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De langverwachte, monumentale, 
nieuwe roman van Jeroen Olyslaegers, 

de auteur van het meermaals bekroonde WIL 
(meer dan 50.000 verkochte exemplaren) 

Over WIL:

‘Een belangrijk en confronterend boek waarin het verleden  
continu resoneert met het heden, in een stijl “op het scherp  

van het scheermes”.’  nrc handelsblad

‘Jeroen Olyslaegers heeft ’m te pakken, zijn Grote  
Roman. Hij schreef zijn Het verdriet van België, zijn  
De Kapellekensbaan en bovenal zijn eigenste WIL.’  

 de standaard

‘Deze sterke roman is een bewijs dat er aan de overweldigende hoeveelheid 
oorlogsliteratuur nog altijd iets waardevols kan worden toegevoegd.’  

 de volkskrant

‘Deze inventieve schrijver pakte me bij de kladden met forse, aansprekende 
beelden en razendsnel geschreven scènes.’ de groene amsterdammer

‘De volkse maar lyrische taal van WIL is meesterlijk.  
Dit is de beste roman van Jeroen Olyslaegers.’ de tijd

‘Zonder twijfel een van dé Vlaamse romans van het jaar.’  
 het nieuwsblad
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december 2020 • gebonden met stofomslag, 480 pag. • 15 x 23 cm • € 26,99 • isbn 978 94 031 1301 2

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  •  

Vol bravoure neemt Olyslaegers de lezer mee naar 
het Antwerpen van de zestiende eeuw: een kolkende stad 

op een keerpunt in haar geschiedenis

Beer verloor drie vrouwen in het kraambed. Zijn derde echtgenote baarde 
een kind alvorens te sterven, de andere twee stierven met een kind in hun 
buik. Na al dat verlies acht hij zichzelf vervloekt. Vanuit Amsterdam 
roept Beer God aan om de veronderstelde vloek te ontrafelen. Hij blikt 
terug op zijn laatste jaren in het zestiende-eeuwse Antwerpen, de stad die 
hij ontvluchtte. 
Antwerpen floreert in handel en geld maar er heerst tegelijk een grote 
onrust. Beer maakt deze oplopende spanningen van dichtbij mee in zijn 
herberg waar vrije gedachten en zoete wijn vloeien, en waar plannen 
worden gesmeed door een geheim genootschap. Alles wordt op scherp 
gesteld wanneer als gevolg van overmoedige wereldveroveraars, een wilde 
vrouw in zijn herberg terechtkomt.
Wildevrouw is een wervelende, monumentale roman over het verlangen 
naar eenheid en het veroveren van een innerlijke waarheid, een roman 
vol vlees en geuren, vol narren en blinden, vol handelaars en woekeraars, 
profiteurs en bedriegers, vroedvrouwen, cartografen, schilders, drukkers 
en astrologen, waarbij verlangen en zelfbedrog dansen door de straten 
van een gedoemde stad.

Jeroen Olyslaegers (1967) schrijft columns, theaterteksten en proza. 
Met zijn vorige romans WIJ (2009) en WINST (2012) maakte hij een 
rentree in de Nederlandse letteren. Met de roman WIL uit 2016 zette 
hij het sluitstuk op zijn trilogie. Het betekende de doorbraak van Jeroen 
Olyslaegers. Het boek werd bekroond met de Fintro Literatuurprijs 
(vakjury en lezersjury), de Confituur Boekhandelsprijs, de Prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap voor Proza, de F. Bordewijk-prijs en het stond 
op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs en De Inktaap.

Wanneer een vent drie vrouwen aan de aarde 
heeft moeten toevertrouwen, de een na de ander, 
en twee van hen ook nog eens deze wereld hebben 

verlaten met een voldragen kind in hun buik,  
dan acht hij zijn zaad vervloekt.



En toen vonden ze mijn vader 
is aangrijpend, confronterend en rijk. 
Een debuut dat inslaat als een bom.

‘Het eerlijkste en onthutsendste portret van een  
afwezige vader dat ik ooit las. Detective, biografie van 

een chaotisch kunstenaar, vaderboek én onderzoek 
in één. Een must-read.’ Saskia De Coster

‘Een liefdevolle reconstructie van een leven, 
een ontroerende zoektocht naar een vader en 

het vaderschap. Andreas Jonkers schrijft zorgvuldig 
en ingetogen.’ Marjolijn van Heemstra



1110

Een eerlijke zoektocht naar de betekenis van vaderschap

Andreas Jonkers

Vader worden als je er nooit een hebt gehad

Andreas Jonkers zag zijn vader precies drie keer: één keer levend, 
één keer opgebaard, en één keer bij de begrafenis. Zijn vaders 
lichaam vertoonde 42 messteken toen het werd gevonden op 
een talud in Amsterdam-Oost.

Andreas groeide, zoals zo veel kinderen, zonder vader op. Nooit 
had hij de behoefte te weten wie zijn vader was, waarom hij zo 
gruwelijk aan zijn einde was gekomen en wie dat had gedaan. 
Tot hij zelf een kind kreeg. 

Toen werden de vragen prangender dan ooit. Wat was er met 
zijn vader gebeurd? Wat voegt een vader eigenlijk toe? En hoe 
word je een vader als je er nooit een hebt gehad?

En toen vonden ze mijn vader is een onthullend en aangrijpend 
verhaal over de dood van een vader, de geboorte van een zoon 
en de vraag wat het betekent om met en zonder vader op te 
groeien.

Andreas Jonkers (1990) studeerde Nederlands. Hij werkte 
voor de online magazines 8weekly en Hard//hoofd en voor de 
uitgeverijen Prometheus en Boom. Sinds de oprichting is hij 
werkzaam bij De Correspondent, eerst als eindredacteur, nu 
als uitgever van de boeken.

oktober 2020 • luxe paperback, 224 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 1431 6

nur 320 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Frank Ruiter •  •   

‘En toen vonden ze mijn vader is een bijzonder boek, met een uitzonderlijk  
en tegelijk herkenbaar verhaal. Andreas Jonkers’ onsentimentele zoektocht  
naar zijn vader leidt tot een even teder als kritisch portret van een man die  

niemand echt leek te hebben gekend.’ Karin Amatmoekrim

‘Een hartverscheurende zoektocht naar de raadsel achtige 
dood van een onbegrijpelijke vader.’ Joris van Casteren



‘Als het gaat om stijl, timing en taalgevoel kan 
Ernest van der Kwast zich meten met de besten.’ 

vrij nederland

‘Als een vlinder, zo licht dansend vertelt Ernest van der  Kwast 
zijn verhaal. De lezer geniet van zijn buitelingen.’ 

frankfurter allgemeine zeitung

De grote nieuwe 
roman van Ernest 
van der Kwast,  
de internationaal 
succesvolle auteur 
van bestsellers als 
Mama Tandoori  
en De ijsmakers
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De gloedvolle nieuwe roman van Ernest van der Kwast

Er is een nieuwe Rembrandt ontdekt, een portret van een onbe-
kende jongeman. Conservator Peter Lindke is het niet eens met 
de toeschrijving en wordt ontslagen na een televisieoptreden. 
Thuis komt hij erachter dat hij in een huwelijkscrisis zit, maar 
ook dat hij een schoonmaakster heeft met grote problemen. Hij 
ontfermt zich over haar en weet haar leven weer op de rails te 
krijgen. Maar als de schoonmaakster vervolgens met Ilyas aan-
komt, een jongen met het gezicht van een gekwelde dichter én 
bijna dertigduizend euro schuld, aarzelt Peter Lindke. Moet dit 
betekenis geven aan zijn leven? Het helpen van anderen, van 
mensen die hij niet kent. Of kan hij beter zijn huwelijk redden? 
Ilyas is een heerlijke meeslepende roman waarin Ernest van der 
Kwast op lichte wijze de dringendste vragen van deze tijd aan de 
orde stelt.

