15

De debuutroman die uitgroeide tot moderne klassieker

‘Marcel is een droom van een debuut, verbluffend in zijn technische
beheersing, overrompelend van sfeer, ontroerend en nog geestig ook,
en bij dat alles volkomen eigen.’ nrc handelsblad
‘Erwin Mortier neemt meteen een prominente plaats
in de hedendaagse literatuur in.’ de morgen
september 2019 • gebonden, 152 pag. • 12,5 x 20 cm • € 17,50 • isbn 978 94 031 6570 7
nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Stephan Vanfleteren •
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Erwin Mortier (1965) is de auteur van een indrukwekkend en veelomvattend oeuvre. Hij debuteerde in 1999 met
de roman Marcel, bekroond met onder meer de Gerard Walschapprijs en het Gouden Ezelsoor. Daarna verschenen
onder andere de romans Sluitertijd (2002), Godenslaap (2008, winnaar AKO Literatuurprijs), De spiegelingen
(2014) en De brieven van Matthew (2018). Ook Gestameld liedboek. Moedergetijden (2011), zijn literaire meesterstuk
over het ziekbed van zijn moeder, ontving lof en prijzen in binnen- en buitenland. Verder schrijft Mortier poëzie –
voor zijn bundel Vergeten licht (2000) kreeg hij de C. Buddingh’-prijs –, essays en toneelteksten.
17

Voordat Paolo Cognetti internationaal doorbrak met zijn
onvergetelijke roman De acht bergen, had hij in Italië al zijn
naam gevestigd met de coming-of-ageroman Sofia draagt
altijd zwart. Een prachtig, psychologisch ijzersterk portret
van een opgroeiend meisje op zoek naar geluk.

Over het werk van Paolo Cognetti:
‘De acht bergen is een prachtig boek over eenzaamheid,
familierelaties en vriendschap.’ trouw
‘Een magistraal verhaal.’
**** de morgen
‘Een prachtroman.’
***** de volkskrant
‘De buitenjongen is een boek dat tot overpeinzing
stemt. Om in eenzaamheid en stilte van te genieten.’
**** algemeen dagblad

PAOLO COGNETTI
SOFIA DRAAGT ALTIJD ZWART
Prachtige roman van de auteur van De acht bergen
(250.000 exemplaren verkocht)
Sofia zou zo graag gelukkig zijn, maar draagt toch altijd zwart.
Op haar tiende droomt ze er nog van het liefje van een piraat te
worden, maar op haar zestiende neemt ze een overdosis pillen
en wordt ze opgenomen in een kliniek. En op haar achttiende
volgt ze een prestigieuze theateropleiding in Rome, om vervolgens in New York te belanden als een van de vele jonge actrices
die hopen ontdekt te worden. Maar uiteindelijk is Sofia altijd op
de vlucht, voor haar vrienden, voor haar ouders, voor haar geliefden en bovenal voor zichzelf.
Met grote emotionele zeggingskracht en psychologische diepgang beschrijft Paolo Cognetti de moeizame volwassenwording
van de onvergetelijke Sofia. Net als in zijn geliefde roman De acht
bergen bewijst hij een scherp besef te hebben van de dringende
vragen in het leven.

Paolo Cognetti (Milaan, 1978) is een Italiaanse schrijver en
documentairemaker. Hij brak definitief door met De acht bergen. De rechten werden aan veertig landen verkocht en het
boek werd bekroond met de prestigieuze Premio Strega, de
Premio Strega Giovani en de Prix Médicis étranger. Ook verscheen bij De Bezige Bij het autobiografische De buitenjongen.

juni 2019 • gebonden, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 5860 0 • nur 302
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In haar nieuwste boek neemt
Karen Armstrong de grote
religieuze geschriften uit de
wereldgeschiedenis onder de loep.
Het resultaat is een prachtig pleidooi
voor de spirituele kracht van deze
teksten. We kunnen de heilige
geschriften volgens Armstrong
veel beter gebruiken als bron van
empathie en saamhorigheid dan
als strijdmiddel.

KAREN ARMSTRONG DE VERLOREN
KUNST VAN DE HEILIGE GESCHRIFTEN
Een van de meest vooraanstaande denkers over de
veranderende betekenis van de Bijbel, de Koran en de Thora

‘Er is slechts een
handvol wijze en
uiterst intelligente
commentatoren op
het gebied van religie.
Karen Armstrong is
er daar een van.’
Alain de Botton
‘Een van de beste
schrijvers over religie.’
financial times
‘Ik denk dat ik de
afgelopen jaren meer
heb bijgeleerd van
Karen Armstrong
dan van welke Europese politicus ook.’
David Van Reybrouck

De heilige geschriften waren altijd een middel voor mensen om
hun materiële bestaan te ontstijgen en in aanraking te komen
met het goddelijke. In onze seculiere samenleving hebben de
teksten deze unieke functie verloren om een meer praktische
toepassing te krijgen: de Bijbel wordt gebruikt om homoseksualiteit en anticonceptie te veroordelen, de Koran dient om oorlog en terrorisme te rechtvaardigen en met behulp van de Thora
wordt beslag gelegd op leefgebieden.
Karen Armstrong signaleert ten opzichte van de heilige geschriften een groot onbegrip, wat volgens haar de hoofdoorzaak is
van de huidige religieuze geschillen in de wereld. Weloverwogen
en deskundig pleit ze voor een terugkeer naar de oude interpretatie van de religieuze teksten als basis van een betekenisvol en
empathisch wereldbeeld. Armstrong wijst ons de weg bij het
beteugelen van de arrogantie, de intolerantie en het geweld die
het gevolg zijn van de gebrekkige hedendaagse uitleg van de
heilige geschriften.

Karen Armstrong (1944) is een van de meest geliefde auteurs
op het gebied van religie. Nadat ze zeven jaar als non in een
klooster woonde, verliet ze de orde om Engels te studeren in
Oxford. Armstrongs oeuvre omvat bestsellers als Een geschiedenis van God (1993), De strijd om God (2001), Islam
(2004), De wenteltrap (2003), Compassie (2011) en In naam van
God (2014). Haar werk is in meer dan veertig talen vertaald.
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Japan door de ogen van een
onvermoeibare reiziger
‘De landen die Cees Nooteboom beschrijft zouden
zonder hem niet bestaan.’ Alberto Manguel
De veelgeprezen reisboeken van

‘Het maakt eigenlijk niet uit waar
Nooteboom heen reist. Je leest hem om
zijn traag meanderende gedachten en
zijn vermogen de sfeer van een stad,
land of streek ondanks die omtrekkende
bewegingen precies te treffen.’ trouw
‘Nooteboom ziet wat anderen ontgaat
en slaagt er elke keer weer in elegant
onze blik te doen kantelen.’ de morgen
‘Er is in deze tijd nauwelijks een heerlijker,
spiritueler genoegen dan het lezen van
Cees Nooteboom.’ neue zürcher zeitung

Veertig jaar reizen door het land van de rijzende zon

Wat ooit begon met een boek over pelgrimstochten in Japan
werd voor Cees Nooteboom gaandeweg een diepe fascinatie,
die hem steeds opnieuw zou doen terugkeren naar het keizerrijk. Als onvermoeibare reiziger kijkt hij altijd achter de volgende heuvel, uit nieuwsgierigheid naar een Japan dat hij nog niet
kent en begrijpt. Hij voelt een sensueel genot in de mensen
menigtes van Tokio, valt in de snelste trein ter wereld tussen de
zingende monniken langzaam in slaap, probeert de verschillende
tempels uit elkaar te houden en ziet in dat hij daar nog een volgend leven voor nodig zal hebben.
In deze bundel komen Nootebooms Japanse reisverhalen voor
het eerst samen. Met zijn vermogen om de fijnere nuances van
het land te begrijpen richt hij een persoonlijk monument op
voor de kunst, de landschappen en inwoners. Japan is een onderdompeling in de schoonheid van nieuwe ontdekkingen en
de onvermijdelijke vragen die hierdoor over het eigen bestaan
worden opgeroepen.

