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Nir Baram, Aan het einde van de nacht
John Barton, De Bijbel
Kees van Beijnum, 23 seconden
Onno Blom, De jonge Rembrandt
Daan Borrel, Jaar van het nieuwe verhaal
Pieter Boskma, Van de zoon en de zee
Jan Caeyers, Beethoven
Remco Campert, Katten en Katers
Roberto Camurri, De menselijke maat
Bart Chabot, mijn vaders hand
Paolo Cognetti, De acht bergen (mp)
Rachel Cusk, Coventry
J.A. Deelder, Hardgin
Mohamed El Bachiri met David Van Reybrouck, De odyssee van Mohamed
Urs Faes, Tijd tussen de jaren
Jean Genet, Dagboek van een dief
Alicja Gescinska, Intussen komen mensen om
Paolo Giordano, De hemel verslinden (mp)
Elisa Hermanides & Ruben Koops, Ahmed Aboutaleb
Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 19
Delphine Lecompte, Vrolijke verwoesting
Ron Meerhof, Opstelten
Jens Meijen, Xenomorf
Daniel Mendelsohn, Pijn en genot
Edna O’Brien, Meisje
Shane O’Mara, Lopen
Ann Patchett, Het Hollandse huis
Hagar Peeters, De schrijver is een alleenstaande moeder
Willem Schinkel, Politieke stenogrammen
W.G. Sebald, Austerlitz, Duizelingen, De ringen van Saturnus en De emigrés
Marten Toonder, Het geheim van Marten Toonder
Peter Verhelst, Zon
Timur Vermes, De hongerigen en de verzadigden
Lawrence Weschler, En hoe gaat het met u, dokter Sacks?
Tommy Wieringa, De heilige Rita (mp)
Tommy Wieringa, Onmetelijke liefde
Jan Wolkers, Amstelglorie en Het litteken van de dood

In De jonge Rembrandt laat de
veelgeprezen biograaf Onno Blom zien hoe
Rembrandt in het vroegzeventiende-eeuwse
Leiden tot wasdom kwam – en vertelt zo het
prachtige verhaal van een stad en haar
beroemdste zoon.
‘Graag had ik me meer willen verdiepen in Rembrandts
vroege jaren in Leiden: zijn familie, zijn schooltijd, zijn eerste
leraren en afnemers. Maar gelukkig is daar Onno Blom,
die vertrouwd is met de Leidse geschiedenis, en die een sterke
historische verbeelding heeft en de literaire moed om dit
belangrijke onderwerp recht te doen.’ Gary Schwartz

© Rijksmuseum, Amsterdam

‘Bloms gouden pen, zijn ervaring als biograaf en kennis
van de kunst en de stad Leiden maken hem de uitgelezen
kandidaat om de biografie van de jonge Rembrandt te
schrijven.’ Ernst van de Wetering

Prachtig portret van de kunstenaar als jonge man
Van Rembrandts jeugd weten we weinig tot niets. Het intiemste
wat we van hem hebben is zijn werk, dat ook in die vroege jaren
al verbluft door de experimentele stijl, de intellectuele diepgang
en, vooral, de menselijkheid.
Voor zijn portret van de kunstenaar als jonge man heeft Onno
Blom, gelauwerd biograaf en zelf een echte Leidenaar, zich ver
diept in de wereld, het land, de stad, de steeg en het huis waarin
Rembrandt in 1606 werd geboren en de eerste vijfentwintig jaar
van zijn leven doorbracht.

Over De wake (2012):
‘Het beste uit zijn vroegere werk
gecombineerd met een nieuw, ernstiger soort schrijverschap. Een revival,
gelouterd en beter.’ trouw

Leiden, met haar jonge universiteit, immigrantenstroom en
bloeiende lakenhandel, bood Rembrandt de kans om zichzelf
uit te vinden. Hoe deed hij dat? Werd hij een geniale kunstenaar
door de genius loci, de geest van Leiden, zijn familie, zijn leer
meesters, opdrachtgevers, concurrenten, collega’s en vrienden?
Of was zijn ontwikkeling als kunstenaar een hoogstpersoonlijk,
eigenzinnig avontuur?
Hoe werd Rembrandt Rembrandt? Dat is de vraag.

• Vierdelige televisieserie op npo vanaf 28 september 2019
• 2 november 2019 – 9 februari 2020: tentoonstelling Jonge Rembrandt 1624-1634
in Museum De Lakenhal in Leiden
• Boekhandelstournee

september 2019 • gebonden met stofomslag, geïllustreerd in full color, 304 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99
isbn 978 94 031 6750 3 • nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Stephan Vanfleteren •
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Onno Blom (1969) is schrijver, biograaf, literair
criticus en columnist voor de Volkskrant. Van
zijn hand verschenen verschillende boeken
over schrijvers en schilders uit zijn eigen stad
Leiden. In 2017 promoveerde hij op Het litteken
van de dood, de biografie van de beeldhouwerschilder-schrijver Jan Wolkers. Het vuistdikke
boek ontketende een storm aan reacties, werd
een bestseller en is bekroond met de Nederlandse Biografieprijs 2018.
5

‘Zoals mijn moeder vroeger beneden in
het kamertje verdrong dat er een man
op haar lag, blokkeerde ik boven op de
vliering de gedachte dat zij onder een
man lag. Dat waren onze posities.
En we spraken er niet over. Nooit.’

Kees van Beijnum brak door met de
legendarische romans Dichter op de Zeedijk
en De oesters van Nam Kee
Met de geweldige pageturner
23 seconden keert hij terug naar de Zeedijk

Over De oesters van Nam Kee:
‘Verzengende passie, alleen harten van steen zullen niet
geraakt worden.’ nrc handelsblad
Over Dichter op de Zeedijk:
‘Een meeslepend verhaal vol verbeelding
en humor.’ de morgen

Over De offers:
‘Via tot nagelbijten
stemmende climaxen
komen diverse lijnen samen.
De schrijver krijgt de
lezer precies daar waar
hij hem hebben wil.’


nrc handelsblad

Kees van Beijnum
23 seconden
Een aangrijpende roman, ongeëvenaard spannend

Twintig jaar na de geruchtmakende ‘hamermoord’ op haar moeder,
een Amsterdamse raamprostituee, keert de jonge schrijfster Anne
terug naar de Amsterdamse Wallen. Van haar uitgever heeft ze
een voorschot gekregen om een boek over haar bijzondere
jeugd te schrijven. Annes zoektocht naar de wortels van haar
eigen bestaan, werpen steeds meer vragen op over de moord op
haar moeder. Vastbesloten om het mysterie te ontrafelen, daalt
ze dieper en dieper af in de duistere wereld van haar verleden.
Als ze contact zoekt met de moordenaar, zijn de gevolgen niet
meer te overzien. De ontrafeling van het mysterie is verbluffend
knap verweven met het aangrijpende verhaal over de fotograaf
Hayo, Annes te jong gestorven jeugdliefde.
23 seconden is een geweldige roman die de lezer in de greep
houdt tot en met het ijzersterke slot.

Kees van Beijnum de auteur van zeer succesvolle romans als
Dichter op de Zeedijk, De oesters van Nam Kee (bekroond met
de F. Bordewijkprijs) en Een soort familie (genomineerd voor
de AKO-Literatuurprijs). Zijn meest recente romans zijn De
offers en Het mooie seizoen.

november 2019 • paperback, 412 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 6000 9
nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Keke Keukelaar •
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Het best verkochte
literaire debuut in Italië,
een authentieke roman
over de kwetsbaarheid van
de menselijke natuur

‘Perfect geschreven. Camurri heeft het grote
talent om zijn personages in alle complexiteit te
beschrijven.’ Corriere della Sera

Een sfeervolle en indringende roman
van een groot literair talent

Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bologna. Het telt
een viertal straten te midden van uitgestrekte velden. Iedereen
kent elkaar, en het lijkt alsof de inwoners nooit zullen ontsnappen
aan een saai en rustig leven in de provincie. Tijdens een lange
hete zomer ontstaat er een driehoeksverhouding tussen de jonge
vrienden Anela, Davide en Valerio. Uiteindelijk besluit Valerio
Fabbrico te verlaten, en in de jaren die volgen realiseren de drie
vrienden zich wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze in hun
jeugd hebben gemaakt.
De menselijke maat is een prachtige en hypnotiserende roman
in verhalen, over vriendschap en liefde, over vertrouwen en ver
raad. Davide, Valerio en Anela worstelen allen met een onver
klaarbaar schuldgevoel, en zoeken wanhopig naar de middelen
om inhoud en vorm te geven aan hun leven.

Roberto Camurri (1982) woont en werkt in Parma. De menselijke maat is zijn debuutroman en was een bestseller in Italië.
Het boek werd voor verschillende literaire prijzen genomineerd en werd bekroond met de debuutprijs Premio POP
2018 en de Premio Procida-Elsa Morante.

oktober 2019 • gebonden met stofomslag, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 7280 4

‘De menselijke maat is een
onvergetelijk debuut. Het is
onmogelijk om niet diep geraakt
te worden door de verhalen in
dit boek.’ L’Unione Sarda

nur 302 • oorspronkelijke titel A misura d’uomo • vertaling Manon Smits
omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Daniela Calzolari •
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Hoe kun je ongelukkig zijn als je de wereld
opnieuw ziet beginnen?