Ernest van der Kwast (1981) werd geboren in Bombay, India. 
In 2010 brak hij door met zijn roman  Mama Tandoori, die in 
Nederland en Italië een bestseller werd met meer dan 100.000 
verkochte exemplaren. Hij schreef de novelle  Giovanna’s navel   
en de roman De ijsmakers, waarvan de vertaalrechten aan negen 
landen zijn verkocht. Ook won hij met deze roman de Dioraphte 
Jongerenliteratuur Prijs. Van zijn hand verscheen Het wonder 
dat niet omvalt en  Jouw toekomst is mijn toekomst, waarin hij 
de verhalen van vier vluchtelingen optekent. 

oktober 2020 • luxe paperback, 264 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 6080 1

nur 301 • omslagontwerp 75B • foto Stephan Vanfleteren •  •  



In november verschijnt Het mysterie van kamer 622, 
de nieuwe pageturner van de auteur van De waarheid 
over de zaak Harry Quebert. In deze roman, de eerste 

van Joël Dicker die zich afspeelt in zijn thuisland 
Zwitserland, gaat een jonge, succesvolle auteur nadat 

zijn relatie is vastgelopen op vakantie in Verbier. 
Wanneer hij in het plaatselijke hotel te horen 

krijgt over een onopgeloste moord, 
besluit hij op onderzoek te gaan.

Over het werk van Joël Dicker: 

‘De fans van Harry Quebert zullen weer genieten van  
Stephanie Mailer en wegzinken in het ruim 600 pagina’s  

tellende voortrazende moordverhaal.’ trouw 

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

de standaard

MEER DAN 175.000 
EXEMPLAREN VERKOCHT!



19

november 2020 • paperback, 624 pag. • 15 x 23 cm • € 25,00 • isbn 978 94 031 1031 8 

nur 302 • oorspronkelijke titel L’Énigme de la Chambre 622 • vertaling Manik Sarkar 

 omslagontwerp bij Barbara • foto Jeremy Spierer •  

De nieuwe, verslavende thriller van de auteur  
van De waarheid over de zaak Harry Quebert

Aan het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver in 
het luxueuze Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp Verbier. 
Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich erover dat de kamer 
naast hem het nummer 621-bis heeft. Langzamerhand wordt 
duidelijk dat jaren eerder een moord is gepleegd in kamer 622, 
waarvan het politieonderzoek nooit is afgerond. De schrijver 
besluit zich volledig op de onopgeloste moord te storten: wat 
gebeurde er twintig jaar eerder in kamer 622?

Met de precisie van een Zwitserse meester-horlogemaker neemt 
Joël Dicker ons in deze duivelse en adembenemende roman 
mee naar het hart van zijn geboortestad, waarbij een liefdes-
driehoek, machtsspelletjes, verraad en jaloezie op de achter-
grond meespelen. 

Joël Dicker (Genève, 1985) brak wereldwijd door met de 
grote bestseller De waarheid over de zaak Harry Quebert. Het 
werd bekroond met diverse prijzen en verkozen tot Boek van 
de Maand bij De Wereld Draait Door. Vervolgens verschenen 
de eveneens uitstekend ontvangen romans Het boek van de 
Baltimores en De verdwijning van Stephanie Mailer.
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De Grande Dame van de Nederlandse 
televisie beziet de wereld van nu

Als programmamaker mocht Sonja Barend van de vara alles maken wat ze 
wilde. Het gaf haar de mogelijkheid zich te bemoeien met wat er om haar 
heen gebeurde. Nu de wereld om haar heen tot stilstand is gekomen, is het er 
weer, de wil zich uit te spreken, haar gedachten over de wereld om haar heen 
te formuleren. 
‘Kwesties en problemen lijken regelmatig op een variant van die van jaren 
geleden,’ schrijft ze in De appel in het paradijs. ‘Ze zijn niet nieuw maar anders. 
Vaak ben ik verbaasd dat ze niet sneller worden opgelost door mensen met 
ervaring, die net als wij vrijwel alles al eerder hebben meegemaakt en kunnen 
putten uit de kennis die ze toen hebben opgedaan.’ Of het nu gaat over racisme, 
politiek, opvoeding of het milieu, geen onderwerp ontkomt aan de pen van 
Sonja Barend. Haar stem is helder en even krachtig als in de bestseller Je ziet 
mij nooit meer terug. Het is weldadig om opnieuw geconfronteerd te worden 
met haar eigenzinnigheid en kracht.

Sonja Barend (1940), die ook wel de Koningin van de Talkshow 
werd genoemd, maakte en presenteerde een praat programma. 
Beroemd werd haar slotzin na iedere uitzending: ‘Voor straks 
lekker slapen en morgen gezond weer op.’ 

november 2020 • gebonden, 96 pag. • 12 x 17 cm • € 14,99 • isbn 978 94 031 9450 9

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • omslagfoto Jacqueline de Haas •  •  

‘Vier decennia lang was Sonja Barend een van de meest
 vertrouwde gezichten op de Nederlandse televisie. Toch komt 

ze met haar nieuwe boek pas echt dichtbij.’ trouw
Meer dan 75.000 

exemplaren verkocht



‘Robert Seethaler is een auteur met een scherp oog voor tragiek. 
De personages die hij schept zijn niet overdreven sympathiek, 

maar hij beziet ze met zoveel mededogen dat de lezer geraakt wordt. 
Dat overkwam mij, en velen met mij, in Een heel leven en De Weense 

sigarenboer, en het overkwam me opnieuw in de roman Het veld.’  
nrc handelsblad

‘De zinnen van Seethaler zijn zacht als linnen  
en ritselen als jong blad in een vroege lente.’

humo

‘Seethaler is een meester in fraaie details en dialogen, 
in subtiele karakterschetsen.’

de volkskrant

In het wonderschone Het laatste deel stelt  
Robert Seethaler, auteur van de geliefde roman Een heel 
leven, zich de tocht voor die de Oostenrijkse componist 

Gustav Mahler in 1908 maakte van New York naar Europa. 
Aan dek van het schip Amerika denkt de stervende man 

na over zijn leven, de liefde, de muziek en de dood.
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oktober 2020 • gebonden, 128 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 1061 5 

nur 302 • oorspronkelijke titel Der letzte Satz • vertaling Liesbeth van Nes

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Urban Zintel •  

Prachtige, subtiele vertelling over ambitie, liefde, muziek en de dood

Aan het begin van de twintigste eeuw bevindt zich aan het dek 
van een schip Gustav Mahler, onderweg van New York naar 
huis. Hij is beroemd, de grootste componist ter wereld, maar 
zijn lichaam wil niet meer. Terwijl de scheepsjongen zo goed 
mogelijk voor hem probeert te zorgen, denkt Mahler terug aan 
zijn laatste jaren, de zomers in de bergen, en de dood van zijn 
dochter Maria, die hij soms nog denkt te zien. Aan Anna, zijn 
andere dochter, en hoe zij kon genieten van het ontbijt. En hij 
denkt aan Alma, de liefde van zijn leven, die hem gek maakte en 
die hij allang verloren is. 

Het laatste deel is een aangrijpend portret van de kunstenaar als 
oude man die op zijn leven terugblikt in glasheldere momenten 
van schoonheid, weemoed en spijt.

Robert Seethaler (Wenen, 1966) werd bekend met romans 
als De Weense sigarenboer en het wereldwijde succes Een 
heel leven. Vorig jaar verscheen de eveneens geprezen roman 
Het veld. Seethaler woont in Berlijn en Wenen.

ROBERT SEETHALER 
HET LAATSTE DEEL
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Op 1 januari 2020 schreef Sheila Sitalsing in een vooruitblik op 
het nieuwe jaar ‘dat het misschien beter is om je druk te maken 
over nu dan over straks, omdat het straks toch allemaal anders 
zal lopen’. Dat laatste klopte: het liep allemaal anders. Corona 
veroorzaakte een ware aardverschuiving. De symbolen van wat 
‘onze manier van leven’ was gaan heten, waren in één klap niet 
heilig meer: handen schudden, een terrasje pakken, je onder-
dompelen in de pret- en festivaleconomie, reizen, het openbaar 
vervoer. Ze documenteerde deze periode drie keer per week in 
haar columns voor de Volkskrant. 