Cees Nooteboom (1933) wordt beschouwd als een van de
belangrijkste Nederlandse schrijvers. Van zijn romans en reisverhalen verschenen vertalingen over de hele wereld. In 2003
kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese Literatuur, in 2004 de P.C. Hooft-prijs, en in 2009 de Prijs der Neder
landse Letteren.
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Over Zelfs de vogels vallen:

Een ijzersterk vervolg van een schrijverschap

Naargelang de avond in café De Kauw vorderde, stommelden er
almaar meer hoofden naar binnen en voor je het wist stond
iedereen schouder aan schouder, heen en weer deinend met
enkel de toog als boei. In de lucht vocht nevel met zweet en
naast je slurpte iemand een restantje Long Island Iced Tea van
tussen de smeltende ijsblokjes. Straks zou er tegen wil en dank
gedanst worden, ook al kleefde de vloer al weken van het bier.
‘Het wordt ne lange nacht,’ zei Visse, ‘waarvan morgen niets
meer overblijft.’
Drie jaar lang schuimde Frederik Willem Daem de ene na de
andere kroeg af om er te schrijven tot sluitingstijd. Uit deze
ervaringen en in deze wereld schiep hij zijn roman Tekens van
leven. In De Kauw kwam alles samen, hier zocht hij zijn toevlucht, wachtend op wat was en wat nog komen moest, terwijl
het café zijn eigen verlies verwerkte.
Na zijn veelgeprezen verhalenbundel Zelfs de vogels vallen toont
Frederik Willem Daem met Tekens van leven dat hij aan eigenzinnigheid niets heeft ingeboet. Zijn debuutroman is een fonkelend boek over verslaving, onthechting en reclame en leest als
een intellectuele roes waaruit je niet snel ontnuchtert.

Frederik Willem Daem (Brussel, 1988) publiceerde verhalen in
onder meer The Literary Review, Das Magazin, Revisor, DWB
en Oogst Magazine, waarvan hij de medeoprichter was. In 2015
debuteerde hij met de verhalenbundel Zelfs de vogels vallen,
waarvoor hij de Debuutprijs 2016 ontving.

‘Meer dan als een coherente
bundeling verhalen leest het
als een staalkaart van wat hij te
bieden heeft. En Daem kan zijn
zinnen aan elkaar schrijven,
zoveel is duidelijk.’
knack focus
‘Goede timing, tergend accurate
observaties en een onbehaaglijke
sfeer.’ de morgen
‘Met Zelfs de vogels vallen laat
Daem een gevarieerd staaltje van
zijn rijke verbeelding en onmiskenbare literaire talent zien.’
Juryrapport Debuutprijs 2016
‘Daem laat je naar adem happen,
vraagt met breekbare zinnen om
je tempo te vertragen, geeft je
mokerslagen, doet je pageturnen,
eist dat je de bundel vol afgrijzen
weglegt, maar belangrijker:
altijd weer oppikt.’
cutting edge
‘Van het kortste verhaal tot
en met het titelverhaal, de
tien ingenieuze, artistieke en
ironische momentopnames
die Zelfs de vogels vallen
omsluiten laten zich lezen
als volwaardige romans.’
passionate
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Voor het eerst in decennia is er een
generatie die, over alle landsgrenzen en
gezindten heen, de aandacht weet op te eisen
voor het meest urgente vraagstuk waar de
mensheid voor staat: de klimaatcrisis.

© Hollandse hoogte

De Bezige Bij is trots deze
stemmen te mogen uitgeven:
Greta Thunberg, Anuna De Wever
en Kyra Gantois

GRETA THUNBERG
MALENA ERNMAN & SVANTE THUNBERG

ONS HUIS STAAT IN BRAND
Een gezin en de toekomst van onze planeet
Het verhaal van een modern gezin dat hun leven
verandert voor de toekomst van hun kinderen
Op achtjarige leeftijd zag Greta Thunberg een documentaire over de klimaatcrisis en vroeg zich af: ‘Hoe komt het dat niemand hierover praat?
Hoe komt het dat volwassenen en politici überhaupt nog over iets anders
kunnen praten?’
Greta raakte neerslachtig en weigerde lange tijd te eten. Ze kwam in een
lang proces van ziekenhuisbezoeken en behandelingen terecht en werd uiteindelijk gediagnostiseerd met Asperger. Nadat Greta hersteld is, gaat ze
zich obsessief verdiepen in het klimaatvraagstuk. Ze krijgt haar ouders zo
ver hun leven om te gooien: haar moeder zegt haar baan op zodat ze niet
meer hoeft te vliegen, de familie koopt een elektrische auto, gaat vegetarisch
eten en verandert haar consumptiepatroon drastisch.
Ons huis staat in brand is het verhaal van een gezin dat, aangevuurd door
hun dochter, laat zien wat we zelf kunnen doen – voor een betere wereld, en
voor de toekomst van onze kinderen.

Greta Thunberg verwierf internationale bekendheid toen ze ging spijbelen voor een beter klimaat. Haar actie heeft onder scholieren wereldwijd navolging gekregen. Malena Ernman had een internationale carrière
als operazangeres. Svante Thunberg is acteur.
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‘Volwassenen zeggen voortdurend: “We moeten jonge mensen hoop geven.” Maar ik wil
jullie hoop niet. Ik wil niet dat jullie hoopvol zijn. Ik wil dat jullie in paniek raken. Ik wil dat
jullie de angst ervaren die ik iedere dag ervaar. En ik wil dat jullie iets gaan doen. Ik wil
dat jullie handelen zoals jullie dat in een crisis zouden doen. Ik wil dat jullie doen alsof
ons huis in brand staat. Want dat is wat er aan de hand is.’ Greta Thunberg
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‘Het begon in Brussel. Wij zagen het en dachten:
dit gaan wij ook doen.’ – Youth for Climate Nederland

Anuna De Wever & Kyra Gantois

WIJ ZIJN HET KLIMAAT
opgetekend door

Jeroen Olyslaegers

‘Wat Anuna en Kyra doen is zo belangrijk.’
Greta Thunberg
Ze begonnen met twee. Aan de keukentafel deelden Anuna en Kyra hun
zorgen over het klimaat met elkaar en besloten: het is genoeg geweest. Op
10 januari organiseerden de Belgische scholieren een staking tegen het huidige klimaatbeleid op een door de politie aangewezen plein. Het bleek te
krap voor de 3000 leerlingen die kwamen opdagen. Een week later waren ze
met 12.500, de week daarna met 35.000.
Anuna en Kyra werden al snel de gezichten van een protestgeneratie die
zich niet langer met geruststellende woorden van politici laat wegsturen.
In Wij zijn het klimaat steken twee jonge klimaatactivisten een hand uit naar
ons allemaal. Naar politici en beleidsmensen, naar ouders en grootouders
en naar hun leeftijdsgenoten. Ze zijn naïef, zo schrijven ze zelf. Maar dat
betekent hier: onontkoombaar, net zoals de toekomst, terwijl de klok tikt.

Wij zijn het klimaat.
We steken onze hand naar ieder van jullie uit en we zullen dat blijven doen.
Alleen samen zal dit lukken.
De werkelijke groei die we nodig hebben is de groei van de liefde,
de groei van de daadkracht, de groei van de verbinding en vooral de
verbeelding, de groei van de hoop, de groei van de passie voor het leven,
de groei van respect voor de natuur.
Naïef, hé?
Join the movement.