Op een vrijdagmorgen vroeg in de mooiste maand van het jaar
werd Tommy Wieringa voor de tweede keer vader. De geboorte
van zijn dochters veranderde alles: zijn kijk op de wereld, zijn
gevoel van geluk. Bij de geboorte van een kind dien je in de
eerste plaats man en vader te zijn, heet het, maar toen hij zich
zelf de volgende ochtend om zes uur weer achter zijn werktafel
vond, ontdekte hij dat hij altijd schrijver blijft. ‘Niet uit plichts
besef, maar omdat ik wakker was en toch niks anders te doen
had.’ Het vaderschap brengt de schrijver prachtige observaties
en verhalen, en een nieuwe opdracht: ‘Kijk, kijk goed, zeg je
tegen jezelf, vergeet je drukte en het gewemel, straks is het
voorbij.’
Tommy Wieringa koos voor deze uitgave de mooiste verhalen
over zijn kinderen, een bron van onmetelijke liefde.

Tommy Wieringa (1967) is de auteur van onder meer Joe
Speedboot (F. Bordewijk-prijs), Caesarion (shortlist International IMPAC Dublin Literary Award), Dit zijn de namen (Libris
Literatuur Prijs, publieksprijs Gouden Boekenuil en de Inkt
aap), De dood van Murat Idrissi en De Heilige Rita (BookSpot
Literatuurprijs) en Dit is mijn moeder.

november 2019 • gebonden, 64 pag. • 12 x 17 cm • € 12,99 • isbn 978 94 031 3290 7
nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Ester Gebuis •
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‘Denk je dat het mogelijk is
om het verleden te zien
zoals het echt was?’ vroeg
ik aan mijn zus. We zaten in
haar auto, die geparkeerd
was voor het Hollandse huis
in het heldere daglicht van
de vroege zomer.

© Noah Saterstrom

Ann Patchett, wereldwijd
bestsellerauteur van romans
als Gemeengoed en Bel
Canto, is terug met een
zeer krachtige roman: een
rijk, veelgelaagd verhaal
over de band tussen een
broer en zus, over het huis
van hun jeugd en over een
verleden dat hen maar niet
los kan laten.

Ann Patchett
Het Hollandse huis
Een epische vertelling over nalatenschap, liefde en
vergiffenis, over hoe we onszelf zien en wie we echt zijn
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lukt het Cyril Con
roy door een slimme investering een groot vastgoedimperium
op te bouwen. Met zijn nieuw gevonden welvaart besluit hij het
Hollandse huis te kopen, een prachtig landgoed aan de rand
van Philadelphia. Hij koopt het als een verrassing voor zijn
vrouw, maar het huis zal uiteindelijk alles en iedereen waar hij
van houdt te gronde richten.
Het verhaal wordt verteld door Cyrils zoon Danny. Hij en zijn
zelfverzekerde en briljante zus Maeve worden na de dood van
hun vader op jonge leeftijd uit het Hollandse huis verbannen
door hun stiefmoeder. Opgegroeid in rijkdom keren ze nu te
rug naar de armoede waar hun ouders ooit aan ontsnapt waren
en het enige waar ze op kunnen rekenen is hun liefde voor el
kaar. Deze onverbreekbare band zal hun levens redden en hun
toekomst bepalen.

Over Gemeengoed:
‘Hoe doet Ann Patchett dat toch? Een paar zinnen en je hebt het gevoel dat je
in de scène zit die ze schrijft, dat je de mensen over wie ze het heeft al lang kent,
dat je weet hoe ze zich tot elkaar verhouden in alle complexiteit en ambivalentie
die bij menselijke relaties hoort.’ nrc handelsblad
‘Een meesterlijke roman over families en familiegeheimen. Briljant.’
the washington post

Ann Patchett is de auteur van zeven romans en drie nonfictieboeken. Ze is bekroond met de pen/Faulkner Award, de
Orange Prize en de Book Sense Book of the Year Award.
Patchetts werk wordt in meer dan dertig talen vertaald. Ze is
mede-eigenaar van Parnassus Books in Nashville, waar ze ook
woont.

oktober 2019 • paperback, 376 pag • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 7370 2
nur 302 • oorspronkelijke titel The Dutch House • vertaling Hi-en Montijn
omslagontwerp bij Barbara • foto Heidi Ross •
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In 2019 is Ahmed Aboutaleb tien jaar burgemeester
van Rotterdam. Het einde van zijn tweede termijn is
in zicht. Hoe is het Aboutaleb gelukt als zoon van
een Marokkaanse dorpsimam uit te groeien tot de
eerste islamitische burgemeester van een grote
Europese stad?

© Robin van Lonkhuijsen/ANP

Journalisten Elisa Hermanides en Ruben Koops
vertellen het verhaal van een arme migrantenzoon
die een van Nederlands succesvolste en
populairste bestuurders werd.

Ruben Koops (1986) is nieuwsverslaggever en
politiek columnist bij Het Parool, gespecialiseerd
in het Amsterdamse stadhuis. Hij werkte op de redacties van onder meer De Telegraaf, Radio Nederland Wereldomroep en BNR Nieuwsradio.

Elisa Hermanides (1982) is financieel journalist
bij Trouw. Zij werkte als onderzoeksjournalist, politiek verslaggever en columnist voor Het Parool.
Ook was zij mede-initiatiefnemer en presentator
van het programma Park Politiek van AT5. Zij begon haar carrière bij Het Financieele Dagblad.

OVERAL DE EERSTE
De intrigerende levensloop van een populaire bestuurder die
landelijk en internationaal in de belangstelling staat

Vanaf het moment dat Ahmed Aboutaleb als vijftienjarige jongen
vanuit het Marokkaanse Rifgebergte verhuisde naar een Haagse
achterstandswijk werkte hij keihard. Hij wilde Nederlands leren,
goed meekomen op school, geld verdienen en carrière te maken.
De jonge man was ambitieus – ambitieuzer dan zijn leeftijds
genoten, met of zonder migratieachtergrond. Aboutalebs ge
drevenheid maakte hem uiteindelijk een van de eerste spindoctors
in Den Haag, de eerste Amsterdamse wethouder van Marok
kaanse komaf, de eerste Marokkaanse Nederlander in de regering
en de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese
stad.
Zelf heeft Aboutaleb de afgelopen dertig jaar zijn verhaal in
allerlei delen en varianten verteld. Deze biografie kijkt verder
dan Aboutalebs eigen perspectief: Hermanides en Koops bieden
inzicht in het karakter, de ontwikkeling en de omgeving van
deze ambitieuze man. Hermanides en Koops vertellen het verhaal
over Aboutalebs succes zonder de schaduwkanten ervan uit het
oog te verliezen.

november 2019 • luxe paperback, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 3790 2
nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Peter Arno Broer •
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Over het werk van Nir Baram:
‘De wereldliteratuur is verrijkt met
een grootse roman. Goede mensen
fascineert van het begin tot het eind.
Magistraal.’ nrc handelsblad


‘Goede mensen is geschreven door
een groot talent, met veel vaart en
verbeeldingskracht.’ Amos Oz
‘Wereldschaduw is een verpletterende
roman. Baram beschouwt de wereld
van alle kanten.’ de standaard


Aan het einde van de nacht is een grotendeels
autobiografische roman over een hechte vriendschap
en de pijnlijke manier waarop die tot haar einde kwam.
Tegen de achtergrond van de voortdurende politieke
onrust in Israël, de onvermijdelijke dienstplicht en de eisen
die de maatschappij aan jongens stelt om zich als mannen
te gedragen, ontvouwt zich een universeel verhaal over
vriendschap en familie, verdriet en liefde.
Na de zeer succesvolle romans Goede mensen en
Wereldschaduw en het non-fictieboek Een land zonder
grenzen, bewijst Nir Baram met Aan het einde van de
nacht eens te meer een van de allerbeste schrijvers
van zijn generatie te zijn.

NIR BARAM
AAN HET EINDE
VAN DE NACHT
Een grote bestseller in Israël, een
meesterwerk over familie en vriendschap,
over liefde en vaderschap
Yonathan, een schrijver, wordt wakker in een hotelkamer. Zijn omge
ving komt hem niet bekend voor – hij weet dat hij deelnam aan een
literair festival, maar dat is allang voorbij, dus waarom is hij hier nog,
en hoe lang heeft hij in bed gelegen?
Hij probeert de gemiste dagen te reconstrueren en ontdekt dat hij ie
dereen heeft verteld dat zijn beste vriend Yoël overleden is. Maar die
leeft nog gewoon.
Als in een koortsdroom dwaalt hij door de straten van de stad en denkt
terug aan zijn vriendschap met Yoël. Ze waren altijd samen toen ze
jong waren, verzonnen verhalen en werden verliefd op hetzelfde meis
je. Maar tragedie lag altijd al op de loer en uiteindelijk groeiden de twee
jongens uit elkaar. Yonathan beseft dat de fantasiewereld van hun jeugd
misschien wel vervaagt, maar nooit echt verdwijnt.

Nir Baram (Jeruzalem, 1976) brak in 2012 internationaal door met zijn
roman Goede mensen. Drie jaar later verscheen het eveneens uitstekend ontvangen Wereldschaduw, in 2016 gevolgd door de reportage
Een land zonder grenzen, waarin Baram verslag deed van een reis door
de bezette gebieden.

‘Indrukwekkend en onvergetelijk – dit boek raakt de
lezer tot in het diepst van zijn ziel.’ haaretz
januari 2020 • paperback, 432 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 7250 7
nur 302 • vertaling Hilde Pach • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Jolijn Snijders •
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Bart Chabot

mijn vaders hand

‘Je moeder en ik betreuren nog steeds de dag
dat jij geboren werd, weet je dat?’
Hij keek naar me met een misprijzen alsof ik
iets onherkenbaars was dat uit een nabije sloot
was opgedregd en dat hij diende te identificeren,
maar dat niets maar dan ook helemaal niets met
hem van doen had.
‘We hadden jou nooit op de wereld moeten
zetten, je moeder en ik. Kon ik het maar
uitvlakken, die geboorte van je. Viel het maar
terug te draaien.’
Het was alsof de hel van het Bombardement

© Anton Corbijn

jaren en jaren later nog nasmeulde in de woning.