In Dagboek van een krankzinnig jaar brengt Sitalsing al haar 
inzichten op scherpzinnige en heldere wijze samen, en neemt 
zo de lezer mee door alle politieke, economische en sociale 
ontwikkelingen van 2020. Het ideale boek om te reflecteren op 
het jaar waarin alles leek te kantelen. 

Sheila Sitalsing (1968) is journalist. Ze werkte voor achter-
eenvolgens het Rotterdams Dagblad, Elsevier en de Volks-
krant als onder meer financieel-economisch verslaggever, 
correspondent Europese Unie in Brussel, chef economie-
redactie en politiek redacteur in Den Haag. Tegenwoordig is 
ze freelancejournalist en schrijft ze drie keer per week een 
column in de Volkskrant over politiek en economie. Voor die 
columns won ze in 2013 de Heldringprijs voor beste columnist 
van Nederland.

januari 2021 • paperback, 160 pag. • 12,5 x 20 cm • € 16,99 • isbn 978 94 031 1391 3

nur 320 • omslagontwerp bij Barbara • foto Julius Schrank •  
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Zeldzaam scherpzinnig en betrokken ontrafelt 
Sitalsing de ontwikkelingen in 2020



Geen politicus heeft in de afgelopen eeuw zó lang  
een dominante rol op het nationale politieke toneel 

gespeeld als Hans van Mierlo. Drie decennia lang was 
hij het gezicht en de stem van progressief en  

democratisch Nederland.

In januari 2021 verschijnt Een wonderbaarlijk politicus, 
Hubert Smeets’ monumentale biografie: het portret van 

een zoeker en een tobber, van een politicus die geen 
politicus was, maar die Nederland wel vormgaf.
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Monumentale biografie van een van de opvallendste  
politici van naoorlogs Nederland

Hans van Mierlo – de onzekere jongen uit een Brabantse patri-
ciërsfamilie – kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame 
rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd 
in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf van 
veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist 
en vanaf 1966 als partijleider van D66.
Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste re-
geringen van de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den 
Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De 
belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staat-
kundige hervormingen kwamen niet van de grond. Het ideaal 
van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die 
jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele 
uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden naar 
individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat.
Journalist en historicus Hubert Smeets, die als eerste Van Mier-
lo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de 
twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen 
kille machtsstrijd – al was hij niet vies van de macht. Een won-
derbaarlijk politicus is het portret van een zoeker en een tobber, 
van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel 
vormgaf.

Hubert Smeets (1956) is journalist. Hij was ruim dertig jaar 
redacteur van NRC Handelsblad en vijf jaar hoofdredacteur 
van De Groene Amsterdammer. In 1987 won hij de Anne Von-
delingprijs voor politieke journalistiek. Eerder verscheen van 
zijn hand onder meer De wraak van Poetin.

januari 2021 • gebonden met stofomslag, geïllustreerd, 608 pag. • 15 x 23 cm • € 34,99

isbn 978 94 031 1421 7 • nur 681 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Sacha de Boer

Over De wraak van Poetin:

‘Een vlijmscherpe en tegelijkertijd ontnuchterende analyse.’ 
 nrc handelsblad 

‘Een knappe intellectuele en historische speurtocht.’ 
de volkskrant

Hans van Mierlo, 1931-2010

Hubert Smeets
Een wonderbaarlijk politicus



Van de Italiaanse auteur Roberto Camurri verscheen 
vorig jaar De menselijke maat, een debuutroman die vele 

Nederlandse en Vlaamse lezers diep wist te raken.  
Met zijn tweede roman De naam van de moeder bewijst 

Camurri zijn literaire talent. In de rijke traditie van  
Giorgio Bassani keert hij terug naar het dorpje Fabricco, 
om een nieuw verhaal te vertellen over de inwoners van 

dit slaperige stadje in de buurt van Parma.

‘Roberto Camurri is een  
nieuwe en nu al onmiskenbare  
stem in de Italiaanse literatuur.’  

Paolo Cognetti
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januari 2021 • gebonden met stofomslag, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 1601 3

nur 302 • oorspronkelijke titel Il nome della madre • vertaling Manon Smits

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Daniela Calzolari •  

De nieuwe beeldschone roman van 
de talentvolle Italiaanse schrijver

Fabbrico, een stadje in het noorden van Italië. Het is er saai, de 
huizen zijn omringd door eentonige, uitgestrekte velden, en er 
gebeurt nagenoeg nooit wat. Het is de woonplaats van Ettore en 
Pietro, vader en zoon. De twee zitten elkaar continu dwars, 
maar durven de confrontatie niet aan. Ettore’s vrouw, de moe-
der van Pietro, vertrok toen haar zoon nog maar een baby was. 
Ze heeft nooit meer iets van zich laten horen. Toch is de invloed 
van deze vrouw onuitwisbaar. Ze staat aan de basis van de ver-
bitterde relatie die Pietro heeft met zijn vader en zijn familie. 
Een band die hij niet kan verbreken, ook niet wanneer hij zijn 
gaat verhuizen, weg van Fabricco.

De naam van de moeder is een bitterzoete roman waarin een 
vader en zoon worstelen met een gedeeld verlies. In de stiltes en 
de kleinste gebaren van hun relatie zit al hun verdriet verscho-
len. Ettore en Pietro zijn ver van elkaar verwijderd, maar zon-
der dat ze het willen zijn ze voor altijd verbonden in hun een-
zaamheid.

Roberto Camurri (1982) woont en werkt in Parma. Hij debu-
teerde met de zeer succesvolle debuutroman De menselijke 
maat, die ook in Nederland zeer goed is ontvangen. Het boek 
werd bekroond met verschillende Italiaanse prijzen en is ge-
nomineerd voor de Europese Literatuurprijs 2020.

‘Camurri schrijft met veel gevoel  
over het ontbreken van gevoel.’  
nrc handelsblad

‘Een meesterlijke debuutroman.’  
de standaard der letteren

Roberto Camurri
De naam van de moeder

Camurri’s De menselijke maat is genomineerd 
voor de Europese Literatuurprijs 2020



‘In De stille oorlog laat meesterverteller Weiner zien 
hoe groot de impact is van de informatieoorlog op 

de geschiedenis – van ouderwetse spionage tot 
online manipulatie.’ Huib Modderkolk

‘Een kleurrijke en gedetailleerde vertelling.  
Nieuwsjunkies en spionagefans zullen ervan smullen.’ 

publishers weekly

‘Aangrijpend en zenuwslopend.’ 
kirkus, starred review

Tim Weiner, top-onderzoeksjournalist van The New York Times, 
winnaar van de Pulitzer Prize en de National Book Award, 

neemt de lezer mee achter de schermen van de onthutsende 
spionageoorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten – 

van de Koude Oorlog tot vandaag.
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Het ontluisterende verhaal van de Russische 
informatieoorlog tegen Amerika

Na de val van de Muur kwam de Koude Oorlog tussen het wes-
ten en de Sovjet-Unie ten einde. Maar met de opkomst van Poe-
tin als leider is de politieke oorlog tussen Rusland en de Ver-
enigde Staten in alle hevigheid opgelaaid, met de inmenging 
van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016 als voorlo-
pig dieptepunt.

Weiner onderzoekt de wortels van dit politieke spel, dat wordt 
gespeeld met spionage, sabotage en desinformatie. Welke rol 
speelde Poetin in de verkiezing van Donald Trump? Hoe ge-
bruikt Rusland kgb-technieken om steeds meer informatie van 
– en invloed op – de Amerikaanse samenleving te krijgen? En 
waarom kan de vs hier zo weinig tegen inbrengen? 

De stille oorlog laat zien hoe gevoelig Amerika en andere wes-
terse democratieën zijn voor digitale aanvallen door autocrati-
sche regimes. Pas wanneer we deze politieke oorlog begrijpen, 
kunnen we het tij keren. 