De helft van de opbrengst van deze uitgave
gaat naar Youth for Climate

reeds verschenen • paperback, 72 pag. • 12 x 17 cm • € 8,99 • isbn 978 94 031 6860 9
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‘Eerst is het nog grijs dat onverzettelijk
lijkt – of het altijd zo zal blijven. Dan
begint zacht, bijna ongemerkt, met
streekjes roze en oranje de dag. Het is
stil. De wind houdt zijn adem in.
Vogels, kop in veren gestoken, ontwaken, beproeven hun vleugels. Er zijn nog
geen mensen, maar het zal niet lang

© Stephan Vanfleteren

duren of ook die ontwaken.’

Een intieme blik in het leven van de
virtuoze dichter die al schrijvend leeft

De dagen van Remco Campert zijn al zo lang hij leeft vol van
avontuur. Terwijl hij in huis rommelt, een ommetje maakt of uit
het raam tuurt, fladderen zijn gedachten als opgeschrikte vogels
alle kanten uit en ontluiken zijn herinneringen. Voorbijratelende rolkoffers voeren hem naar laag overvliegende bommenwerpers. Achterkleinkinderen die hun eerste stappen zetten roepen
beelden op van bergen die hij zelf al wandelend bedwong. En
altijd is degene die hij liefheeft in de buurt en wordt om vier uur
het bordspel met de letters gespeeld.
In Dagelijksheden zijn bijna honderd korte verhalen uit Elsevier
voor het eerst bijeengebracht. Vol van Camperts zachte melancholie, zijn dansende zinnen en speelse associaties, voert deze
bundel de lezer moeiteloos mee naar de privésfeer van de dichter.

Remco Campert (1929) is dichter, romancier en columnist.
Voor zijn poëzie ontving hij onder meer de Jan Campert-prijs,
de P.C. Hooft-prijs en de Gouden Ganzenveer. In 2015 werd
hij geëerd met de Prijs der Nederlandse Letteren.
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Wachten op Godot met twee uitgerangeerde gangsters –
de Ierse meesterverteller Kevin Barry slaat weer toe
Het is al laat in het Spaanse havenstadje Algeciras, wanneer
twee verlopen Ierse gangsters staan te wachten op de veerboot
uit Tanger. Een geliefde is verloren, een dochter wordt vermist,
hun levens zijn aan diggelen. Of kan er nog iets aan gedaan
worden?
Nachtboot naar Tanger is een roman over een wereld waarin
seks, de dood, drugs en geweld de boventoon voeren, maar
waarin het mysterie van de liefde tegelijk overwint. Het is een
bijtend en hilarisch, lyrisch maar ook altijd spannend verhaal.
Een tragikomisch meesterwerk van de vaak bekroonde Ierse
auteur Kevin Barry, die wordt gezien als een van de beste stilisten van dit moment.

Kevin Barry (1969) publiceerde korte verhalen in diverse
toonaangevende tijdschriften, waaronder The New Yorker.
Zijn debuutroman City of Bohane werd bekroond met de
prestigieuze impac Award. Zijn tweede roman, Beatlebone,
won de Goldsmiths Prize en werd unaniem lovend besproken.
Een keuze uit zijn verhalen is verschenen onder de titel Donker
ligt het eiland.

‘Beatlebone is geestig, duister en stilistisch gedurfd.’
nrc handelsblad
‘Gekkigheid, maar aanstekelijke gekkigheid. Gevat in soepele zinnen,
verrassende beelden en uitstekende dialogen.’ het parool
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‘Een boek zo goed als Beatlebone verschijnt maar eens per generatie.’
the new york times

Over De mensengenezer:
‘Glashelder, zonder zweem van zweverige
terminologie, bedrijft Peeters in De mensengenezer
literaire magie.’ ***** de volkskrant
‘Een meesterlijk doordacht, helder verhaal.’
**** humo
‘Koen Peeters, schrijver en antropoloog, zoekt bij
wit en zwart naar de formule die verklaart waarom
we worden wie we zijn.’ **** de standaard

‘Geweldig. Literatuur is magie en Peeters is een
belangrijke tovenaar.’ de groene amsterdammer
‘Deze roman toont opnieuw aan dat
Peeters een van onze meest verfijnde auteurs is.’
**** het nieuwsblad

© Koen Broucke

‘Niet alleen verraadt De mensengenezer een
scherp oog voor de dagelijkse gebruiken van
de Westhoek en Congo, wat deze roman meer
dan interessant maakt zijn de filosofische
bespiegelingen die erin aan bod komen.’
**** knack

Winnaar van de ECI Literatuurprijs
Koen Peeters komt met gedroomde
opvolger van De mensengenezer

Over De mensengenezer:
‘Een helder geschreven boek dat het
anekdotische overstijgt, een boek dat
raakt aan het onzegbare en ons leert dat
we niet moeten zoeken naar de waarheid maar naar de bron.’ Juryrapport
ECI Literatuurprijs 2017

Een melancholische roman over hoe vriendschap
ons helpt omgaan met verdriet en afscheid
Een schrijver vertelt over zijn jarenlange vriendschap met een
schilder. Telkens ontmoeten ze elkaar in Oostende, waar ze
allebei ooit de liefde van hun leven gevonden hebben. Ze lopen
rond in de Stad aan Zee met haar roekeloze talent voor toerisme, fameuze kunstenaars en het zilveren Noordzeelicht. Ze
spreken af in hotels, flaneren, dwalen tussen de Oostendenaars. Ze vertoeven in het gezelschap van vissers, Congolezen,
tragische architecten, Snoek en Claus, Spilliaert en Ensor. En
vrouwen. De schrijver en de schilder zijn nieuwsgierig, soms
opdringerig, nooit onbeschoft. Ze ontwikkelen een ironische
onderzoeksmethode, het perspectivisme, op zoek naar de Onvoltooid Oostendse Tijd. Niets blijkt dan nog toevallig. In hun
ontmoetingen ontdekken ze hoe ze op zeldzame, kostbare,
melancholische momenten door elkaars ogen kunnen kijken.
Zelfs diep terug in de tijd.
Met Kamer in Oostende brengt stilist Peeters een even fijnzinnig
als ontroerend boek.

Koen Peeters (1959) is de auteur van een rijk en veelbekroond
oeuvre. Zijn Grote Europese Roman stond op de shortlist van
de Libris Literatuur Prijs en werd in verschillende talen vertaald. Met zijn roman De bloemen won hij in 2010 de F. Bordewijk-prijs, Duizend heuvels kreeg in 2013 de E. du Perronprijs.
Voor De mensengenezer ontving Koen Peeters de Confituur
Boekhandelsprijs, de ECI Lezersprijs en de ECI Literatuurprijs.
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ROBERT SEETHALER HET VELD
Wat zouden de doden vertellen als ze konden terugkijken
op hun bestaan? Een groots verhaal of de herinnering aan één
moment, misschien een bepaald gevoel of een verlangen?
Wat blijft er over van een mensenleven?