Bart Chabot
mijn vaders hand
Chabot kijkt zijn jeugd eindelijk in de ogen,
met een onthutsende roman als resultaat

Velen kennen Bart Chabot. Als schrijver, als biograaf van Herman Brood of van tv. Maar
wie kent Bart Chabot echt? Wie gaat er achter hem schuil?
Pas wanneer hij in 2018 voor de zoveelste keer in het ziekenhuis belandt en de dood in de
ogen kijkt, stelt hij zichzelf, na lang uitstel, deze vraag. Hij graaft naar zijn Haagse wortels
en doorwroet zijn jeugd. Op nietsontziende en aangrijpende wijze doet hij vanuit zijn
ziekenhuisbed verslag van een rijk doch getroebleerd leven.
mijn vaders hand is een indringende en zeer persoonlijke roman, nuchter en met humor
geschreven.
Bart Chabot (1954) is dichter, romancier en de biograaf van Herman Brood. In 2011
verscheen Diepere lagen, een persoonlijk relaas over de brughoektumor die bij hem
werd geconstateerd. In 2013 verscheen zijn opmerkelijke debuutroman Triggerhappy.
Drie jaar later publiceerde hij zijn tweede roman Easy Street, een duistere pageturner.

januari 2020 • luxe paperback, 416 pag. • 15 x 23 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 7410 5
nur 301 • omslagontwerp Anton Corbijn & dps • foto Anton Corbijn •
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Over Triggerhappy:
‘Een geweldig boek.’
boekenpanel dwdd
Over Diepere lagen:
‘Een bijzondere
ziektegeschiedenis.
Indrukwekkende notities.
Openhartig en eerlijk.’
Ronald Giphart

Over Easy Street:
‘Chabot schreef razend knap
een ontzettend spannend boek.’
 parool
31

‘Moslimmeisjes mochten wel binnen in de discotheek,
zeker als ze mooi waren. Wij niet. Wij reden ’s nachts
rondjes door Brussel. Het was alsof ze onze vrouwen
hadden afgepakt. Dat hakt erin als je jong bent.’

Op 4 november 2019 verschijnt
De odyssee van Mohamed, de langverwachte opvolger
van Een jihad van liefde, waarvoor Mohamed El Bachiri
opnieuw samenwerkte met David Van Reybrouck.

© Jimmy Kets

Van Een jihad van liefde werden meer dan 100.000
exemplaren verkocht, er verschenen vertalingen in het
Engels, Frans en Duits en er worden theatervoorstellingen gemaakt in België en Nederland.

Mohamed El Bachiri
DE ODYSSEE VAN MOHAMED
OPGETEKEND DOOR

David Van Reybrouck

Een aangrijpend en wijs verhaal over
verlies, rouw, dankbaarheid en liefde
‘Hier gaan we dan, samen vertrokken voor een odyssee zonder einde,
op zoek naar een land dat kalmte heet, geleid door een ster. Loubna.’
Drie jaar na de aanslagen in Brussel waarbij hij zijn vrouw Loubna ver
loor, klinkt de stem van Mohamed El Bachiri scherper dan ooit. Met gro
te precisie vertelt hij over zijn jeugd in Molenbeek, zijn leven als vader
van drie kinderen na de dood van zijn vrouw en zijn visie op verbroe
dering als basis voor de toekomst.
Daarbij is hij even kritisch voor witte onverdraagzaamheid als voor
islamitische kwezelarij. Eigenhandig schetst hij de contouren van een
moderne, open samenleving waarin verschil mag bestaan en menselijk
heid prevaleert. Vanuit zijn eigen, bodemloze verdriet geeft hij een in
drukwekkende getuigenis vol wijsheid en liefde. Zijn taal is eenvoudig,
zijn boodschap is groots.

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw Loubna bij de aanslagen van 22
maart 2016 in Brussel. In 2017 publiceerde hij, samen met David Van
Reybrouck, Een jihad van liefde.
David Van Reybrouck schrijft non-fictie, theater en poëzie. Van zijn
hand verschenen onder andere Congo. Een geschiedenis, het essay
Vrede kun je leren en de bundel Odes.

november 2019 • paperback, 144 pag. • 12 x 17 cm • € 9,99 • isbn 978 94 031 8000 7
nur 320 • oorspronkelijke titel L’Odyssee de Mohamed • vertaling
Martine Woudt • omslagontwerp Buro Blikgoed • foto Jimmy Kets •
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Over Een jihad van liefde:
‘Een hartstochtelijk pleidooi tegen haat, wraaklust
en vernietigingsdrift.’ de volkskrant
‘Een verademing in een wereld die verhardt en steeds
onpersoonlijker en wantrouwender lijkt te worden.’
Jan Terlouw
‘Iedereen zou dit boekje moeten lezen, hebben
en houden, als naslagwerk bij twijfel, afgunst of woede.’
nederlands dagblad

Meer dan
100.000
exemplaren
verkocht

Intuïtief en vrij biedt Daan Borrel ons nieuwe
inzichten over seksualiteit, lichaam en verbinding
Een vrouw maakt één jaar na haar relatiebreuk de balans op: is
ze ondertussen echt geheeld? Heeft ze die ene soort liefde ge
vonden waarvoor ze die andere soort liefde achterliet? Op de
goede dagen van haar menstruatiecyclus denkt ze van wel: dan
voelt ze zich onafhankelijk, opgewekt en wild. Maar tijdens die
andere dagen niet. Dan is haar buik één bonk laaiende span
ning, voelt ze zich vervreemd van zichzelf en verlangt ze driftig
naar een kind van haar beste vriend. Komt dit verschil in ge
moedstoestand voort uit hormonen of uit verhalen?
Jaar van het nieuwe verhaal is een radicaal kwetsbaar doch
krachtig boek waarin Daan Borrel de verhalen over vrouwelijk
heid, tijd en verbinding afbreekt en opnieuw opbouwt.

Over Soms is liefde dit:
‘Een prachtig boek dat je in één adem uit wil lezen omdat het leest
alsof je een persoonlijke brief krijgt.’ Marja Pruis

Daan Borrel (1990) studeerde literatuurwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam en is freelancejournalist. Ze schrijft
onder meer voor NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en ELLE. Borrel stond reeds op de podia van Lowlands,
Brainwash Festival en Into the Great Wide Open. Ook maakte
ze de podcast De bespreekkamer over de invloed van kanker
op seksualiteit en intimiteit. Haar boek Soms is liefde dit (2018)
stond op de longlist van de Socratesbeker.

‘Daan Borrel maakt ijzersterke analyses die aanzetten tot nadenken.’
cutting edge
‘Borrels boek is een erg mooi geschreven essay. Ze komt goed
beslagen ten ijs met verwijzingen naar literatuur, filosofie, popmuziek
en films en natuurlijk haar eigen lijf.’ trouw
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In 1972, achtentwintig jaar oud, begon
Ivo Opstelten zijn carrière in het openbaar
bestuur als burgemeester van Dalen, een dorp
in Drenthe. In de decennia daarna bracht hij het
tot burgemeester van Utrecht en Rotterdam, en
werd hij minister van Veiligheid & Justitie in de
kabinetten Rutte I en II.
Nu, bijna vijf jaar na zijn ongelukkige aftreden
als minister, deelt Opstelten zijn herinneringen.
Ron Meerhof, die als journalist Opsteltens
carrière van nabij volgde, tekende zijn verhaal
op en plaatst het – mede aan de hand van de
getuigenissen van tijdgenoten – in zijn historische
en maatschappelijke context: de opkomst van
het populisme, de veranderende opvattingen
over het burgemeesterschap en over veiligheid
en openbare orde.

RON MEERHOF

Opstelten

Een leven in het openbaar bestuur
Terwijl zijn leeftijdsgenoten goedbetaalde carrières ambieerden
in het internationale bedrijfsleven of de advocatuur werd Ivo
Opstelten op zijn achtentwintigste de jongste burgemeester van
Nederland, in de Drentse gemeente Dalen. Er volgden burge
meesterschappen in Doorn en Delfzijl en, na een uitstap naar
het ministerie van Binnenlandse Zaken waar hij directeur-ge
neraal Openbare Orde & Veiligheid was, in Utrecht en Rotter
dam. Later werd Opstelten voorzitter van de vvd en minister
van Veiligheid & Justitie in de kabinetten Rutte I en Rutte II.
Oud-journalist Ron Meerhof tekende Opsteltens herinnerin
gen aan zijn loopbaan in het openbaar bestuur op en plaatst ze
in de context van een veranderende politieke werkelijkheid. Als
burgemeester kreeg Opstelten te maken met de opkomst van
populistische politiek: in Utrecht met het Leefbaar Utrecht van
Henk Westbroek, en in Rotterdam met het overweldigende suc
ces van Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn. Als voorzitter
van de vvd maakte hij de machtsstrijd tussen Mark Rutte en
Rita Verdonk van dichtbij mee. Als informateur stond hij mede
aan de basis van het ‘gedoogkabinet’ Rutte I.
Met dit boek wil Opstelten niet alleen verantwoording afleggen
voor zijn bestuurlijke loopbaan, hij wil ook jonge mensen en
thousiasmeren voor een carrière in het openbare bestuur.