Tim Weiner (1956) is schrijver en journalist. In 1988 won hij 
de Pulitzer Prize voor zijn reportages over nationale veilig-
heid. Hij rapporteerde over geheime operaties in Afghanistan, 
Soedan en Guyana en schreef artikelen en boeken over spio-
nage, waaronder Vijanden van de staat. Voor zijn geschiedenis 
van de cia, Een spoor van vernieling, ontving hij de National 
Book Award. In 2015 verscheen Eén man tegen de wereld, over 
Richard Nixon.

oktober 2020 • paperback, 400 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99 • isbn 978 94 031 1711 9

nur 320 • oorspronkelijke titel The Folly and the Glory • vertaling Pon Ruiter

omslagontwerp bij Barbara • foto Dominique Nabokov •  
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Een heerlijk leesavontuur, even sfeervol en magisch 
als een heel seizoen Twin Peaks

ALLARD SCHRÖDER

SIRIUS

‘Er was eens...’ 
Zo begint Sirius, de nieuwe roman van Allard Schröder.
Het zijn de jaren negentig van de vorige eeuw. Op de nazomer-
avonden trekken jonge mensen naar Sirius, een tot discotheek 
omgebouwde lijnwerkplaats van de spoorwegen, om er het ruige 
feest van de jeugd te vieren. Dan verschijnen een geheimzinnige 
jongeman en zijn imposante zus ten tonele, die overal verwar-
ring en bewondering wekken. Dat blijft niet zonder gevolgen. 
Tot die ene noodlottige nacht.
Twintig jaar later is Sirius een bouwval die gesloopt wordt. De 
voormalige eigenaar en zijn vrienden zijn hun eigen weg ge-
gaan, maar die fatale nacht blijkt nog niet voorbij – er staat nog 
een rekening open. Er gebeuren onverklaarbare dingen die alles 
met die nacht te maken lijken te hebben.
In deze grootse, bijzondere en bij vlagen zelfs sprookjesachtige 
roman zet Allard Schröder al zijn stilistisch en compositorisch 
vernuft in. Het duivelse vertelplezier spat van de pagina’s en 
voert de lezer mee in een wereld die niet de onze lijkt, maar die 
het wel is. Of toch niet?

Allard Schröder is auteur, essayist en dichter. Hij kreeg be-
kendheid met zijn roman Grover (ECI Literatuurprijs, shortlist 
AKO Literatuurprijs). Zijn grote doorbraak kwam met de roman 
De hydrograaf, die werd genomineerd voor de Libris Literatuur 
Prijs en bekroond met de AKO Literatuurprijs, en waarvan 
50.000 exemplaren zijn verkocht. De roman De dode arm haalde 
de shortlist van de AKO Literatuurprijs. In 2016 verscheen 
Schröders laatste roman Sebastiaans neus.

november 2020 • paperback met flappen, 520 pag. • 15 x 23 cm • € 27,99 • isbn 978 94 031 1361 6

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  

‘Voor beelden als dit lees je een roman 
als Sebastiaans neus: de momenten waarop 

de literatuur in een grote golf je lichaam
 binnenklatert en zich tot in de verste 

hoeken vastzet. Een uitstekende roman.’ 
 nrc handelsblad

‘Schröder schept een magisch universum; 
overtuigend dankzij zijn glanzende, 

fantastische stijl.’ trouw
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oktober 2020 • gebonden, 96 pag. • 12 x 17 cm • € 14,99 • isbn 978 94 031 1321 0

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Sacha de Boer •  

Een openhartig en herkenbaar boek over miskramen. 
Een handreiking voor alle vrouwen die dit hebben ervaren, 

voor hun geliefden en omgeving

In september 2005, drie weken na haar bruiloft, krijgt Marjolijn 
de Cocq haar eerste miskraam. Ze stort van een hoge top in een 
diep dal – en er zullen nog drie miskramen volgen. In die jaren 
ondervindt ze hoe moeilijk het is om erover te praten en hoe 
goedbedoelde reacties vaak verkeerd vallen. Mensen schrikken 
als ze het vertelt. Ze wil ze hun ongemak besparen. En ze wil 
zichzelf hun ongemak besparen. 
Gebaseerd op de dagboeken die ze bijhield, schrijft De Cocq nu 
een persoonlijk essay over haar verdriet, en over het geluk van 
de twee kinderen die er wel mochten komen. Over pijn, over 
onbegrip, over schuldgevoel en eenzaamheid. 
Jaarlijks krijgen 11,5 op de 1000 vrouwen een miskraam – en 
dat zijn alleen de geregistreerde gevallen. Geen miskraam is 
hetzelfde. Iedereen ervaart haar of zijn eigen leed. De Cocq laat 
in Maar ik hield al wel van je zien dat er niet hoeft te worden 
gezwegen en geslikt en weggestopt en gerelativeerd. Op sensitieve 
en ontroerende wijze gaat ze het taboe op miskramen te lijf. 

Marjolijn de Cocq (1967) studeerde Vertaalwetenschap aan 
de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994 is ze werkzaam als 
journalist. Ze deed onder meer verslag van het Joegoslavië- 
tribunaal en het Lockerbie-proces. Ook gaf ze leiding aan ver-
schillende redacties van de gpd. Momenteel is De Cocq chef 
boeken bij Het Parool, waarin ze ook een wekelijkse column 
heeft. Ze schreef eerder Beter, slanker, sterker. De mythe van 
de maakbare mens over dieetrages en sportgoeroes.



Leo Blokhuis wist al vele lezers te bekoren met zijn succesvolle  
boeken Grijsgedraaid, Het Plaatjesboek en City to City.  

In Berlijn vertelt hij het fascinerende verhaal van een muzikale  
revolutie. Hoe werd die stad – die David Bowie, U2 en  

Nick Cave inspireerde – de bakermat van een  
vernieuwende muzikale cultuur?

Over Klein ABC van de popmuziek:

‘Een zeer leesbaar boek, dat uitblinkt 
in een heldere en beknopte stijl.’ oor

‘Een fijn, handzaam naslagwerk.’ trouw 

Over Grijsgedraaid:

‘Blokhuis laat zijn liefhebbershart spreken.  
Het zijn de omwegen die Grijsgedraaid tot een boeiende bundel 

maken. Een bijkomende factor is de leesbaarheid en  
de schitterende vormgeving.’ nrc handelsblad 

‘Mooie verhalen uit de popgeschiedenis. Grijsgedraaid  
is rijkelijk geïllustreerd en verraadt de vaardige hand van  

Blokhuis als grafisch vormgever.’ het parool
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In 2013 verraste David Bowie de wereld, na tien jaar stilte, met 
de single ‘Where Are We Now?’. Daarin greep hij terug op zijn 
jaren in Berlijn: een tijd waarin hij zichzelf als artiest hervond, 
en met ‘Heroes’ een van zijn allergrootste hits schreef.
Wat maakt Berlijn tot zo’n bijzondere muziekstad? Leo Blokhuis 
neemt de lezer mee naar de jaren twintig van de vorige eeuw – 
de jaren van Marlene Dietrich, Kurt Weill en Bertolt Brecht, 
maar ook van de eerste experimenten met elektronische muziek. 
Het naziregime maakt hier in de jaren dertig rigoureus een einde 
aan. Duitsland wordt het land van de schlagers.
In de jaren zestig ontstaat, onder invloed van de moderne klas-
sieke muziek, de kosmische Musik, ook Krautrock genoemd. De 
succesvolste band is Kraftwerk, en het is hun werk dat Bowie 
verleidt om naar Berlijn te gaan. En Bowie zet een nieuwe gene-
ratie artiesten – zoals Nick Cave, Depeche Mode en U2 – ertoe 
aan om hun artistieke inspiratie ook in Berlijn te zoeken. 
In Berlijn laat Blokhuis op zeer onderhoudende wijze zien hoe, 
tegen de achtergrond van politiek en geschiedenis, Berlijn een 
bakermat wordt van een bijzondere muzikale revolutie.