‘Het proza van de doden van Paulstadt is spaarzaam en prachtig en daarin
ligt de kracht van dit boek, en van Robert Seethaler. Hij is een meester
in het beschrijven van gewone levens en zijn kalme, berustende toon past
perfect bij deze roman.’ die zeit
‘Seethaler kan als geen ander over stilte en de dood schrijven.’ focus
‘Net als in Een heel leven, waar hoofdpersoon Andreas Egger een held was in
de klassieke betekenis, beschrijft Seethaler in Het veld hele levens die zonder zijn
verbeelding en literaire kracht vergeten zouden zijn. Seethalers liefde voor zijn
personages raken de lezer.’ frankfurter allgemeine zeitung

ROBERT SEETHALER

HET VELD

Een poëtische, perfect gecomponeerde roman over
leven en dood – van de auteur van Een heel leven
Een man wordt geboren, raakt gokverslaafd en sterft. Een ander
herinnert zich dat haar echtgenoot altijd haar hand vasthield.
Iemand anders begrijpt nu eindelijk op welk moment zijn leven
voorgoed veranderde. Weer een ander heeft eigenlijk niets meegemaakt en ligt domweg onder de grond, zijn leven ten einde.
Een vrouw is met zevenenzestig mannen naar bed geweest,
maar was slechts op een van hen verliefd. Een ander was slim
genoeg zijn dromen niet te vervullen en weer iemand anders
dacht: ik moet hier weg zien te komen. En bleef.
In Robert Seethalers nieuwe roman gaat het over de laatste gebeurtenissen in een mensenleven, dat wat zich niet makkelijk
laat vatten. Het is een boek over individuen, allemaal anders,
maar ook met elkaar verbonden. Deze doden liggen op het
kerkhof van Paulstadt en hun levensverhalen vormen samen
een portret van het stadje en geven een onvergetelijk beeld van
een samenleving.

Robert Seethaler werd in 1966 in Wenen geboren en brak
internationaal door met Een heel leven. Daarna verscheen bij
De Bezige Bij ook De Weense sigarenboer. Seethaler woont in
Berlijn en Wenen.
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De New York-trilogie eindelijk weer leverbaar in een prachtige
nieuwe editie – een tijdloze Amerikaanse klassieker
‘Het begon allemaal met iemand die verkeerd verbonden was, de
telefoon die in het holst van de nacht drie keer rinkelde, en de
stem aan de andere kant van de lijn die vroeg naar iemand anders dan hij. Veel later, toen hij in staat was om na te denken over
de dingen die hem overkomen waren, zou hij tot de slotsom komen
dat niets echt bestond behalve het toeval.’
De weergaloze en bejubelde De New York-trilogie van Paul Auster is een hoogtepunt in de moderne Amerikaanse literatuur. In
drie korte romans (Broze stad, Schimmen en De gesloten kamer),
die op ingenieuze wijze met elkaar verbonden zijn, komt Austers liefde voor zijn stad en zijn fascinatie voor het genre van de
klassieke detectiveroman op meesterlijke wijze samen. De New
York-trilogie betekende de definitieve doorbraak van Paul Auster en is een klassieker die nog niets aan kracht heeft verloren.

Paul Auster is de auteur van romans als Orakelnacht, Brooklyn
dwaasheid, Sunset Park en 4 3 2 1. Daarnaast schrijft hij nonfictie, die verzameld is in de bundel Levenswerk. Zijn werk
wordt in ruim dertig talen vertaald. Auster woont en werkt in
Brooklyn.

‘De ijzersterke romans van Paul Auster zijn een verrijking voor de
Amerikaanse literatuur.’ de groene amsterdammer
‘Paul Auster is zonder enige twijfel een genie.’ Haruki Murakami
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Op 28 december 2018 overleed de grote, Israëlische
schrijver Amos Oz op 79-jarige leeftijd. Zijn werk wordt
wereldwijd vertaald, is bijzonder geliefd en werd
veelvuldig bekroond met diverse prestigieuze prijzen.
Oz liet een rijk en veelzijdig oeuvre na – hij schreef
achttien boeken, waaronder romans, korte verhalen
bundels, novelles en essayistische werken – waarin hij
een uniek beeld schetste van het moderne Israël.
Tot zijn bekendste werken, altijd vertaald door Hilde
Pach, horen romans als Zwarte doos, Mijn Michaël en
Judas, het politieke essay Hoe genees je een fanaticus?
en het magistrale Een verhaal van liefde en duisternis.

© Jerry Bauer/Suhrkamp Verlag

In de zomer van 2019 verschijnen twee titels van
Amos Oz: het nieuwe Wat is een appel? en een
heruitgave van de geweldige roman Een vrouw kennen.

Wat is een appel?
Zes gesprekken over schrijven en over de liefde,
schuld en andere gevoelens
Een autobiografie van de grote, Israëlische schrijver in de vorm van
een diepgravend en openhartig interview met zijn redacteur

Toen Amos Oz gevraagd werd waar de verhalen die
hij vertelt vandaan komen, zei hij geen antwoord te
hebben. Maar hij wist wel dat hij een spionnenleven
leidde; andere mensen observeerde, luisterde naar
hun gesprekken en flarden van die gesprekken stal.
‘Neem een appel. Waar is een appel van gemaakt?
Van water, aarde, zon, een appelboom en een beetje
mest. Maar hij lijkt op niets daarvan. Zo is het ook
met een verhaal, het is ongetwijfeld gemaakt van een
totaal aan ontmoetingen, ervaringen en gesprekken.’
In Wat is een appel? vertelt Amos Oz zonder
schroom of pretentie over zijn leven, zowel het persoonlijke deel – zijn jeugd, zijn privéleven en zijn
literaire oeuvre – als zijn politieke triomfen en nederlagen. De lezer krijgt antwoord op alle vragen: Wat
is een appel? is Amos Oz voor beginners en voor gevorderden.
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Een vrouw
kennen
Een moderne klassieker, eindelijk weer leverbaar

Als zijn vrouw verongelukt besluit een Israëlische
geheim agent om te stoppen met zijn werk en met
zijn dochter, moeder en schoonmoeder te verhuizen
naar een buitenwijk van Tel Aviv. Zijn tijd brengt
Joël Ravid door met het opknappen van zijn huis,
met tuinieren en met zijn familie, buren en een
paar voormalige collega’s. Na een leven lang de geheimen van anderen te ontraadselen dwingen de
dood van zijn vrouw en het bevreemdende gedrag
van zijn dochter hem om de leugens die hij zichzelf heeft voorgehouden onder ogen te komen.
Langzaam maar zeker breekt Joël door de muur
heen die hij om zichzelf heeft opgetrokken en dat
werkelijk menselijk contact in de weg stond.
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‘Van Hassel staat in de
traditie van Raymond Carver,
Nescio en Campert. Ze toont
de wereld zoals die is: onberekenbaar, altijd in beweging.’
de limburger

De ‘ongekroonde vorstin van het korte verhaal’ (de Volkskrant)
is terug met een voortreffelijke verhalenbundel

Nederzettingen is een verhalenbundel over het opbouwen van
een bestaan en de behoefte je ergens thuis te voelen. We maken
kennis met heel verschillende personages, die zich elk op een
andere manier ontheemd voelen – van een jong stel dat op bezoek gaat bij vrienden die buiten de stad zijn gaan wonen, tot
een melancholieke, Kaapverdiaanse buschauffeur die nooit
meer terug zal gaan naar ‘zijn’ eiland.
Waar ze ook vandaan komen, alle personages weten zich min
of meer gesetteld in de stad, maar soms willen ze weg, voor een
weekendje, of ze fantaseren over een compleet ander leven. In
kraakheldere taal verhaalt Van Hassel in Nederzettingen over
een rusteloze tijd en een versplinterde samenleving.