Ron Meerhof was journalist voor de Volkskrant in Rotterdam
ten tijde van Opsteltens burgemeesterschap en in Den Haag
ten tijde van het kabinet-Rutte I. Sinds 2018 is hij speechschrijver
voor het ministerie van Justitie & Veiligheid.
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Een zeldzaam mooie, eenmalige uitgave

Inclusief nooit
eerder getoond
materiaal

Het geheim van Marten
Toonder wordt geleverd in
een luxe cassette

Ieder exemplaar bevat een uniek cliché

De wording van de kunstenaar Marten Toonder

‘Ik ken mezelf niet goed genoeg. Ik ben wie ik ben, en ik doe wat mijn
impulsen me zeggen, en ik reageer op wat ik zie.’ marten toonder

Het geheim van Marten Toonder probeert aan de hand van een grote hoeveelheid
en verscheidenheid aan afbeeldingen een antwoord te vinden op de vraag welke
invloeden Toonder hebben geïnspireerd en hem vormden tot de veelzijdige schepper
van het uitzonderlijke oeuvre dat hij naliet. Deze zoektocht leverde een schat op
aan nooit eerder getoond materiaal. Niet alleen vonden Willem Feltkamp en Klaas
Driebergen talloze nieuwe tekeningen, ook ontdekten zij tal van verbanden tussen
het werk uit het ‘dievenboek’. Dit plakboek hield Marten Toonder vanaf zijn jeugd
bij en werpt een nieuwe blik op Toonders werk en de wereld van Heer Bommel
en Tom Poes. ‘Marten Toonder was verbaasd over zijn eigen schepping,’ schrijft
biograaf Wim Hazeu in een begeleidende tekst. ‘Hij bracht iets teweeg, hij wist niet
hoe het kwam, en hij had succes.’
Het boek zit verpakt in een luxe cassette, waarbij, naast een dvd met een documen
taire over Marten Toonder, ook een uniek exemplaar wordt gevoegd van de zoge
naamde ‘clichés’, de metalen drukplaten waarmee, ver voor het digitale tijdperk, de
stroken van de Bommel-verhalen in de krant werden afgedrukt.
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De succesvolle prijswinnende bestseller
nu voor € 15,‘Wieringa’s beste roman. Het klopt
allemaal, het voelt alsof het boek uit
één brok steen is gehouwen.’ trouw
‘Het meesterlijke De heilige Rita is
tegelijkertijd de Grote Twentse Roman
en de Grote Roman van het Oude
Testament. Het ultieme verhaal,
beschreven in puntgave voltreffers
van zinnen.’ nrc handelsblad

‘Een grootse, zintuiglijke roman,
geschreven met jaloersmakende
stilistische precisie en in
hallucinerende taal.’
de volkskrant 
‘De heilige Rita is zijn beste boek,
opnieuw heeft zijn meesterhand zich
ontwikkeld.’ algemeen dagblad

•
•
•
•

Ook in dit feestelijke jubileumjaar laat
De Bezige Bij zich zien als het huis van de poëzie.

€ 15,-

Vijf schitterende dichtbundels – een staalkaart van het beste
van de Nederlandstalige poëzie – zien dit najaar het licht.

Bekroond met de Bookspot Literatuurprijs (lezers- en juryprijs)
Overijsselse Boek van het Jaar
“LangZullenWeLezen”-trofee
Nominatie Libris Literatuur Prijs en NS Publieksprijs
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Een tedere bundel die bulkt van de taalkracht

Een kind richt zich vanuit de moederbuik tot de lezer en doet
verslag van zijn geboorte en zijn eerste kennismaking met de
wereld, als hij nog niet is verward door twijfel en concept. Dan
neemt de zee het woord en toont haar onstuimigheid en hoog
moed, haar aanzwellende kracht en honger om de mens een les
te leren. Het enige waardoor de zee vertederd raakt is het on
schuldige kind. Dat geldt ook voor de vader, de derde stem in
deze weergaloze bundel. Als ook hij van zich laat horen is de
bedwelmende cocktail vol spiegelingen en dwarsverbanden
compleet.
Met Van de zoon en de zee voegt Pieter Boskma een buitenge
woon intrigerende, hallucinerende en ontroerende dichtbundel
toe aan zijn veelgeprezen en rijke oeuvre.

Wie bestaat in één gedicht heeft het eeuwig leven,
wie bestaat in meerdere leeft vele levens tegelijk.
Ziehier, lieve jongen, mijn kleine gift aan jou.
Het is niet veel, maar het beste na het hemelrijk.

Pieter Boskma (1956) publiceerde vele dichtbundels, alsmede de novelle Een foto van God (1993), het romangedicht De
aardse komedie (2002) en de verhalenbundel Westerlingen
(2006). In 2010 verscheen zijn bundel Doodsbloei, een van zijn
meest geprezen en gelezen werken. Daarna volgden de eveneens succesvolle bundels Mensenhand (2012, Ida Gerhardt
Poëzieprijs), Zelf (2014, Poëzieclubkeuze 2015 en nominatie
VSB Poëzieprijs 2016) en Tsunami in de Amstel (2016).

‘Het oeuvre van Pieter Boskma is zo
elementair als water, als geduldig
water, haastig water, geheimvol water,
verdwaald water, geschreven water,
gezongen water.’ Joost Zwagerman

Over Zelf:
‘Wat de poëzie van Boskma
onderscheidt van die van anderen
is de innerlijke noodzaak.
Dit moest geschreven worden.’
 nrc handelsblad
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‘Wie Lecompte leest weet
waarom poëzie een wonder is.’
Menno Wigman

De negende bundel van de tomeloze en onbevreesde dichteres
In Vrolijke verwoesting gaat Delphine Lecompte door waar ze
gebleven was en tilt ze haar poëzie naar een volgend niveau.
Andermaal is haar verbeelding grenzeloos, kijkt ze de waanzin
recht in de ogen en wordt haar bundel bevolkt door talloze
wonderlijke figuren, zoals de bedeesde zeepzieder, de mystieke
chrysantenkweker en de analfabetische jongenshoer. En ook dit
keer bezitten haar droomachtige gedichten een expressieve
taalkracht die zo groot is dat het effect betoverend is: wie één
zin leest zal zich niet meer kunnen losmaken uit dit fantastische
universum. Welkom in de wondere wereld van Lecompte.

Delphine Lecompte (1978) debuteerde in 2004 in het Engels
met de roman Kittens in the Boiler, daarna schakelde ze over
naar gedichten in haar moedertaal. Voor haar debuutbundel
De dieren in mij (2009) ontving ze de C. Buddingh’-prijs en de
Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen. In
2015 verscheen Dichter, bokser, koningsdochter, dat genomineerd werd voor de VSB Poëzieprijs. Voor The Best of Delphine
Lecompte (2018) selecteerde ze zelf 105 greatest hits uit haar
rijke oeuvre, dat inmiddels zeven dichtbundels omspant.

‘Fenomenale gedichten.’
Tom Lanoye
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Poëzie met klauwen van een groot nieuw schrijftalent
De aarde is stervende: de poolkappen smelten, de oceanen zijn
vervuild, onze longen worden langzaam bruin van de luchtver
ontreiniging. Orkanen, bosbranden en andere natuurrampen
vliegen ons om de oren. Meedogenloze dictators worden verkozen.
Woede overheerst het maatschappelijk debat.
Tegelijkertijd verliezen woorden hun rijkdom aan betekenissen,
hun gelaagdheid sterft langzaamaan af en ons taalgevoel ver
schrompelt. Alles moet steeds sneller gaan, alles moet maxi
maal productief zijn, alles moet opbrengen, renderen, opleveren.
In Xenomorf tekent Jens Meijen hiertegen verzet aan. Zijn ge
dichten doen een grote greep. De intelligentie en het taalplezier
spatten van de pagina’s af. Woest, meerstemmig en hartstochte
lijk gaat hij de strijd aan met eenzijdigheid en onverdraagzaam
heid.

Jens Meijen (1996) rondde de masters Westerse Literatuur,
Literatuurwetenschappen en Europese studies af aan de KU
Leuven. Daarnaast is hij journalist, recensent en columnist bij
humo en De Morgen, redacteur bij Greenpeace Belgium en lid
van de kernredactie van literair tijdschrift dw b. Hij publiceerde
ook nog in De Revisor, deFusie, Hard//hoofd en Deus Ex Machina.
Sinds 2016 is hij de eerste Jonge Dichter des Vaderlands van
België.

‘Jens Meijen slaagt erin
om woorden te vinden
die vreugde veroorzaken.
Grote vreugde zelfs, want
wonderlijker en prikkelender
dan in deze bundel zal
poëzie niet gauw worden.’
Peter Verhelst
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De nieuwe dichtbundel van Hagar Peeters na haar
bejubelde en bekroonde debuutroman Malva

Over Koffers zeelucht:
‘De kracht van Peeters is dat je
van alles tussen de regels proeft:
ontoereikendheid, hunkering, tragiek.’
Rob Schouten, vrij nederland
Over Malva:
‘Een schitterende bom van
stilistisch vuurwerk.’
 nrc handelsblad

Hagar Peeters treedt op tijdens
De Nacht van de Poëzie

Hoe verhouden het alleenstaand moederschap en het schrijver
schap zich tot elkaar; het onzichtbare en het zichtbare, het
ongeziene en het openbare? In hoeverre is de schrijver zelf een
alleenstaande moeder – geheel en al verantwoordelijk voor
zijn eigen schepping, en in welke hoedanigheden vertoont de
schrijfster zich die alleenstaande moeder is? Hagar Peeters stelt
deze vragen aan de orde in haar nieuwe dichtbundel.
Een bezoekster kijkt met haar autistische zoon naar een portret
door Memling, de tragische dichteressen Sylvia Plath en Ingrid
Jonker, de Zomernacht die hallucinant op de schepping neer
ziet en zelf het heelal bestiert, ‘en daarin soms fataal is / en bui
ten haar boekje gaat / maar nooit uit kwade wil / altijd uit haar
onmatigheid’, en de dochter die vierentwintig jaar lang door
haar eigen vader werd opgesloten in een Weense kelder vormen
enkele van de personages in De schrijver is een alleenstaande
moeder.
In perfect ritme is hiertussen het andere werk gevlochten. In
deze rijke bundel opent Hagar Peeters op onovertroffen wijze
de vele registers die zij tot haar beschikking heeft.