Leo Blokhuis schreef onder meer Grijsgedraaid, Het Plaat-
jesboek, City to City en Klein ABC van de popmuziek (met Mat-
thijs van Nieuwkerk). Daarnaast publiceerde hij de ‘soundbooks’ 
The Sound of the Westcoast (bekroond met de Gouden Tulp) en 
The Sound of the South. In 2019 verscheen zijn roman Blauwe 
zomer. Samen met Rob Stenders presenteert hij op NPO Ra-
dio 2 De Verrukkelijke 15. Met Matthijs van Nieuwkerk presen-
teert hij ieder jaar de Top 2000 a gogo. Met zangeres Ricky 
Koole maakt hij muziektheatervoorstellingen. 

november 2020 • paperback, geïllustreerd in full color, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99

isbn 978 94 031 1841 3 • nur 320/660 • omslagontwerp Leo Blokhuis • foto Ricky Koole

Met aanstekelijk enthousiasme vertelt Leo Blokhuis over  
Berlijn als de kweekplaats van een bijzondere en vernieuwende  
muzikale cultuur

Over Het Plaatjesboek: 

‘Blokhuis schrijft zo aanste-
kelijk en met zo veel kennis 
dat hij zich gaandeweg een 
geliefde reisgids toont.’ 
hp/de tijd

‘Popliedjes hebben bijna 
allemaal ingewikkelde 
stambomen. Blokhuis 
zoekt het graag uit en vertelt 
er met veel liefde over.’ 
nrc handelsblad



De dood van Harry Mulisch       was het einde van een tijdperk
Op 30 oktober is het tien       jaar geleden dat hij overleed

‘Ik ben de Tweede Wereldoorlog.’ Van alle schrijvers  
uit de twintigste eeuw identificeerde niemand zich zo 
expliciet met de grootste gebeurtenis uit zijn tijd als 
Harry Mulisch. Als zoon van een Oostenrijks-Duitse 

bankier en een Joodse moeder lunchte hij op 
woensdagmiddagen als jongen op het terras van  

het Amstel Hotel om direct daarna naar het getto te 
wandelen in de Pijp, naar zijn moeder. Het bewustzijn 
over deze bijzondere biografische omstandigheid en  

zijn weergaloos vertellerstalent leidden tot een imposant 
oeuvre. Zijn literair hoogtepunt beleefde Harry Mulisch 

op zijn vijfenzestigste met de publicatie van  
De ontdekking van de hemel. Het kwam hem op  

een vergelijking met Homerus te staan, en de Welt am 
Sonntag schreef: ‘Voor het geval binnenkort de Nobelprijs 

voor Literatuur aan een Nederlander wordt toegekend, 
dan kan deze uitsluitend Harry Mulisch heten.’

Op Mulisch’ tiende sterfdag verschijnen twee nieuwe werken: Ik kan niet dood zijn en  
De wondergrijsaard. Het mirakel wordt opnieuw uitgebracht, met daarin een nieuw  
gevonden heer Tiennoppen-verhaal, en De ontdekking van de hemel zal voor het eerst 
verschijnen als luisterboek.

Dat de schrijver Harry Mulisch nog springlevend is bewijzen de vele festiviteiten om de 
grote schrijver te eren. Naast een kleine tentoonstelling in het Allard Pierson Museum, 
vindt vanaf 30 oktober tot 1 november het zevende Harry Mulisch Festival plaats. Een 
festival vol literatuur, muziek, poëzie en wetenschap op verschillende locaties rond het 
Leidseplein. Daarnaast opent het Harry Mulisch Huis zijn deuren wederom tijdens de 
Amsterdamse Museumnacht op 7 november. Verder maakt Coen Verbraak voor bnnvara 
een televisieprogramma, dat wordt opgenomen in de werkkamer van Harry Mulisch.

Tijdens het Harry Mulisch Festival wordt de podcast ‘De Mulisch-tapes’ gelanceerd: een 
podcast over Mulisch en mét Mulisch. Op de werkkamer van Harry Mulisch werd na zijn 
overlijden een aantal audiotapes aangetroffen, waarop de schrijver ideeën  bewaarde en 
dagboekachtige notities maakte. In ‘De Mulisch-tapes’ gaan Daan Doesborgh en Johan Kui-
per op zoek naar wat er overblijft na het overlijden van een groot schrijver, naar wat hij 
achterlaat – en naar wat ook nu nog van waarde is. Met diverse gasten, onder wie collega- 
schrijvers, vrienden en familie van Mulisch.

 NU VERKRIJGBAAR 
ALS LUISTERBOEK

 BESTEL NU  
978 90 234 9684 7
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Een ontroerend requiem bij de tiende sterfdag 
van de grootse schrijver

‘Ik zal een wondergrijsaard zijn, let maar eens op,’ schreef Harry 
Mulisch in Het ironische van de ironie. Zijn voorspelling kwam 
uit. De ontdekking van de hemel, zijn magnum opus, verscheen 
toen hij de vijfenzestig al was gepasseerd en daarna publiceerde 
hij nog de duizelingwekkende romans De procedure en Siegfried, 
waarvan de laatste regel voorspellend bleek voor zijn oeuvre: 
‘Daarna niets meer.’
Over het onvermijdelijke maakte Mulisch zich niet druk. ‘Dat 
ik dood kan gaan, moet eerst nog maar eens bewezen worden,’ 
zei hij daarover. Inmiddels is het bewijs geleverd.
In De wondergrijsaard portretteert Onno Blom de grote schrijver 
in zijn laatste jaren. Blom baseert zich daarbij op de vele notities 
die hij maakte van zijn gesprekken met Mulisch, in wiens werk-
kamer hij wekenlang bivakkeerde toen hij aan Zijn getijdenboek 
(2002) werkte. De twee bleven elkaar geregeld zien en spreken, 
tot het einde toe. Daarnaast sprak Blom uitgebreid met Mulisch’ 
vrienden, naasten en familie voor dit portret van de kunstenaar 
als oude man.

Onno Blom (1969) is schrijver, biograaf en literair criticus. 
Over Harry Mulisch schreef hij in 2002 Zijn getijdenboek, een 
fotobiografie, en maakte hij de zevendelige radiodocumentaire 
Mulisch en het woord. Blom promoveerde in 2017 op Het litte-
ken van de dood. De biografie van Jan Wolkers. Het boek 
werd een bestseller, ontketende een rel en werd bekroond 
met de prestigieuze, tweejaarlijkse Nederlandse Biografie-
prijs. In 2019 publiceerde hij De jonge Rembrandt, waarvan 
de vertaling in Engeland en de Verenigde Staten zeer werd 
geprezen.

oktober 2020 • gebonden met stofomslag, 140 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 1281 7

nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Chris van Houts •  

Over Het litteken van de dood:

‘Blom weet de gebiografeerde tot leven te wekken, en wel zo,  
dat je – hoe dik ook – het boek niet weg kunt leggen. Dat je leeft, 

lacht en huilt met de hoofdpersoon en met weemoed het boek  
dichtklapt als de gebiografeerde gestorven is.’ 

Juryrapport Nederlandse Biografieprijs 2018



oktober 2020 • gebonden, 204 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 1731 7

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen • 

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, voordat Harry Mulisch zijn eerste verhaal publi-
ceerde, noteerde hij invallen, observaties en aforismen. Het was zijn manier om het 
bestaan vorm te geven en de wereld om hem heen te duiden. Dit heeft hij zijn leven 
lang volgehouden. 
Ik kan niet dood zijn is een verzameling van de meest rake bespiegelingen die Harry 
Mulisch over een periode van zestig jaar optekende in talloze schriften, op losse velle-
tjes en op de blocnotes van de hotels waar zijn schrijversbestaan hem naartoe leidde. 
Met een onstuitbare nieuwsgierigheid en een feilloos instinct bestudeerde en be-
schouwde hij de raadsels van het schrijven, van de kunst, van het bestaan, van de tijd 
en van de dood. Dat zijn voor een schrijver geen raadsels om voor terug te deinzen, 
maar om te omarmen, en te vergroten. Harry Mulisch deed dat zonder aarzeling, met 
open vizier en een lach, wetend dat er met ieder antwoord altijd weer nieuwe raadsels 
opdoemen. 

Kitty Saal was een kwarteeuw de levenspartner van Harry Mulisch. Johan Kuiper 
is sinds 2014 nauw betrokken bij het Harry Mulisch Huis en kent blindelings de weg 
in het oeuvre en de werkkamer van de schrijver. 