‘Virtuoos proza.’
nrc handelsblad
‘Er is een wezenlijk talent
en een onvermoeibare
scherpzinnigheid voor
nodig om het allemaal
zo vanzelfsprekend te
laten klinken.’
Juryrapport Anna
Blaman Prijs
‘Sanneke van Hassel
schrijft grote stadsverhalen van deze tijd.’
het financieele
dagblad

Sanneke van Hassel (Rotterdam, 1971) ontving de BNG Nieuwe
Literatuurprijs voor haar verhalenbundels IJsregen (2005) en
Witte veder (2007). In 2010 verscheen de roman Nest, gevolgd
door de bundels Ezels (2012) en Hier blijf ik (2014), met verhalen en foto’s van Rotterdam. Met Annelies Verbeke stelde ze
de bloemlezing Naar de stad (2012) samen. Haar roman Stille
grond verscheen in 2017 en werd lovend ontvangen. In 2013
ontving ze de Anna Blaman Prijs voor haar gehele oeuvre.
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De pers over Postkapitalisme:

Met Postkapitalisme bereikte Paul Mason
een breed lezerspubliek en verwierf hij
invloed onder linkse denkers en politici
in Groot-Brittannië en Nederland.
In Een stralende toekomst trekt hij de lijn
van zijn vorige boek door en laat hij zien
hoe we onze menselijkheid kunnen bewaren
in tijden van autocratie, fake news en
toenemende economische ongelijkheid.

‘Na Thomas Piketty heeft links een nieuwe spreekbuis.’ trouw
‘Goed onderbouwd, met kennis van zaken geschreven en
getuigend van een grote vertrouwdheid met economische
theorieën van links tot rechts. Masons boek zit werkelijk vol
scherpzinnige analyses en prikkelende ideeën.’ knack
‘Dit verfrissende en verrijkende boek biedt onverwachte en
onthullende perspectieven op onze tijd.’ the guardian
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PAUL MASON EEN STRALENDE TOEKOMST
EEN RADICAAL PLEIDOOI VOOR MENSELIJKHEID
‘Mason geeft de lezer inzicht in waarom de wereld vandaag is
wat ze is. En hij laat ook zien dat het anders kan.’ de morgen
Onder invloed van het vrijemarktdenken hebben burgerschap,
moraal en individuele autonomie moeten plaatsmaken voor
zelfzucht, hiërarchie en consumentisme. Volgens Paul Mason
bevinden we ons op een kantelpunt. In zijn nieuwe boek laat hij
zien hoe onze op humanistische grondslagen gebouwde wereld
wordt bedreigd: de democratie ligt onder vuur, autocratische
regimes zijn in opkomst en de waarheid wijkt voor fake news.
Bovendien gaat ons denken ten gronde aan fatalisme: we zien
onszelf als wezens die gestuurd worden door ons brein en onze
genen, door mechanismen van de markt of door de algoritmen
van Big Tech.
Paul Mason roept op tot een humanistische revolutie, waarin de
mens – geïnspireerd door de ideeën die ons sterk maakten – het
heft in eigen hand neemt op weg naar een menselijke toekomst.

Paul Mason is een Britse schrijver, journalist en filmmaker. Hij
schrijft, onder andere voor The Guardian, over economie, globalisering en sociale rechtvaardigheid. In 2016 verscheen de
internationale bestseller Postkapitalisme.
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ROBERTO SAVIANO
WREDE KUS
Bikkelharde roman van de auteur van
Gomorra en De kinderen in de sleepnetten
Het zijn wrede kussen die de zwijgplicht bezegelen, allianties
sluiten, vrijspraak verlenen en vonnissen vellen.
De kindermaffia heeft de macht veroverd, ze regeert de drugsmarkt in het Napolitaanse Forcella, maar kan het niet alleen af.
Om de heersende maffiafamilies te verdringen en de macht
over de oude binnenstad te behouden moet Nicolas een verbond aangaan met een andere familie. Om niet van roofdier
prooi te worden, is het van levensbelang dat de kinderen eensgezind blijven. En dat is allesbehalve eenvoudig.
Tussen alle onderhandelingen, bedreigingen, wraakoefeningen
en afpersingen door, krijgen ze om te overleven steun van de
oude families, maar er zijn ook maffialeden die hun de voet
dwars willen zetten. Het verhaal van De kinderen in de sleepnetten gaat verder: Roberto Saviano vertelt nog vuriger over deze
kinderen van een wrede tijd.

Roberto Saviano (Napels, 1979) schreef de internationale
bestseller Gomorra, die in meer dan vijftig talen is vertaald. De
filmversie kreeg in 2008 de Grand Prix in Cannes. In 2013 verscheen Zero Zero Zero en in 2018 de roman De kinderen in de
sleepnetten, waarvan in Italië meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Wegens bedreigingen door criminele organisaties leeft Saviano nog altijd ondergedoken.

‘Saviano geeft de bizarre wereld van de Napolitaanse maffia zeer
authentiek weer. IJzingwekkend, zelfs voor wie de op Gomorra geïnspireerde
film en tv-serie heeft gezien.’ trouw
‘Een schokkend en meeslepend boek.’ **** de morgen
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‘Met de openhartigheid die iedere echte auteur typeert, vertelt Saviano het
verhaal van het sterke, rouwende hart van Napels.’ Elena Ferrante
65

IN AUGUSTUS VERSCHIJNT

Een spannend verslag van een moordproces
en een persoonlijke zoektocht naar de
betekenis van rechtvaardigheid, daderschap
en straf in onze tijd.

‘De patholoog liet ons de beelden van het lichaam zien. Ik wilde kijken en tegelijk

David Van Reybrouck over het nieuwe
boek van Peter Vermeersch:

wegkijken. Dat ongemakkelijke gevoel mengde zich met zelfbeschuldiging, wat absurd was.
Er viel niets te genezen hier, niemand te troosten, we mochten alleen observeren. We raakten
doordesemd van emoties die we niet helemaal begrepen maar wel herkenden: hier, nu, altijd
als we de dood zagen. Wat ons beroerde zou invloed hebben op het gerechtelijk proces, dat
kon bijna niet anders. Gruwelbeelden misten hun effect niet. Achteraf las ik onderzoek dat
juryleden strenger oordeelden als ze dit soort dingen hadden gezien. Ook als ze het huilen van
de achtergeblevenen hadden gehoord, of het koppig zwijgen van een beschuldigde. Hoe deed je
dat, tegelijk toekijken en wegkijken? Ik verlangde naar een blinddoek. Naar iemand die zei:
Niet kijken.’

‘Hoeveel auteurs van onze generatie kunnen een literaire tekst schrijven die zo’n groot maatschappelijk thema
aanpakt, analyseert en wil verbeteren, zonder
dat het ook maar iets afdoet aan de literaire waarde
van het werk? Een zeldzaam geslaagde mix van
schoonheid en betrokkenheid.’

Prachtige literaire non-fictie in de traditie van
Dave Eggers, Chris de Stoop en Édouard Louis

Op een ochtend ontvangt Peter Vermeersch een brief waarin
hij opgeroepen wordt zitting te nemen in een volksjury – het
Belgische rechtssysteem kent de juryrechtspraak, al wordt er
lang niet altijd gebruik van gemaakt. De aanklacht tegen de
beschuldigde jongeman is roofmoord. Voor hij het weet zit
Vermeersch in het hart van het enorme Paleis van Justitie in
Brussel. Samen met de andere juryleden krijgt hij te maken met
vragen over de ware toedracht van de moord, met de rituelen
van het recht en met een verdachte als een schuw dier.
Hoe voelt het slachtoffer te zijn, of nabestaande? Wat doe je
iemand aan als je hem straft? Helpt het? Aantekeningen bij een
moord geeft aan de hand van een concrete moord en een rechtszaak een indringende blik op geweld en rechtspraak. Het is,
naast een persoonlijk verslag, ook een zoektocht naar vormen
van rechtvaardig en troostend rechtsherstel in onze tijd.