Hagar Peeters is een veelbekroond auteur van poëzie, proza en non-fictie. Haar debuutroman Malva
(2015) werd bekroond met de Gouden Boekenuil, en werd daarnaast genomineerd voor de ECI Literatuurprijs, de Opzij Literatuurprijs, de ANV Debutantenprijs, de Bronzen Uil, de Inktaap, en is tot nog toe in
zes talen vertaald. De schrijver is een alleenstaande moeder is het eerste deel van een drieluik waarin zij
de verhouding tussen schrijverschap en alleenstaand moederschap onderzoekt. Deel twee bevat prozaexercities waarvoor Hagar Peeters bij het nias een onderzoeksbeurs ontving, en deel drie is een cultuurhistorische beschouwing over het onderwerp.
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Een poëtische krachttoer
In het eerste deel van ZON spelen de gedichten zich af op het
strand of in zee, in een auto of in een lichtgevend huis. Altijd
speelt de zon een rol. Op een gegeven moment sluipen er leeuwen
in de bundel, die alles op scherp zetten. Honderden, duizenden
leeuwen die veranderen in een veld vol juichende zonnebloemen.
ZON geeft een nieuwe wending aan het omvangrijke oeuvre
van Peter Verhelst: de bundel is een broeierig geheel, waarin het
politieke voor het eerst duidelijk verbonden wordt met het lyri
sche. Omdat onze tijden daarom vragen.

Vertrouw nooit de leeuwen.
Wantrouw al wie zingen voor de leeuwen,
wie de prooien opjagen voor de leeuwen,
wie de prooien willen dragen van de leeuwen.

Peter Verhelst (1962) is een veelgelauwerd dichter, romancier en regisseur. Voor zijn poëzie kreeg hij o.a. de Jan Campertprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en drie maal de Herman de
Coninckprijs. Voor zijn gehele oeuvre kreeg hij de eerste
Sybren Poletprijs.
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Over KOOR (2017):
‘Geen zintuiglijker poëzie dan die van Verhelst. Hij plukt je ogen uit hun kassen en dwingt
je naar het kleinste detail te kijken tot je doordrongen bent van de schoonheid die zich in
elk hoekje, in elke huidplooi, in elke klodder openbaart. Wonderlijk erotiserend ook, al die
taal die je brein betast. Voor één keer is gulzigheid geen zonde.’  knack
59

‘Een fantastisch boek. Vol met humor,
woede en verdriet.’ stern

De nieuwe roman van de
auteur van Daar is hij weer.
Meer dan 60.000
exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen.

Een bijtende en actuele satire over de toekomst van Europa

Europa heeft de grenzen gesloten. Miljoenen vluchtelingen zitten
vast in gigantische kampen ten zuiden van de Sahara. Zonder
toekomst en zonder hoop.
Wanneer de Duitse tv-ster Nadeche Hackenbusch de grootste
van deze kampen bezoekt, grijpt de jonge vluchteling Lionel
deze unieke kans met beide handen aan. Voor het oog van de
camera’s begint hij met 150.000 anderen aan een mars naar Eu
ropa. De televisiester en de vluchteling worden in Duitsland
een hit. Terwijl de live-uitzendingen een recordaantal kijkers
trekken, reageert de Duitse politiek door hulpeloos weg te kijken.
Als de colonne vluchtelingen Europa steeds dichter nadert,
neemt de druk op de minister van Binnenlandse Zaken Joseph
Leubl toe. De regering en het Duitse volk zullen twee urgente
vragen moeten beantwoorden: hoe gaan we dit oplossen? En in
wat voor land willen we eigenlijk leven?

‘Daar is hij weer getuigt van
verbeeldingskracht, historische
kennis, en een scherp oog voor
het politieke klimaat.’
de volkskrant

Timur Vermes (1967) studeerde geschiedenis en politieke
wetenschappen. Zijn debuutroman Daar is hij weer werd een
wereldwijde bestseller en is succesvol verfilmd.

‘Een satirische roman met
een ijzersterk uitgangspunt.’
het parool
‘Grappig en tegelijkertijd
tot nadenken stemmend.’
de standaard
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Een klein boekje met een grote urgentie
Alicja Gescinska verraste met haar kandidatuur op de Europese
lijst van de Vlaamse liberalen. Op internet volgde een stort
vloed aan reacties: lovende en lasterlijke. Niet enkel de keuze
van de partij en het Europese project werden druk besproken,
vooral ook wie aan politiek behoort te doen – en wie dus aan de
zijlijn moet blijven – bleek stof voor discussie. Wat is de plaats
van een filosoof in de samenleving? Zijn politiek en filosofie
onverenigbare disciplines? En wat doe je wanneer uit het hart
van de Europese politiek het verzoek komt om uit je pen te
kruipen?
Politiek is meer dan dat wat politici doen. Politiek is alles en
iedereen. In het gebrek van de wereld weerklinkt volgens
Gescinska een moreel appel dat op ons allen wordt gedaan.
Intussen komen mensen om is een glashelder essay over de
persoonlijke worsteling met politieke betrokkenheid en intel
lectuele verantwoordelijkheid.

Alicja Gescinska (Warschau, 1981) is een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland. Haar
boek De verovering van de vrijheid (2011) oogstte alom lof.
Met haar debuutroman Een soort van liefde (2016) won ze de
Debuutprijs 2017 en werd ze genomineerd voor de Confituur
Boekhandelsprijs. Ook presenteerde ze het levensbeschouwelijke televisieprogramma Wanderlust, waarin ze filosofische
gesprekken voerde met internationaal gerenommeerde filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars. Haar essay
Thuis in muziek. Een oefening in menselijkheid (2018) stond op
de shortlist voor de Socratesbeker.
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Over De verovering van de vrijheid:

Over Thuis in muziek:

‘Gescinska valt op door
haar grote eruditie,
intelligentie en gedrevenheid.’
de morgen

‘Een filosofische zoektocht
waarvan een prachtig en beknopt
geschreven boekje de uitkomst is.’
nrc handelsblad
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Buitenlandse pers over De Bijbel.
Het boek, de verhalen en hun geschiedenis

‘Barton levert een opwindende prestatie: de bevrijding
van een immens en heterogeen werk uit de dode handen
van religieuze autoriteiten die de Bijbel tot een papieren
dictator hadden gemaakt.’ the guardian
‘John Barton heeft een gigantisch onderzoek
gecondenseerd tot een zeer toegankelijk boek voor de
niet-gespecialiseerde lezer, geen voorkennis vereist.’
 the daily telegraph
‘Een beheerst en magistraal werk.’ the spectator
‘Dit verrassend toegankelijke maar geweldig erudiete werk
zal door velen met open armen ontvangen worden. Een
hoogstandje!’ bbc history magazine
‘John Barton heeft een wijs en bij uitstek verstandig boek
geschreven over een boek dat zowel waanzin als wijsheid
heeft voortgebracht. Het vormt een mijlpaal in het veld en
het zal veel goeds doen.’ Diarmaid MacCulloch
‘Een geleerd en zachtaardig werk.’
Tom Holland, the financial times

© Rijksmuseum, Amsterdam

‘Een magistraal verslag van het boek en zijn geschiedenis.
Fascinerend.’ Melanie McDonagh, evening standard
‘Barton is een betrouwbare gids. Lezers zullen alles
vinden wat ze willen en nog veel meer, helder uiteengezet
en toegelicht.’ literary review

Een fonkelende en zeer lovend
ontvangen geschiedenis van het
belangrijkste boek van de
westerse cultuur.

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor
gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor
niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldlite
ratuur. De verzameling teksten waar de Bijbel uit bestaat, maakt
deel uit van onze geschiedenis en identiteit en is op unieke wijze
verweven met onze taal en ons denken.
In De Bijbel. Een geschiedenis beschrijft John Barton minutieus
hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten
en brieven uit de Bijbel tot stand kwamen en wat we weten – en
niet kunnen weten – over hun auteurs. Hij behandelt de ver
spreiding, vertaling en interpretatie van dit bonte gezelschap
teksten van de oudheid tot de moderne tijd.
Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is waar
deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een
lange en intrigerende evolutie. Meer nog dan een heilig wet
boek voor grote wereldreligies is het een in en in menselijk
document – inspirerend maar ook inconsequent, weerbarstig
en soms zelfs misleidend.

John Barton schreef vele boeken over de Bijbel. Van 1991
tot 2014 bekleedde hij de prestigieuze Oriel and Laing-leerstoel aan de universiteit van Oxford. Als hoogleraar hield hij
zich bezig met de interpretatie van de heilige geschriften.
Sinds 1973 dient Barton als priester in de Anglicaanse kerk.