Op een bijna duivelse manier creëerde Harry Mulisch met de heer Tiennoppen een 
personage dat in worsteling is met de werkelijkheid. Het is in de nacht of in de scheme-
ring, in de tijd waarin het licht bedrieglijk wordt, dat Tiennoppen ten prooi valt aan 
zichzelf en aan een giftige wereld die vooral in zijn verbeelding bestaat. Het is een we-
reld waarin niemand hem meer herkent, een gewelddadige wereld waarin Tiennoppen 
zonder pardon motorrijders laat verongelukken en automobilisten de gracht in laat 
rijden. Hij kan met twee tongen spreken en buiten zichzelf raken. In deze magisch-re-
alistische taferelen schept Mulisch een hedendaagse Elckerlyc: Tiennoppen staat voor 
de mens die zich geen raad weet met de clichématige en vastgelegde culturele patronen 
van de maatschappij. Mulisch’ verhalen vormen daarvoor de magistrale uitweg.

Harry Mulisch schreef deze verhalen tussen 1952 en 1955. Een nooit eerder gepu-
bliceerd verhaal is door Marita Mathijsen teruggevonden en toegevoegd: het verhaal 
Niets nadert. 

oktober 2020 • gebonden, 164 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 1231 2

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen •  

Met een nieuw 
gevonden verhaal over 
het beroemde personage 
de heer Tiennoppen

‘Ik herinner het mij. 
Ik herinner mij dingen, 
die nooit gebeurd zijn.’ 
– De ontdekking van de hemel

Episodes van troost en 
liederlijkheid uit het leven 
van de heer Tiennoppen

Samenstelling Kitty Saal 
en Johan Kuiper

twee nieuwe uitgaven ter ere       van de literaire grootmeester
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Beste gij die mijn voorvader zijt,

De afgelopen jaren speelde u een spel met mij. U gaf me tekens en ik 
heb ze gevolgd. Van Rotterdam naar Paramaribo, van Rome naar 
Recife. Maar telkens als ik op het punt stond op uw staart te trappen, 
sprintte u door. We kunnen niet eeuwig zo doorgaan, ik denk dat u 
dat zelf ook wel begrijpt. Het is tijd om de balans op te maken. Om 
onze kaarten op tafel te leggen. Vooruit, ik begin: dit verhaal is geen 
verhaal over wit of zwart of Nederland of Suriname, het is ook geen 
verhaal over mijn vader, al spelen al die elementen een rol. Jaguarman, 
dit is een verhaal over u. Er is mij verteld dat u bovenmenselijke 
krachten had en dat die krachten iets te maken hebben met mij. 
 Is dat mogelijk? Is het mogelijk dat mijn leven door uw daden 
beïnvloed wordt alleen omdat we wat genen delen? Waarom klopte 
u nu zeven jaar geleden bij mij aan? En waarom bent u volgens mijn 
vader een vloek?
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Een persoonlijke zoektocht naar de verborgen  
krachten die Suriname gevormd hebben

Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het eerst. 
Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in wonderen. Dan 
vertelt Raouls vader hem een verhaal dat blijft hangen: een van hun voorou-
ders, een medicijnman, kon zichzelf transformeren in een jaguar. Gegrepen 
door dit mysterie besluit Raoul op onderzoek te gaan in Suriname.

De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een van duis-
ternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop en levenskracht. 
Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de een of andere 
manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin hij kennismaakt met Suri-
naamse schrijvers, denkers en verzets helden, ontdekt hij dat de kracht van 
de jaguar onmisbaar is geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder 
mens daarvan kan leren.

Met Jaguarman, geschreven als een avonturenroman, brengt Raoul de Jong een 
prachtige hommage aan het land van zijn vader. 

Raoul de Jong (1984) schreef voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC 
Handelsblad en publiceerde vijf boeken. Voor zijn debuut ontving hij de 
Dick Scherpenzeelprijs. In 2013 verscheen De grootsheid van het al, dat 
werd onderscheiden met het Beste Rotterdamse Boek en een eervolle 
vermelding kreeg van de Bob den Uyl Prijs. 

november 2020 • luxe paperback, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 1441 5 • nur 320

omslagontwerp WOAU!/Léon Kranenburg naar een ontwerp van Pan Macmillan Art Department

foto Stephan Vanfleteren •  

Over De grootsheid van het al: 

‘Een toonbeeld van improvisatiekunst. Een vrolijk en geëngageerd verslag.  
De Jong ziet en hoort mooie dingen.’ Arjen Fortuin in NRC Handelsblad

‘Een origineel en sprankelend boek.’ Juryrapport VPRO Bob den Uyl Prijs 2014

Over De Jongs voorstelling In Suriname:

‘De Jong is een charismatisch verteller. In Suriname is een prismatische, 
liefdevolle lofzang op een getroebleerde gezamenlijke geschiedenis, 

gebracht door hier te vaak vergeten stemmen.’ de volkskrant
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oktober 2020 • gebonden met stofomslag, 224 pag. • 15 x 20 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 0631 1

nur 306 • oorspronkelijke titel Crow: From the Life and Songs of the Crow • vertaling Daan Doesborgh

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto British Library Board, Bridgeman Images •  

De klassieke en mythische dichtbundel van een van de  
belangrijkste twintigste-eeuwse dichters voor het eerst  

in vertaling – een unieke leeservaring

Vijftig jaar na het eerste verschijnen van Kraai in Engeland in 
1970 leidt de gitzwarte gedichtencyclus nog altijd tot verwoede 
discussies. Ted Hughes, voormalig Poet Laureate van Groot- 
Brittannië, begon de cyclus in de tweede helft van de jaren zestig, 
na de suïcide van zijn vrouw Sylvia Plath. Hij voltooide de ge-
dichten in 1969, toen hij voor de tweede keer een partner aan 
zelfmoord verloor. 
De bundel Kraai was een stilistisch experiment waarin Hughes 
zijn rouw en verdriet probeerde vorm te geven. Het hoofdper-
sonage Kraai bevindt zich in een landschap dat de ene keer apo-
calyptisch is, en dan weer rechtstreeks uit Genesis lijkt te ko-
men. God schept de wereld, Adam en Eva bevinden zich in het 
paradijs, waar achter elke boom een slang op hen wacht. De 
gedichten sidderen dan ook van angst, woede, geweld en ver-
driet. Kraai beziet dit alles vanuit het middelpunt met een men-
geling van nieuwsgierigheid en een verlangen naar destructie.

Ted Hughes (1930-1998) werd geboren in Yorkshire. Zijn  
eerste bundel, The Hawk in the Rain, werd in 1957 door Faber 
and Faber gepubliceerd. Vele bekroonde bundels zouden  
volgen; ook schreef hij proza, zowel voor kinderen als volwas-
senen. In 1984 werd hij benoemd tot Poet Laureate en in 1998 
ontving hij de Order of Merit, een hoge onderscheiding voor 
zijn literaire verdiensten. Enkele maanden na het verschijnen 
van een van zijn bekendste dichtbundels, Birthday Letters, 
overleed Hughes aan de gevolgen van leverkanker.

Tweetalige editie



Over Vergeet de meisjes:

‘Prachtig boek. Je vergeet deze meisjes nooit meer.’ 
Boekenpanel de wereld draait door

‘Mathijsens boek is een intelligent en geestig pleidooi 
voor een opener kunstkritiek, én een thriller, én een 

feministische roman over vrouwelijke ambitie en  
erkenning.’  de standaard

‘Miraculeus aan dit verhaal is dat het even maf is als 
effectief. De doorbraak van Alma Mathijsen als gerijpt 

auteur.’  de volkskrant

Over Ik wil geen hond zijn:

‘Heerlijk surrealistisch en hartverscheurend.’  
 de limburger

‘Een intiem én vurig psychologisch portret van een 
geestelijk geknakte vrouw.’ tzum

‘Ontroerend en komisch. Een liefdesverklaring  
aan de verbeelding.’ de standaard

Alma Mathijsen verrast de lezer alweer, 
deze keer met een prikkelend memoir:

BEWAAR 
DE ZOMER
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oktober 2020 • luxe paperback, 176 pag. • 12,5 x 20 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 1381 4

nur 301 • omslagontwerp Elisabeth Rafstedt • foto Sanja Marušić •  

Een zinderend en openhartig autobiografisch boek 

In een bocht van een slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in 
Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in 
haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen 
zomer voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen 
dan in Nederland. 
Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een maand voordat 
ze naar Italië zouden gaan. In de zomers daarna werd het gemis steeds 
heviger. Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn 
afwezigheid, maar tegelijk gaf het haar de mogelijkheid hem in halluci-
nerende beelden op te roepen. 
In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de lezers mee naar de zomers 
in het huis dat elk jaar opnieuw terugveroverd moet worden op de  
natuur. Alma leerde er haar rouw verstoppen tussen de spleten en ont-
dekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de vallei. 
Nu ze er voor het eerst niet heen kan deze zomer, heeft ze alleen de 
taal om het huis terug te winnen. Intussen sijpelt het volle leven door 
alles heen en reflecteert ze op volwassen worden, verlies, rouw en ge-
borgenheid.