Peter Vermeersch (1972) is naast schrijver in Brussel verbonden aan de Universiteit van Leuven. Hij publiceert essays, proza
en poëzie in onder andere De Correspondent en McSweeney’s.
Eerder verscheen van zijn hand Ex. Over een land dat zoek is,
dat werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, de Bob
den Uylprijs, de Gouden Uil en de E. du Perronprijs. In 2016
won hij de Prijs Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen.

augustus 2019 • paperback, geïllustreerd • 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99
isbn 978 94 031 6640 7 • nur 320 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Michiel Hendryckx
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De pers over Ex:
‘Subliem. (…) Met zijn journalistieke
gevoeligheid en mooie, literaire stijl,
die aan Dave Eggers doet denken, stelt
Vermeersch de lezer voor aan mensen
die de oorlog nog steeds voelen
nazinderen.’ ***** de morgen

‘Een wervelende, melancholische,
dan weer hoopvol stemmende tocht door
een even aangetast, verwond als vitaal
deel van Europa.’ **** nrc handelsblad
‘Literaire non-fictie op zijn best. Inlijsten
en vaak herlezen.’ **** de standaard
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Maylis de Kerangal Een
wereld binnen handbereik
Schitterend geschreven nieuwe roman van
de auteur van De levenden herstellen
De jonge kunststudente Paula Karst wordt aangenomen op het
prestigieuze Institut Supérieur de Peinture in Brussel waar de
studenten leren hoe ze decors voor film en toneel, en trompel’oeils moeten schilderen. Ze begint een verhouding met haar
enigmatische huisgenoot Jonas, maar ze verliezen contact als ze
na haar afstuderen gaat werken in Moskou en Rome. Uiteindelijk accepteert ze een plek in het team dat de grottekeningen van
Lascaux in hun geheel moet reproduceren en dompelt zich volledig onder in het werk van de eerste beeldende kunstenaars.
Op een dag bezoekt Jonas haar in Lascaux. Ze hebben elkaar al
jaren niet gezien, en door zijn komst vloeien heden en verleden,
beeld en werkelijkheid ineen.
Een wereld binnen handbereik is een bijzonder gecomponeerde
bildungsroman waarin de artistieke ontwikkeling van een jonge
vrouw centraal staat.

Over De levenden herstellen:
‘Een meeslepend boek. De lezer blijft,
aan het eind van het boek, met een brok
in de keel achter.’ trouw

Maylis de Kerangal (1967) schreef meerdere romans, waaronder het in Nederlandse vertaling verschenen De levenden
herstellen. Ze wordt gezien als een van de belangrijkste hedendaagse Franse auteurs, en wordt vooral geroemd om haar
stijl. Ze won diverse belangrijke prijzen, en haar boeken zijn
grote bestsellers in Frankrijk.

‘Een zinderende roman.’ nrc handelsblad
‘De Kerangal vertelt in rijke, suggestieve taal over
rouw en verlies, maar ook over hoop en nieuwe
mogelijkheden.’ opzij
70

september 2019 • paperback, 256 pag. • 13,6 x 12,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 5960 7 • nur 302
oorspronkelijke titel Un monde à portée de main • vertaling Jan Pieter van der Sterre & Reintje Ghoos
omslagontwerp bij Barbara • foto Baltel/sipa •
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Asha Karami Godface
Een vitaal en urgent debuut, met een drang naar dissonantie

Asha Karami leerde in haar eerste zeven levensjaren vier talen,
geen van alle beschouwt ze als haar moedertaal. Ze veranderde
reeds drie keer van naam en ook haar geboortedatum is een
complex verhaal.
De onaffe mens en haar plek in onze op perfectie gerichte samenleving staat centraal in haar poëzie. In haar haast intuïtieve gedichten ontwricht en onthecht ze haar personages. Ze plaatst
zonder hiërarchie existentiële thema’s naast alledaagse irritaties,
op zoek naar de randen van betekenis.
Godface is een gelaagde bundel waarin met rake beelden en
verrassende montages telkens iets bezworen en/of aangeklaagd
wordt. De toon is soms opstandig, soms vol wrange humor,
maar geeft ook vaak blijk van grondige compassie.

Asha Karami werkt, naast het schrijven, als jeugdarts, yogadocent en als ringarts bij vechtsportgala’s. In 2017 debuteerde
ze met haar gedichten in nY en Poëziekrant en ze publiceerde
sindsdien in verscheidene literaire tijdschriften, waaronder
Het Liegend Konijn, Terras, Revisor, Tirade, De Gids, Samplekanon en Ooteoote. Godface is haar debuutbundel.

september 2019 • luxe paperback, 80 pag. • 16 x 23 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 6590 5
nur 306 • omslagontwerp Michaël Snitker • foto Hellen van Meene •
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Frank Koenegracht

Alle GEDICHTEN
Alle gepubliceerde, en een handvol nieuwe
‘Dichten is geen wedstrijd, ook al kun je er prijzen mee winnen,’
schreef Remco Campert eens, ‘maar daarmee ben je nog niet de
beste. Dat begrip bestaat niet in de poëzie.’ Hij mijmert verder
en levert zich over aan een gedachtegang. ‘Misschien zou je
Gorter de beste dichter van de Lage Landen kunnen noemen,
maar daar komen Lucebert, Kouwenaar, Van Ostaijen en Claus
al aangesneld. En Frank Koenegracht. Voor die laatste ben ik
bereid “de beste” even te aanvaarden. Even maar, want ik wil
hem niet verstikken. Dit overkwam me bij nauwkeurige herlezing
van Koenegrachts verzamelbundel. Neem het gedicht “Epigram”.
Mijn ziel is onzichtbaar en stroomt aldoor
maar ik blijf zo kalm als een raam op zondag
en in mijn verbeelding zit ik
tweemaal zo stil als jullie denken
terwijl alles wat donker is komt aansluipen
als een langzame lelijke vlieg.
En al ons denken is als een hondje
in de bocht van de weg.
Bij het laatste beeld spits ik de oren. Dit is geen slapende hond,
maar een klaarwakkere. Het is de poëzie zelf.’

Frank Koenegracht (1945) debuteerde in 1971 met Een gekke
tweepersoonswesp en werd voor zijn hele oeuvre onderscheiden met zowel de Anna Blaman Prijs als de Frans Erensprijs.

juni 2019 • gebonden, 240 pag. • 12,5 x 20 cm • € 34,50 • isbn 978 94 031 6600 1
nur 306 • omslagontwerp Michaël Snitker • foto Keke Keukelaar •
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‘Frank Koenegracht is de dichter van een meesterlijk
oeuvre, dat steeds meer de erkenning krijgt die het
verdient. De toekenning van de Frans Erensprijs
vormt daarvan het bewijs. Zijn gedichten bevatten
geen pathos, maar wekken de gedachte op aan een
klein gebaar, een steekje onder water. Dat is wat bij
veel van deze gedichten gebeurt: je schiet in de lach en
voelt tegelijkertijd een steek in de onderbuik, een soort
kramp die veroorzaakt wordt door een mengeling van
schrik, pijn en plaatsvervangende schaamte.’
piet gerbrandy, de volkskrant
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‘Ik word moedeloos van nutteloze literatuur, vooral op
dit moment, met de migrantencrisis en al het toenemende
racisme om ons heen. Ik was wanhopig op zoek naar een
roman die mij zou kunnen helpen om het heden beter te
begrijpen – zoals Elfriede Jelinek en Valeria Luiselli dat
ook doen – en Tash Aw heeft dit boek nu geschreven.
Wij, de overlevenden is een belangrijk en wonderschoon boek.'
Édouard Louis

‘Tash Aw is een uiterst elegante
schrijver in de traditie van Kazuo
Ishiguro. Een schrijver om te blijven
volgen.’ the new york times
‘Aw is een meesterverteller.’
the guardian

De confronterende bekentenis van een moordenaar
– een hedendaagse Camus
Ah Hock is geboren in een vissersdorpje in Maleisië. Zonder
enige scholing probeert hij via slechtbetaalde baantjes te overleven in een land waar rijkdom en veiligheid alleen gelden voor
een kleine groep mensen. Terwijl globalisering en technologische vooruitgang het land en de samenleving drastisch veranderen, voelt Ah Hock zich gevangen in zijn armoedige en uitzichtloze situatie. Dan, opeens, schijnbaar vanuit het niets,
vermoordt hij een immigrant uit Bangladesh.
In de rijke traditie van Albert Camus en Aravind Adiga vormt de
bekentenis van Ah Hock – opgetekend door een lokale journalist
– een portret van een buitenstander zonder hoop of wroeging.
Het is een confronterende kijk op de verwaarloosbare betekenis
van een mensenleven in onze huidige wereld.