‘Een meesterwerk.’ the sunday times
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Keuze en nawoord Mirjam van Hengel

Een bloemlezing met Camperts tederste en
geestigste verhalen over katten en katers
‘Het zal mijn katterigheid wel zijn, maar ik geloof niet dat ik
oud zal worden. Waar leef ik voor? Hetzelfde nutteloze gevoel
als toen ik in dienst was, maar veel erger, want nu ben ik alleen.
Niemand kan het iets schelen of ik leef of niet leef,’ schreef
Remco Campert in 1969. Overal in het werk van Remco Cam
pert figureren katten en katers. Spinnend op schoot, verloren
geraakt in de binnentuin, symbolisch met de kolder in hun kop.
Al in zijn allereerste verhalenbundel duikt een kat op: de kater
Gerrit die kan spreken, ‘wat erg hinderlijk was’.
Veel hinderlijker nog zijn die andere katers: die na een avond
stevig doordrinken. ‘Omdat ik het vorige avond laat had ge
maakt, werd ik donderdag wakker met het gevoel dat ze me
maar het beste in een oud karpet konden rollen.’
Campert is specialist in beide, de katten en de katers. De katten
zijn autonoom als hijzelf en kat en mens zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden, zoals de poes uit Dagboek van een poes aan
toont: ‘Ik ben zijn levende wekker. Als hij mij niet had, zou hij
misschien wel altijd in bed blijven liggen.’

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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‘Campert is een auteur
van wie je de beginzin maar
hoeft te lezen, om meteen
in zijn onnavolgbare
universum te belanden.’
trouw
‘Met Dagboek van een poes
heeft Remco Campert de
literaire kattenkunde met
een sierlijk kleinood
verrijkt.’ de morgen

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Stephan Vanfleteren •
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Urs Faes
TIJD TUSSEN DE JAREN
Een verborgen parel uit de Zwitserse literatuur,
voor de lezers van Robert Seethaler en Paolo Cognetti
In de donkere dagen tussen Kerst en Driekoningen keert een
man na lange jaren terug naar zijn ouderlijk huis in de Zwitser
se bergen, in een dal dat van de buitenwereld afgesneden lijkt.
Moeizaam, door de hoge sneeuw, loopt de man naar de oude
boerderij van zijn vader om zijn broer sinds lange tijd te bezoe
ken. Ooit was hij hier gelukkig, het land van zijn vader was hem
beloofd als erfenis en hij zag een toekomst voor zich met zijn
geliefde Minna. Maar van de een op de andere dag verloor hij
alles: de boerderij en Minna gingen naar zijn broer. Vol wrok en
onbegrip verliet hij de vallei en leidde tientallen jaren een leven
van ongeluk.
Tijd tussen de jaren is een prachtig portret van een onvoltooid
leven, als in een Griekse tragedie vol wrok, wraak en wroeging.
In een betoverende stijl en met prachtige beschrijvingen van de
natuur weet Urs Faes tot de essentie te komen van genegenheid
en vergeving – ook al kan het verleden nooit ongedaan worden
gemaakt.

Urs Faes (1947) woont en werkt in Zürich. Zijn werk werd
veelvuldig bekroond, o.a. met de Schillerpreis, Zolliker Kunstpreis en de Schweizer Buchpreis.

‘De toon, de sfeer, het ritme, de taal – alles klopt in dit boek.’
neue zürcher zeitung
‘Tijd tussen de jaren is een sfeervolle vertelling. De taal van Urs Faes legt
een zachte, witte mantel om de schouders van de lezer.’ literaturblatt
‘Precies en delicaat. Tijd tussen de jaren is trefzeker
zonder één overbodig woord.’ srf

oktober 2019 • gebonden met stofomslag, 96 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 16,99 • isbn 978 94 031 7380 1
nur 302 • oorspronkelijke titel Raunächte • vertaling W. Hansen
omslagontwerp bij Barbara • foto Ekko von Schwichow •
73

Hoe twee benen de mens verder brengen

Een enthousiast en overtuigend pleidooi voor
lopen dat ons allemaal in beweging moet brengen
Op twee benen lopen definieert de mens als soort. Het bracht
ons vanuit het hart van Afrika naar verre delen van de wereld
als Alaska en Australië. Het bevrijdde onze handen én onze
geest. Toch weten maar weinig mensen hoe rechtop lopen pre
cies werkt, laat staan dat we inzien welke voordelen het ons op
levert.
In Lopen brengt neurowetenschapper Shane O’Mara een ode
aan het lopen: van de evolutionaire beginselen miljoenen jaren
geleden tot het meest recente onderzoek naar de mechanische
magie van balans en richtingsgevoel; van de positieve effecten
van lopen op onze fysieke én mentale gezondheid tot de manier
waarop samen lopen heeft bijgedragen aan het overleven van
onze soort.
In onze zittende levens zetten we al deze zaken op het spel. Als
het aan O’Mara ligt, gaan we zo snel mogelijk meer lopen, of het
nou bergopwaarts is of naar het park om de hoek, naar school
of naar ons werk. We zullen er beter van worden – als mens en
als samenleving.
Shane is hoogleraar experimenteel breinonderzoek aan de
universiteit van Dublin. Hij onderzoekt hoe het menselijk brein
leert, herinnert en herkent. O’Mara is een fervent wandelaar.
Hij doet het waar en wanneer hij kan, met een sterke voorkeur
voor lange stadswandelingen.

januari 2020 • paperback, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 4960 8 • nur 320

Over eerder werk:
‘Zeer bekwaam vertaalt O’Mara empirisch bewijs in toegankelijke
taal voor de algemene lezer.’ financial times

oorspronkelijke titel In Praise Of Walking. The New Science Of How We Walk And Why It’s Good For Us
vertaling Luud Dorresteijn • omslagontwerp Marry van Baar • foto Kevin Abosch •
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‘De mens wordt geplaagd door allerlei verlangens en weet er vaak geen raad mee.
Genet probeert ze als een waanzinnige van zich af te schrijven, een langgerekte daad
van schoonheid die eindigt in de dood.’ Bart Van Loo

Een schokkend en indrukwekkend boek uit de Europese literatuur
in een schitterende nieuwe vertaling van Kiki Coumans
Dagboek van een dief is een in Nederland onterecht vergeten
meesterwerk. Het is het meest autobiografische werk van schrij
ver Jean Genet en vormt een verslag van zijn zwerversleven in
Antwerpen en Barcelona en andere delen van Europa geduren
de de jaren dertig. Genet maakt zich schuldig aan landlopen,
beroving en prostitutie, en wordt in bijna elk Europees land ge
vangengezet. Hij omarmt zijn reputatie als dief en delinquent,
en door de gangbare moraliteit op z’n kop te zetten transforme
ren ogenschijnlijke vernederingen tot heroïsche ondernemin
gen. In Dagboek van een dief schrijft Jean Genet in een prachti
ge en bijzondere stijl zeer openhartig over homoseksualiteit,
diefstal en verraad, met als resultaat een uitermate krachtig
werk dat tot de dag van vandaag uniek en relevant is.

Jean Genet (1910) groeide op zonder zijn ouders ooit te kennen. Op zijn tiende werd hij aangehouden
voor diefstal en belandde hij in een jeugdgevangenis. Op zijn negentiende meldde hij zich aan bij het
Franse Vreemdelingenlegioen, om al snel weer te deserteren. Na zijn elfde arrestatie in Frankrijk werd hij
veroordeeld tot levenslange opsluiting. Na langdurige protesten van schrijvers en kunstenaars als JeanPaul Sartre en Jean Cocteau werd hij gepardonneerd. Zijn eerste roman Onze Lieve Vrouw van de Bloemen
schreef Genet in de gevangenis, daarna schreef hij meerdere belangwekkende boeken en toneelstukken.
In Nederland werd Genet ontdekt door Simon Vinkenoog. Zijn werk verscheen in 1965 voor het eerst bij
De Bezige Bij in vertaling. Genet overleed in 1986.
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‘Alleen een handvol schrijvers, zoals Kafka en Proust, hebben een vergelijkbaar
belangrijke en onherroepelijk gewichtige stem en stijl als Genet.’ Susan Sontag
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LAWRENCE WESCHLER En hoe gaat
het met u, dokter Sacks?
Een intiem portret van Oliver Sacks,
opgetekend door een van zijn beste vrienden
Begin jaren tachtig ontmoette Lawrence Weschler de toen nog
hard aan de weg timmerende Oliver Sacks in New York. Het
was een onzekere periode voor de jonge neuroloog: Sacks’ eerste
boek Ontwaken in verbijstering was tien jaar eerder al verschenen,
maar hij had het grote publiek nog niet bereikt. Met de jaren
groeide Sacks’ bekendheid en werd de vriendschap tussen hem
en Weschler hechter. Op zijn sterfbed vroeg Sacks zijn goede
vriend of hij zijn verhaal zou willen optekenen. Dit boek is het
resultaat van dat verzoek.
In En hoe gaat het met u, dokter Sacks? brengt Weschler Sacks’
extravagante persoonlijkheid prachtig tot leven. We worden terug
gevoerd naar Sacks’ jongere jaren vol drugs en turbulentie, volgen
hem in zijn werk als neuroloog en schrijver, zien hem patiënten
helpen en vrienden vermoeien, en we volgen zijn strijd met
medische en wetenschappelijke instellingen om aandacht te
krijgen voor zijn belangrijkste bekommernis als neuroloog: de
individuele menselijke ziel. Weschler is erin geslaagd om Sacks’
belangrijkste vraag voor zijn patiënten – Hoe gaat het met u? –
terug te kaatsen naar de beroemde neuroloog zelf.
Lawrence Weschler (1952) schreef meer dan twintig jaar voor
The New Yorker. Daarnaast gaf hij les aan prominente Amerikaanse universiteiten waaronder Princeton, Columbia, Brown
en New York University. Aan de laatstgenoemde universiteit
was hij tot 2013 directeur van het New York Institute for the
Humanities. Weschlers oeuvre bestaat uit veelgeprezen literaire
non-fictie over allerlei politieke en culturele onderwerpen.