Alma Mathijsen (1984) schreef drie romans, een novelle en een  
verhalenbundel. Ze schrijft ook essays voor  NRC Handelsblad  en  
columns voor linda. In 2017 verscheen haar derde roman Vergeet de 
meisjes, die op de shortlist van de BNG Bank Literatuurprijs belandde. 
In 2019 schreef Mathijsen de novelle Ik wil geen hond zijn, over een 
vrouw die besluit dat ze wil veranderen in een hond om zo herenigd 
te worden met haar ex-geliefde. Samen met haar moeder Marita 
Mathijsen schreef ze ook het essay bij de Maand van de Geschiedenis 
2019: Niet schrikken mama.

ALMA MATHIJSEN 
BEWAAR DE ZOMER
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Stephan Vanfleteren is niet alleen een weergaloos fotograaf,
zijn dagboek toont dat hij ook meester is over het geschreven 
woord. Het is zijn eerste boek zonder foto’s, maar wat een  
onvergetelijke beelden roept deze schrijver op.

Op 13 maart, precies het moment dat de wereld stilviel, begon 
Stephan Vanfleteren te wandelen. Hij wandelde bij valavond, 
vaak was hij uren onderweg. Hij zag het lente worden. ‘Alles zo-
als altijd. En toch kijk je nu beter. Je ziet dat de winterstormen 
het strand hebben veranderd. Dat vloed anders terugstroomt 
naar de zee. Je fantaseert uitvergrote virussen in de kruinen van 
de geknakte bomen.’ Gaandeweg raakt hij op de 15 kilometer 
rond zijn huis uitgekeken en breidt hij zijn actieradius uit. On-
derweg fotografeert hij, maar hij houdt ook een dagboek bij. Hij 
noteert wat hij ziet, voelt en overdenkt. Na tweeënhalve maand 
is er het besef dat de stilte weg is. Stephan Vanfleteren eindigt 
zijn dagboek een paar weken later, als de zomer aanbreekt. Dag-
boek van een fotograaf legt op een fijnzinnige, persoonlijke en 
nabije manier de meest ingrijpende maanden uit onze heden-
daagse geschiedenis vast.

Stephan Vanfleteren is een gelauwerd fotograaf. Zijn werk is veelvuldig bekroond, onder 
meer door World Press Photo. In 2012 ontving hij de Nationale Portretprijs voor een foto 
van Rem Koolhaas. Naast tal van exposities verschenen ook diverse publicaties van zijn hand; 
Belgicum geldt als een van de belangrijkste boeken in de Belgische geschiedenis van de 
fotografie. Present, dat in oktober 2019 in het Fotomuseum Antwerpen opende, is de eerste 
grote overzichtstentoonstelling van Vanfleteren. Deze tentoonstelling, met bijbehorende 
imposante catalogus, was een ongekend succes en wordt nu voor de tweede keer verlengd.

reeds verschenen • papieromplakte band, 168 pag. • 12 x 17 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 9920 7

nur 301 • omslagontwerp Tim Bisschop • foto Natacha Hofman

CORONAWANDELINGEN

DAGBOEK VAN EEN FOTOGRAAF

STEPHAN VANFLETERENre
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oktober 2020 • paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • €24,99 • isbn 978 94 031 1461 3 • nur 320/922 

oorspronkelijke titel Clean. The New Science of Skin • vertaling Inge Pieters en Luud Dorresteyn

omslagontwerp bij Barbara • foto Kasia Cieplak-Mayr von Baldegg •  

Waarom het eigenlijk beter is voor onze 
huid om er minder voor te doen

Wat gebeurt er als je wekenlang niet doucht? In Schoon, een 
fascinerende tocht door de wereld van de huid, neemt arts en 
journalist James Hamblin de proef op de som. En in de hoop 
erachter te komen wat schoon zijn inhoudt, spreekt hij met der-
matologen, microbiologen, immunologen, schoonheidsspecia-
listen, theologen en regelrechte oplichters.

Onze huid schoon, gezond en mooi houden wordt tegenwoor-
dig steeds populairder en dus ook steeds duurder. Wat echt 
goed is voor onze huid is nog steeds het onderwerp van discus-
sie, maar ondertussen floreert de almaar groter wordende skin 
care-industrie.

In onze obsessie met hygiëne vergeten we een belangrijk onder-
deel: het zogeheten huidmicrobioom, dat onze huid gezond en 
schoon houdt. Om werkelijk goed voor onze huid te kunnen 
zorgen moeten we, betoogt Hamblin, een radicaal nieuwe bete-
kenis aan het woord ‘schoon’ leren geven.

James Hamblin (1982) is als arts en docent verbonden aan 
de Yale School of Public Health. Daarnaast is hij redacteur bij 
The Atlantic en publiceert hij over gezondheid en genees-
kunde voor onder meer The New York Times en Politico. In 
2017 debuteerde hij met If Our Bodies Could Talk, dat hij 
schreef op basis van zijn populaire gelijknamige videoserie.

Over eerder werk:

‘Fascinerend. Dit boek helpt mensen om weer voeling  
te krijgen met hun eigen lichaam.’ publishers weekly

J A M E S  H A M B L I N

Wat de wetenschap ons leert over huid en hygiëne

‘Het lezen van James Hamblin is als een reis door het gigantische  
en ongerepte landschap van de gezondheids  wetenschap.  
Verhelderend en fascinerend.’ Siddhartha Mukherjee, 

auteur van De keizer aller ziektes en Het gen



‘Wij zijn de wolven is tegelijkertijd verontrustend  
en meeslepend. Zoals al het werk van Evie Wyld geeft 

het een ongelooflijk inzicht in mentaal en fysiek 
misbruik. Dit is een meester lijke roman.’ Max Porter, 

auteur van Verdriet is het ding met veren

‘Een rijke, levendige roman. Wyld houdt de vertelling 
spannend tot de allerlaatste, huiveringwekkende zin.’  

the sunday times

‘Overweldigend en psychologisch onverschrokken. 
Wyld is een genie in het tot leven brengen van 

verschillende stemmen.’ the guardian

‘Een sprankelende en beangstigende roman die eens 
te meer duidelijk maakt dat Wyld een van de beste 

jonge auteurs is.’ the observer

Al jarenlang geldt Evie Wyld als een van de 
meest talentvolle Engelse auteurs van dit 

moment. Met Wij zijn de wolven heeft ze een 
meesterwerk geschreven en drie vrouwelijke 

personages gecreëerd die de lezer nooit 
meer zullen loslaten. 
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Drie levensverhalen komen samen in een grootse, krachtige  
roman over het geweld van mannen tegen vrouwen

De Bass Rock is een majestueuze rotsformatie die al eeuwen lang 
vanaf de zee uitkijkt over het Schotse vasteland. Door de jaren 
heen zijn tegen de achtergrond van deze rotsen de levens van 
drie vrouwen met elkaar verbonden. Aan het begin van de acht-
tiende eeuw vlucht Sarah weg wanneer ze ervan wordt beschul-
digd een heks te zijn. In de nasleep van de Tweede Wereldoor-
log moet Ruth wennen aan een nieuw huis, een nieuwe 
omgeving en een nieuwe echtgenoot. Zestig jaar later staat dat 
huis leeg. Vivian, rouwend om haar pasgestorven vader, zoekt 
haar weg in de eigendommen van Ruth en ontdekt haar eigen 
plaats in de familiegeschiedenis.
De levens van deze drie vrouwen zijn ingrijpend door mannen 
bepaald, maar in hun verbondenheid schuilt de kans op een 
nieuw bestaan. 
Wij zijn de wolven is een ingenieuze en meeslepende vertelling, 
een gelaagd meesterwerk over woede, liefde, misbruik en com-
passie.