Tash Aw groeide op in Kuala Lumpur en woont tegenwoordig
in Parijs. Hij schreef drie romans, waarvan twee werden genomineerd voor de Man Booker Prize, en hij won de Whitbread
First Novel Award.

juli 2019 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 5940 9
nur 302 • oorspronkelijke titel We, The Survivors • vertaling Paul van der Lecq
omslagontwerp Pankra • foto Stacy Liu •
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OLIVER SACKS

Eerste liefdes en laatste verhalen
Niet eerder gepubliceerde essays van de bestsellerauteur van De man
die zijn vrouw voor een hoed hield, Onderweg en Dankbaarheid
Paardenstaarten en schizofrenie, varens en dementie, zwemmen
en alzheimer – in deze essays uit de nalatenschap van de wereldwijd geliefde en geroemde neuroloog Oliver Sacks komen diens
meest uiteenlopende interesses samen.
Tijdens zijn leven verrichtte Sacks belangrijk onderzoek in de
hersenwetenschap. Tot op de dag van vandaag wordt hij geprezen om de literaire kracht van de verhalen die hij schreef over
zijn patiënten. Sacks’ fascinatie voor het menselijke gedrag ging
het vreemde en het onbekende niet uit de weg. Eerste liefdes en
laatste verhalen is een lofzang op zijn veelzijdigheid. Met grote
eruditie en de voor hem kenmerkende compassie neemt hij de
lezer in helder proza mee in de ervaringen en ontmoetingen die
hem vormden.

Oliver Sacks (1933-2015), befaamd neuroloog, wetenschapper en arts, verwierf internationale roem met zijn populair
wetenschappelijke boeken over de belevingswereld van zijn
patiënten. Hij is de auteur van internationale bestsellers als
Ontwaken in verbijstering (1973), De man die zijn vrouw voor
een hoed hield (1985), Een antropoloog op Mars (1995),
Musicofilia (2007), Hallucinaties (2012), Onderweg (2015)
en Dankbaarheid (2015). In 2018 verscheen een eerdere verzameling nagelaten essays, De rivier van het bewustzijn.

Over Onderweg:
‘Onderweg is met recht een inspirerend slotakkoord.’ trouw

juli 2019 • gebonden met stofomslag, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 25,99 • isbn 978 94 031 6210 2
nur 323 • oorspronkelijke titel Everything In Its Place. First Loves and Last Stories
vertaling Luud Dorresteijn • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Adam Scourfield •
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‘Verrassend en ontroerend. Zo wordt deze bijzondere autobiografie van
een man die een toekomstperspectief van nog hooguit enkele maanden heeft,
toch een boek met een happy end.’ ***** de volkskrant

De tijdloze kracht van Claus in meer
dan vijfentachtig verhalen

Het oeuvre van Hugo Claus is groots en veelzijdig, lichtvoetig, teder, bitter, geheimzinnig, komisch en virtuoos. Voor het eerst zijn álle verhalen samengebracht
in één band. Deze ruim duizend pagina’s dikke uitgave toont de haast eindeloze
rijkdom van het korte proza van de Vlaamse meester. Wie Alle verhalen openslaat
betreedt Clausland, een wrange, bijtende wereld vol groteske nachtmerries en
lichtvoetige taferelen van liefde en verlies bevolkt door even geheimzinnige als
illustere personages. Klassiekers als ‘De zwarte keizer’ en ‘Suiker’ worden afgewisseld
met fantasierijk, experimenteel proza, waarvan enkele verhalen nog niet eerder
werden gebundeld.

Hugo Claus (1929-2008), auteur van een veelomvattend oeuvre van romans,
verhalen, gedichten, toneelstukken en filmscripts, geldt als de belangrijkste naoorlogse Vlaamse schrijver. Zijn werk is bekroond met meer dan vijftig nationale
en internationale literaire prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren.

‘Het werk van Claus is zo breed als de ziel diep is.’
Gerrit Komrij

juni 2019 • paperback, 1024 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 25,- • isbn 978 94 031 6560 8
nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •
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‘Claus zal ons blijven bevrijden en verbijsteren, en kietelen
en doen verschieten.’ Erwin Mortier

Bijzondere editie van de Amerikaanse klassieker, inclusief het recent
ontdekte verhaal ‘Mary Ventura en het negende koninkrijk’
De glazen stolp is het pijnlijke verslag van een ambitieuze jonge
vrouw die niet serieus genomen wordt door de maatschappij.
Sylvia Plath trekt de lezer meesterlijk mee in de toenemende
waanzin van Esther Greenwood, in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na een stage wordt Esther afgewezen voor haar eerste
baan en trekt ze weer bij haar moeder in. Daar verzinkt ze gaandeweg in een diepe depressie totdat opname in een psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt.
In januari 2019 verscheen bij Faber & Faber in London voor het
eerst het korte verhaal ‘Mary Ventura en het negende koninkrijk’. Sylvia Plath schreef dit verhaal toen ze studeerde, maar het
werd pas zeer recentelijk teruggevonden. De Bezige Bij voegt
het verhaal toe aan de nieuwe uitgave van De glazen stolp.

Sylvia Plath werd in 1932 in Massachusetts geboren en
schreef voornamelijk gedichten en essays. De glazen stolp is
haar enige roman. Kort na de publicatie in 1963 pleegde Plath
zelfmoord.

‘Een mooie roman, net zo bitter en meedogenloos als haar laatste gedichten.’
the new york times book review
‘Niemand schrijft zo angstaanjagend goed over het leven als Sylvia Plath.
De glazen stolp is en blijft een meesterwerk.’ Alma Mathijsen

juli 2019 • gebonden, 296 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 5910 2
nur 302 • oorspronkelijke titel The Bell Jar • vertaling René Kurpershoek
omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Bettman Corbis •
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willem frederik hermans
volledige werken 10
Toneelteksten en scenario’s
Drie drama’s • De woeste wandeling • King Kong • Periander

Binnen het omvangrijke oeuvre van Willem Frederik Hermans
nemen toneelteksten en scenario’s een relatief bescheiden plek in.
Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de vele hindernissen die Hermans op zijn weg vond in de wereld van theater,
televisie en film. In totaal verschenen er vier titels met toneelen scenariowerk: Drie drama’s (1962), een bundeling van de
toneelstukken ‘Het omgekeerde pension’, ‘Dutch comfort’ en
‘De psychologische test’, het filmscenario De woeste wandeling
(1962), het zowel voor toneel als voor televisie bestemde ‘spel’
King Kong (1972) en het televisiescenario Periander (1974). In
dit tiende deel van de Volledige Werken worden ze voor het eerst
in één band bijeengebracht.