‘Onderhoudend en betoverend.’
kirkus reviews
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‘De vonken
springen eraf.’

24 november 2019: Deelder 75 jaar!

de volkskrant

Tijdloze, fascinerende en lichtvoetige verhalen
over de donkere zijde van het bestaan
Jules Deelder schreef zijn vroegste verhalen meer dan een halve
eeuw geleden en net als de meester zelf zijn ze onverminderd
swingend, modern en veelzijdig. Eerder verschenen al bloemle
zingen waarin de muziek en de lach leidend waren. Nu is daar
HARDGIN, een woordvondst van Deelder zelf, dat tegelijk de
titel is van het openingsverhaal, dat hij speciaal voor deze
bloemlezing schreef.
HARDGIN vangt het duistere deel van het schrijverschap, dat
begint bij de beklemmend lege zondagse straten van Deelders
vroege jeugd. Steeds ook voert hij de lezer terug naar de Tweede
Wereldoorlog, maar met evenveel lichtvoetigheid naar het
mekka van de popcultuur en van de drank en drugs. ‘Die nacht
was het gitaarwonder bij mij te gast. Eerst rookten we op een tot
zelfmoord nodende tweepersoonskamer met verlaagd plafond
in Hotel Centraal nog een paar stevige joints, waarop het pla
fond een stuk lager kwam te hangen.’
HARDGIN brengt de lezer dicht bij de kern van het schrijver
schap van J.A. Deelder.

Inclusief een nieuw verhaal
J.A. Deelder werd op 24 november 1944 geboren in RotterdamOverschie. De eerste schreden in zijn carrière als performer
voor een groot publiek zette hij tijdens de legendarische manifestatie Poëzie in Carré, in februari 1966, waar hij optrad tussen
namen als Roland Holst, Reve, Campert, Buddingh', Kouwenaar,
Hanlo, Vinkenoog en Nooteboom. Dit jaar wordt hij vijfenzeventig, een legendarische leeftijd voor een levende legende.
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E DNA O ’ BRI E N

© Chioma Ebinama

We werden opgedeeld in groepjes van twintig en
moesten wachten, praatten allemaal tegelijk en
klampten ons aan elkaar vast tot het bevel kwam om
de slaapzaal onmiddellijk te verlaten zonder verder
iets mee te nemen. De bestuurder van de vrachtwagen
die als eerste de schoolpoort passeerde werd onder schot
gehouden en reed daarom als een wildeman door het
stadje. Er was niemand op de been die aangifte zou
kunnen doen van een met jonge meisjes volgepropte
vrachtwagen die op dat onchristelijke tijdstip
langsdenderde. Al snel waren we bij een grensdorp
waarachter een dicht junglelandschap begon.
De chauffeur kreeg opdracht te stoppen. Enkele
minuten nadat hij had moeten uitstappen,
hoorden we een spervuur van geweerschoten.

‘Ik was ooit een meisje, maar nu niet meer.’

E DNA O ’ BRI E N

Een hoogtepunt in het oeuvre van de grote Ierse auteur
Nadat ze wordt gevangen, ontvoerd en uitgehuwelijkt aan een
lid van Boko Haram, is de jonge hoofdpersoon van deze roman
onderdeel van een gemeente die wordt geregeerd door niets an
ders dan bruut geweld. Ze is zelf nog niet eens volwassen, maar
wordt gedwongen om voor zichzelf en haar pasgeboren kind op
te komen. Te midden van deze chaos en waanzin biedt zich op
eens een mogelijkheid tot ontsnappen aan. Deze tocht leidt
haar echter naar nieuw gevaar en meer ontberingen, door de
bossen en de onvergeeflijke wildernis van noordoostelijk Nige
ria, om te eindigen bij een samenleving die weigert de realiteit
onder ogen te zien. Hoe kunnen we liefhebben in een wereld
die op losse schroeven staat? Hoe moeten we de barbaarse ac
ties van onze vijanden begrijpen en vergiffenis voelen voor mis
daden die uit naam van een ideologie worden gepleegd?
Meisje is het hartverscheurende portret van een jonge, sterke
vrouw die op verbijsterende wijze weet te overleven in een gru
welijke omgeving.

Edna O’Brien heeft meer dan twintig boeken op haar naam
staan. Ze heeft vele prijzen gewonnen, waaronder de PEN Lifetime Achievement Award, de American National Arts Gold
Medal, de Frank O’Connor Prize en de PEN/Nabokov Award
For Achievement in International Literature. O’Brien groeide
op in Ierland, maar woont al geruime tijd in Londen.

‘Door de onwaarschijnlijke kracht van Edna O’Briens verbeelding worden we getuige
van de innerlijke wereld van een meisje dat, nadat ze op brute wijze is misbruikt door
Nigeriaanse jihadisten, weet te ontsnappen en met hardnekkige volharding probeert
haar leven weer op te bouwen. Meisje is een moedig boek.’ J.M. Coetzee
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Een kort maar krachtig pleidooi over wat
links Nederland te doen staat
Bestaat er eigenlijk iets aan de linkerkant van GroenLinks en de
PvdA? De twee partijen zijn in hun ideologie de afgelopen jaren
naar rechts opgeschoven, richting het midden, waar al zoveel
partijen samenklonteren. Het gat links van links wordt steeds
groter en het politieke discours verschraalt steeds meer. Willem
Schinkel is een van de weinige denkers die links van links ope
reert. In tegenstelling tot eerdere linkse denkers hanteert hij
geen blauwdruk voor een ideale samenleving; hij ziet ons poli
tieke leven daarentegen als een voortdurende strijd om tot
rechtvaardiger handelen te komen.
In Politieke stenogrammen bundelt Schinkel een groot aantal
notities over de Nederlandse en de buitenlandse politiek. Hij
neemt de mainstreampolitiek krachtig onder vuur en stelt een
richting voor waar ons politieke denken en handelen zich ook
in zou kunnen bewegen: minder planetaire plundering, minder
groei, minder discriminatie, minder seksisme en minder racis
me. In elk van Schinkels stenogrammen schuilt een oproep tot
een volkomen andere manier van denken en een andere manier
van omgaan met elkaar en met onze aarde.

Over De nieuwe democratie:
‘Een belangrijk boek. En een verontrustend boek.’ nrc handelsblad
‘Willem Schinkel is de interessantste socioloog van zijn generatie.’
sociologie magazine
‘Een bikkelharde, verontrustende diagnose van het huidige politiek-maatschappelijke
klimaat. Pikant, scherpzinnig en volstrekt eigenzinnig.’ de volkskrant

Willem Schinkel (1976) is socioloog en filosoof. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn promotieonderzoek werd bekroond met de Willem Nagelprijs van de
Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Hij is de auteur
van o.a. De nieuwe democratie, naar andere vormen van politiek en Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven.
Willem Schinkel treedt regelmatig op in publieke debatten en
publiceert in onder andere NRC Handelsblad en De Groene
Amsterdammer.
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RACHEL CUSK
COVENTRY
Een opzienbarende stem over het feminisme,
moederschap, het huwelijk en kunst
Met haar romantrilogie Contouren, Transit en Kudos rekte Rachel
Cusk de grenzen van de fictie op en vond ze nieuwe manieren
om een verhaal te vertellen. Faye, de hoofdpersoon, beziet de
wereld met een doordringende intelligentie, maar blijft zelf on
kenbaar voor de lezer.
In Coventry worden voor het eerst de essays van Cusk gebun
deld, een rijke verzameling stukken van een van de belangrijk
ste schrijvers van dit moment over onderwerpen als gender, fa
milieleven, politiek en literatuur. Het resultaat is onverschrokken,
erudiet en fascinerend en vormt de perfecte aanvulling op haar
geprezen romans.

Rachel Cusk werd in 1967 in Canada geboren en verhuisde
in 1974 naar Engeland. Ze schreef negen romans en drie
non-fictieboeken. Haar werk is met diverse prijzen bekroond.
Contouren werd door The New York Times gekozen als een
van de tien beste boeken van 2015. Cusk woont in Londen.

•

Op 22 november zal Rachel Cusk de Van der Leeuwlezing verzorgen.
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‘De Contouren-trilogie is een mijlpaal van de eenentwintigsteeeuwse Engelse literatuur.’ the guardian
‘Vernieuwend, verhelderend, beklemmend.’ trouw

Jan Caeyers

BEETHOVEN
een biografie

Prachtige nieuwe editie, bij de aftrap van Beethovenjaar 2020
Geheel herzien i.s.m. het Beethoven-Haus in Bonn
Ludwig Van Beethoven is een van de grootste
componisten aller tijden en is nog altijd uiterst
populair. In 2020 is het precies 250 jaar geleden
dat Beethoven werd geboren. Ter gelegenheid hier
van verschijnt de herziene editie van Jan Caeyers’
fenomenale biografie. Beethoven wordt wereld
wijd beschouwd als het standaardwerk op het ge
bied van de beroemde componist en zijn leven.

Jan Caeyers is dirigent en musicoloog. Hij studeerde en werkte vele jaren in Wenen, en specialiseerde zich in de achttiende- en vroegnegentiende-eeuwse muziek. Met de door hem
opgerichte Beethoven Academie trad hij op in
de belangrijkste concertzalen van Europa. Daarnaast is hij gastdirigent bij diverse orkesten en
operahuizen. Hij doceert aan de Universiteit van
Leuven en wordt internationaal beschouwd als
een van de grootste Beethovenspecialisten.

• 2020: 250 jaar Beethoven
• Beethovenweek Vlaanderen, met grote opening in de Singel in Antwerpen
• Podcast i.s.m. Radio Klara
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Daniel Mendelsohn

PIJN EN GENOT
Een interessante en vermakelijke essaybundel
van de auteur van Een odyssee

Of hij nu schrijft over de Ilias en de Odyssee of een vergelijking
maakt tussen het werk van Karl Ove Knausgård en de televisie
serie Suits, Daniel Mendelsohns essays over literatuur, film en
televisie zijn steeds verrassend. Veel van de essays in Pijn en
genot laten zien hoe de Grieken en Romeinen anno nu nog
steeds gelden als voorbeeld. Homerus, Horatius, Sappho en
Vergilius passeren de revue. Maar ook hedendaagse auteurs als
Hanya Yanagihara komen aan bod. Mendelsohn schrijft over de
vrouwen in Game of Thrones, over waarom we de Titanic maar
niet kunnen loslaten en hij analyseert recente films over kunst
matige intelligentie – een onderwerp, zo herinnert hij ons eraan,
dat Homerus’ interesse in de negende eeuw voor Christus al had
gewekt.
Uit deze essaybundel, speciaal samengesteld voor zijn Nederland
se lezers, blijken Mendelsohns eruditie, zijn bereik als denker en
de diepte van zijn analyses. De essays van Daniel Mendelsohn
zijn verplicht leesmateriaal voor iedereen die geïnteresseerd is
in het ontleden van onze cultuur.

Daniel Mendelsohn is een bekroond auteur, literatuurcriticus, vertaler, classicus, docent aan Bard College in New York en editor-at-large van The New York Review of Books. Hij schrijft voor onder meer The
New York Times, Esquire, Newsweek, The New Yorker en New York Magazine. Zijn roman Verloren (2006)
werd bekroond met verschillende prijzen in binnen- en buitenland. Ook Een odyssee (2018), over de reis
die Mendelsohn met zijn vader maakte, werd een internationale bestseller. Het boek werd onder andere
genomineerd voor de Baillie Gifford Prize for Non-Fiction 2017.

‘Misschien wel de meest getalenteerde essayist van zijn generatie.’
los angeles times
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‘De wereld volgens Sebald: een
verzameling losse eindjes die erop
wachtten door hem aan elkaar geknoopt
te worden. Al doende heeft hij zijn eigen,
onherhaalbare literair-documentaire
genre uitgevonden, dat de lezer tot
een diepe buiging dwingt.’
Tommy Wieringa

© Isolde Ohlbaum

‘Zijn kunst is een vorm van gerechtigheid.
Er kan geen hoger doel zijn.’ Rachel Cusk
‘Er is geen schrijver in de naoorlogse
literatuur die zo voelbaar maakt hoe
het Europese zenuwgestel blijvend is
aangetast door een onherstelbare
breuk in de beschavingsgeschiedenis.’
nrc handelsblad

Prachtige nieuwe edities van de onmisbare

meesterwerken van

W.G. Sebald

Austerlitz is het magnifieke verhaal van een man die
als kind beroofd is van zijn vaderland, zijn taal en
zijn naam, en die nu niet meer in de wereld kan aar
den. In de wachtkamer van het station van Antwer
pen spreekt de verteller van Austerlitz hem aan. Het
is het begin van een relatie die zich door de decennia
heen ontwikkelt en de verteller steeds meer in beslag
neemt.

Duizelingen is de briljante debuutroman van W.G.
Sebald waarin een naamloze verteller een reis maakt
van Wenen naar Venetië, van Verona naar Riva en via
de Alpen uiteindelijk naar zijn geboorteplaats, een
klein dorpje in Beieren. De melancholische verteller
spint een duizelingwekkend web van geschiedschrij
ving, biografie, autobiografie, legendes, literatuur en
– het onbetrouwbaarst van allemaal – herinneringen.

De ringen van Saturnus is een formidabele en tot
nadenken stemmende reis, die een eigen vorm zoekt
tussen rapportage en fictie, autobiografie en ge
schiedschrijving. Een man doorkruist te voet het
graafschap Suffolk, een dunbevolkt gebied aan de
Engelse oostkust. De omgeving waarin de man zich
bevindt, leidt tot filosofische bespiegelingen over de
mensen en culturen die hem voorgingen.

In De emigrés volgt meesterverteller W.G. Sebald de
levens van vier (half)joden die Duitsland verlieten
om zich te vestigen in Zwitserland, Frankrijk, Enge
land en de verre sprookjessteden New York en Jeru
zalem. Sebald, zelf een Duitse emigrant die zich op
jonge leeftijd in Engeland vestigde, blikt met de
ogen van zijn helden op zijn vaderland terug. Met
trefzekere en gevoelige pen schildert hij een onver
getelijk portret van vergeten en verdwenen mensen.
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willem frederik hermans
volledige werken 19
Werk van anderen
Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek • J.B. Priestley, Zonlicht op Zaterdag
H. Tazieff, Kraters in lichterlaaie • Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
Henri Béraud, De martelgang van de dikzak

Deel 19 van de Volledige Werken van Willem Frederik
Hermans bevat vijf publicaties die onder de noemer ‘Werk
van anderen’ worden bijeengebracht: het door Hermans
samengestelde Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek en
vier vertalingen. De eerste twee vertalingen – Zonlicht op
Zaterdag (1947) van de Britse roman- en toneelschrijver
J.B. Priestley en het populairwetenschappelijke Kraters in
lichterlaaie (1954) van de befaamde geoloog en vulkanoloog
Haroun Tazieff – waren opdrachten die Hermans vooral
aannam om geld te verdienen. De bloemlezing (1946)
kwam voort uit een literair-historische interesse die Hermans
al op jeugdige leeftijd voor de 17de-eeuwse dichter Willem
Godschalk van Focquenbroch ontwikkelde, en zijn lang
durige belangstelling voor de filosofie van Wittgenstein
resulteerde in 1975 in de vertaling van Wittgensteins
Tractatus logico-philosophicus. Enkele jaren later ontdekte
Hermans ‘een geweldig boek’ van de Franse schrijver Henri
Béraud, Le Martyre de l’obèse, dat hij in 1981 als De martelgang van de dikzak, voorzien van een uitgebreid nawoord,
bij De Bezige Bij publiceerde.

‘Ik geloof dat het maar het beste zal zijn
de Priestley-vertaling naar de mestvaalt van
de litteratuurgeschiedenis te verwijzen.’
willem frederik hermans aan
gerrit borgers

‘Een vertaald boek is als een krokodil die probeert zich te laten bewonderen in een
dierentuin: voor zijn belangwekkendste kunststuk (een mens opeten) krijgt hij
meestal de kans niet.’ willem frederik hermans in dinky toys
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Nederland leest Jan Wolkers
‘Het litteken van de dood is
een kunstwerk dat alle
werken van Jan Wolkers in
hun onderlinge samenhang
betekenis geeft.’ de groene
amsterdammer
‘Wie dacht dat de volkstuin
alleen iets is voor ongezellige
onbespoten wortelknagers,
moet alleen daarom al dit
boek lezen.’ de volkskrant

Dit najaar staat de grootse bibliotheekcampagne Nederland Leest in het teken van duurzaam
heid, de natuur en Jan Wolkers. Geen andere Nederlandse schrijver kon zo door flora en fauna
geroerd worden als Wolkers. Zijn hartverwarmende liefde en bewondering voor de natuur heb
ben talloze prachtige boeken opgeleverd en vormen een rode draad in zijn indrukwekkende
oeuvre. Speciaal voor Nederland Leest stelde Wolkers-biograaf Onno Blom de bundel Winterbloei samen, waarin hij de mooiste natuurverhalen van Wolkers samenbracht. Deze uitgave van
de Stichting CPNB zal verschijnen in een oplage van 225.000 exemplaren en gedurende de
maand november cadeau worden gedaan aan leden van de bibliotheek.
Om u nog meer Wolkers-vreugde te verschaffen, verlagen wij de gebonden editie van Het litteken van de dood, Onno Bloms’ magnifieke biografie, blijvend in prijs. Hetzelfde geldt voor
Amstelglorie, waarin Wolkers het grote genot deelt van het wroeten in een moestuin, een eigen
weelderig groen paradijs.
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DE MOOISTE ITALIAANSE

€ 15,-

250.000 exemplaren verkocht!
‘Cognetti’s taal is helder als murmelend smeltwater, alles ademt liefde uit
voor de wereld daarboven die de verteller verzoent met “de ellende beneden
in het dal”. Zelden zo vaak met een dichtgeschroefde keel geworsteld als
tijdens het lezen van deze prachtroman.’ de volkskrant 
‘Liefdevol, rauw en meer dan betrokken.’ nrc handelsblad 
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50.000 exemplaren verkocht!
‘De hemel verslinden is een verslavend boek. Met deze meesterlijke roman over
verloren idealen en onvervulde verlangens heeft de schrijver zijn spectaculaire
debuut met vlag en wimpel overtroffen.’ de standaard 
‘Weer een weergaloze meeslepende Italiaanse roman, waarin je helemaal
wegzakt. Giordano kan als geen ander ontluikende vriendschappen beschrijven,
zeker tussen jonge mensen.’ boekenpanel dwdd
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