‘Je kunt nog beter een ski-school in tropisch
Afrika beginnen dan in dit land toneelstukken
gaan schrijven.’ willem frederik hermans
tegen ischa meijer
‘Technically, the play was perfect. In short, it was quite brilliant and I enjoyed it
thoroughly.’ – ethel kousbroek-portnoy over ‘de psychologische test’

juni 2019 • gebonden, 608 pag. • 12,5 x 20 cm • introductieprijs € 44,99, na drie maanden € 49,99 (publiekseditie)
isbn 978 94 031 4010 0 (publiekseditie) • introductieprijs € 115,-, na drie maanden € 125,- (luxe editie)
isbn 978 94 031 4000 1 (luxe editie) • nur 301 • omslagontwerp Marry van Baar (publiekseditie) en Adriaan de Jonge
(luxe editie) • bandontwerp publiekseditie Tessa van der Waals • foto Jutka Rona
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‘Leerschool van Tara Westover is een opmerkelijke
autobiografie van een jonge vrouw die opgroeide in
een gezin dat zich voorbereidt op het einde der tijden.
Westover is op zoek naar onderwijs en ontwikkeling
en is ondertussen in staat om groot begrip en veel
liefde op te brengen voor de wereld die ze achter
zich moet laten.’

TA R A W E S T O V E R

Leerschool

Barack Obama

‘Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken
van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.’

Stephen Fry

€ 15,-

‘Tara Westover is een literaire sensatie.’

NRC Handelsblad
‘Leerschool lezen is als het betreden van een
exotisch, sekteachtig universum.’

**** Elsevier

‘Het boek van Tara Westover is non-fictie,
maar het leest als een hele goede roman.’

****Freek de Jonge in
de Volkskrant

‘Het is het indrukwekkende en schrijnende
verhaal van een vrouw die zich met veel moeite
weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de
ouders afzondering zoeken van de wereld, en de
pijn die de breuk veroorzaakt.’

Trouw
juni 2019 • paperback • 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • isbn 978 94 031 6610 0
nur 320 • omslagontwerp bij Barbara

H E N RY DAV I D
THOREAU

WA L D E N
en

de plicht tot burgerlijke
ongehoorzaamheid

Een tijdloze klassieker over natuur en bezinning
met een voorwoord van Paolo Cognetti
In 1845 trok Henry David Thoreau de natuur in. Twee jaar lang verbleef hij in een huisje aan de oever van Walden Pond om te lezen, na te
denken en te schrijven. Het resultaat was een tekst die een van de grote
werken uit de wereldliteratuur zou worden. In Walden koppelt Thoreau wervelende natuurobservaties en filosofische bespiegelingen aan
een pleidooi voor een betere samenleving. Meer dan honderdvijftig
jaar na de eerste druk inspireert deze unieke tekst lezers wereldwijd
nog steeds tot reflectie en bezinning.
Deze editie bevat ook De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Thoreau weigerde belasting te betalen aan een bewind dat slavernij en de
oorlog tegen Mexico goedkeurde en werd daarvoor een nacht in de
gevangenis gezet. Hij verdedigt het recht en zelfs de plicht van iedere
burger om ongehoorzaam te zijn aan een onrechtvaardige regering.

Henry David Thoreau (1817-1862) was een Amerikaanse schrijver,
filosoof, dichter, historicus en natuuronderzoeker. Hij beïnvloedde
vele denkers en wordt beschouwd als de eerste milieuactivist.

juni 2019 • gebonden, 416 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 5900 3
nur 302 • oorspronkelijke titel Walden; or Life in the Woods en Civil Disobedience

‘Geen enkel mens heeft zijn ideeën welluidender en passioneler
verwoord dan Henry David Thoreau.’ Martin Luther King
‘De negentiende-eeuwer Henry David Thoreau is een schrijver voor alle tijden:
hippie, groene denker en antiglobalist avant la lettre.’ nrc handelsblad

vertaling Anton Haakman • omslagontwerp Moker Ontwerp •
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TWEE KLASSIEKERS IN EEN

F R A A I E N I E U W E U I T VO E R I N G

BR AN

‘Een uitzonderlijk rijke roman over dood,
verbeelding en eeuwigheid.’ nrc handelsblad

‘Harry Mulisch slaagt erin, en dat is geen kleinigheid,
een vrouwelijke ik-verteller te laten wanhopen over haar liefde
voor een andere vrouw.’ frankfurter allgemeine zeitung

juni 2019 • paperback, 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 6550 9

juni 2019 • paperback, 144 pag. • 12,5 x 20 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 5650 7

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •
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Margriet de Moor
De schilder en het meisje

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •
93

RE

ED
SV

ER

SC
H

EN

D AV I D VA N R E Y B RO U C K
C O N G O EEN GESCHIEDENIS
Van Reybroucks internationale bestseller op veler
verzoek weer terug in het grote formaat

Nieuwe, gebonden editie van de graphic
novel die iedereen gelezen moet hebben

‘Grandioos.’ the new york times

‘Maus is een monument in de stripgeschiedenis.’ de standaard

‘Een monumentaal boek. Congo verenigt de beste traditie van geschiedenis en
journalistiek, het zit vol ideeën en is meeslepend geschreven.’ der spiegel

‘Maus is een boek dat je niet weg kunt leggen. Als de twee muizen het over liefde
hebben, raak je ontroerd; als ze het moeilijk hebben, huil je.’ Umberto Eco

‘Een meesterwerk.’ the independent
‘Spannender dan een roman kan zijn.’ nrc handelsblad

‘Art Spiegelman is de grootste levende legende in de wereld
van de strips.’ de volkskrant

juni 2019 • paperback • 680 pag. • 15 x 23 cm • € 25,- • isbn 978 90 234 5926 2

gebonden, 296 pag. • 17 x 24 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 5920 1 • nur 302/360

nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer
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oorspronkelijke titel Maus • vertaling Jessica Durlacher • omslagontwerp DPS •
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LEES DE BESTSELLERS VAN BART VAN LOO!

E R N EST VAN DER KWAST

MAMA TANDOORI

25.000
exemplaren
verkocht

Het standaardwerk
voor liefhebbers
van het Franse
chanson

Feestelijke editie ter gelegenheid van de
vijfentwintigste druk
978 90 854 2497 0

30.000
exemplaren
verkocht

‘Het ultieme
vakantieboek.’
nrc handelsblad

978 90 234 9835 3
30.000
exemplaren
verkocht

15 augustus 2019: de
tweehonderdvijftigste
geboortedag van
Napoleon Bonaparte
978 90 234 9705 9
50.000
exemplaren
verkocht

‘Leest als een trein.
Komt aan als een
mokerslag. Een
meesterwerk.’
***** de morgen

juni 2019 • paperback, 208 pag. • 12,5 x 20 cm • € 17,50 • isbn 978 94 031 2240 3
nur 301 • omslagontwerp Semper Smile •

978 94 031 3900 5

© Stephan Vanfleteren

Gewapend met een deegroller en een handvol gepeperde uitspraken veroverde
Mama Tandoori in 2010 de Nederlandse Letteren. Intussen bereikte de sprankelende
roman ook Duitsland, Engeland, Italië, Korea en zelfs India, het geboorteland van
Van der Kwasts moeder. Nog geen tien jaar later is het boek toe aan de vijfentwintigste
druk. Herman Koch schreef bij verschijnen dat het ‘nu al het geestigste en ontroerendste
boek is dat ik dit jaar heb gelezen’. Ieder jaar vindt het nieuwe lezers, en de sensatie blijft.
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