Evie Wyld (Londen, 1980) stond in 2013 op de lijst van Gran-
ta’s Best of Young British Novelists, nadat ze door de bbc ook 
als een van de twaalf beste nieuwe Britse schrijvers werd ge-
noemd. Met Overal vogelzang won Wyld de Encore Award,  
de European Union Prize for Literature en de Miles Franklin 
Literary Award en ze werd genomineerd voor de Baileys Wo-
men’s Prize for Fiction. Evie Wyld woont in Peckham, Londen.

november 2020 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 1011 0 • nur 302

oorspronkelijke titel The Bass Rock • vertaling Astrid Huisman en Roos van de Wardt

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Roelof Bakker •  
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oktober 2020 • gebonden met stofomslag, geïllustreerd, 256 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99

isbn 978 94 031 0981 7 • nur 680 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Babet Hogervorst

Wat vinden we terug van Napoleon in het Nederland van nu?

In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonapar-
te, een van de invloedrijkste figuren uit de Europese geschiede-
nis, stierf. De Franse generaal bouwde een gigantisch leger op 
en onderwierp grote delen van Europa aan zijn macht.
Zijn optreden liet diepe sporen na in de Nederlandse samenle-
ving: hij voerde tal van maatregelen door die het sociale leven 
ingrijpend veranderden en die tot op de dag van vandaag zicht-
baar zijn – denk aan de invoering van de Code Napoléon of de 
burgerlijke stand. De Nederlandse monarchie stamt eveneens 
uit die tijd.
In het rijkgeïllustreerde Napoleons nalatenschap laten historici, 
cultuurwetenschappers en andere specialisten, onder wie 
Beatrice de Graaf en Rick Honings, zien hoe Napoleons erfenis 
ons land heeft gevormd – in de politiek, de rechtspraak, het on-
derwijs, het waterbeheer en de cultuur. 

Lotte Jensen (1972) is hoogleraar Nederlandse taal en cul-
tuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceert 
over nationale identiteitsvorming, Nederlandse literatuur en 
geschiedenis. Van haar hand verschenen eerder o.a. Verzet 
tegen Napoleon, Vieren van vrede en Romantici en revolutio-
nairen (met Rick Honings).

Over Vieren van vrede:
‘Een interessante en zeer leesbare studie.’ nrc handelsblad

Over Romantici en revolutionairen:
‘Een heerlijk boek om telkens stukjes uit te lezen. (…) Wie iets anders 
naar de literatuur uit vroeger eeuwen kijkt, ziet meer.’ de volkskrant



Nadat de mens het vuur onder controle 
had gekregen, had het ook afgedaan als 

onderwerp voor filosofen. Ignaas Devisch 
plaatst vuur en verbranding opnieuw in het 

middelpunt van het denken en pleit voor 
een nieuw heliocentrisch wereldbeeld.

HET NIEUWE, VERRASSENDE BOEK VAN

Filosoof, ethicus, veelgevraagd commentator en veelgeprezen 
auteur van Rusteloosheid (12.500 exemplaren verkocht)



Een prikkelend, urgent en gedurfd betoog voor  
een nieuw wereldbeeld

In oude tijden was vuur een bron van vrees en fascinatie. Er werden talloze my-
then en verhalen verteld en geschreven waarin het vuur was toebedeeld aan God 
of de goden. Zo bleek vuur een krachtig instrument. Toen de moderne mens, 
geholpen door wetenschap en techniek, het vuur eenmaal had getemd, leken alle 
problemen verholpen: de controle over vuur en verbranding zorgde voor vrijheid 
en vooruitgang. Waar hadden we ons nog zorgen om te maken? Die achteloos-
heid krijgen we nu als een boemerang in ons gezicht terug: het massale gebruik 
van fossiele brandstoffen is ziekmakend voor mens én milieu.

In Vuur ontwikkelt Ignaas Devisch, geïnspireerd door denkers als Peter Sloterdijk 
en Bruno Latour, een nieuw idee over de plaats van vuur in onze wereld. Als we 
onze levensstandaard willen behouden, kunnen we niet zonder een nieuwe bron 
die onze vrijheid en welvaart in stand houdt zonder de wereld en onszelf te ver-
nietigen. De grootste vuurbol uit ons sterrenstelsel – de zon – heeft dit potentieel. 
Zijn we in staat het heliocentrisme werkelijk te omarmen?

Ignaas Devisch (1970) is hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Uni-
versiteit Gent. Ook is hij columnist bij De Standaard en veelgevraagd commen-
tator in de media en het publieke debat. Bij De Bezige Bij verschenen eerder 
Ziek van gezondheid (2013), Rusteloosheid (2016) en Het empathisch teveel 
(2017). Deze twee laatste titels werden genomineerd voor de Socratesbeker 
voor het beste filosofieboek.

januari 2021 • paperback, geïllustreerd, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 1451 4

nur 730 • omslagontwerp Jan van Zomeren • foto Michiel Hendryckx •  

Over Rusteloosheid:

‘Een bijzonder lezens waardig boek. Behalve een filo sofische en historische 
verkenning van knagende gevoelens reikt Devisch ook houvast waarmee 

we onszelf uit het moeras kunnen trekken.’ knack

‘Een heel toegankelijk geschreven en veelzijdig boek over een  
thema dat hoe dan ook een hoofdkenmerk is van de westerse cultuur.’ 

 trouw 
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oktober 2020 • gebonden met stofomslag, 192 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 1121 6 

nur 302 • oorspronkelijke titel Hikari no ryōbun • vertaling Noriko de Vroomen-Kondo en Han Timmer

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Chen Wen-fa •  

Een elegant en glashelder meesterwerk in de  
moderne Japanse literatuur

In de lente verhuist een jonge vrouw met haar tweejarige doch-
ter naar een nieuw appartement in Tokio. Ze is net gescheiden 
en probeert haar werk te combineren met de zorg voor haar 
kind. De grote ramen van het appartement laten veel licht door, 
en de vrouw voelt zich bevrijd. In de maanden die volgen ver-
liest ze echter de controle over haar leven. Ze wankelt, zekerhe-
den verdwijnen en twijfel neemt de overhand. Ze realiseert zich 
dat ze aan het veranderen is, maar durft niet onder ogen te zien 
wat er van haar wordt.

Domein van licht is een verontrustende, maar ook oogverblin-
dend mooie roman. In twaalf korte en loepzuivere hoofdstuk-
ken weet Yūko Tsushima tot de kern te komen van verlies en 
verlangen. Domein van licht verscheen voor het eerst in 1979, 
maar is recent herontdekt en maakt nu wereldwijd furore.

Yūko Tsushima werd geboren in 1947 in Tokio. Ze was de 
dochter van de beroemde schrijver Osamu Dazai, die zelf-
moord pleegde toen zij een jaar oud was. Yūko Tsushima 
schreef romans en korte verhalen en haar werk werd in Japan 
bekroond met vele literaire prijzen. Ze overleed in 2016.

‘Tsushima schrijft zo kaal en krachtig dat zelfs de meest simpele 
details tot spectaculair leven komen.’ the new york times book review

‘Tsushima weet op onnavolgbare wijze dagelijkse beslommeringen 
volmaakt te beschrijven. In deze krachtige roman schuilt het geluk, 

en het ongeluk, van alle alleenstaande ouders.’ the guardian

‘Poëtisch en kraakhelder. Tsushima heeft de kwaliteit van Virginia Woolf.’ 
bbc radio 3

DOMEIN VAN LICHT
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Vijf verhalen van de grootmeester van de filosofische literatuur

Schrijver en filosoof Claudio Magris onderzoekt in de vijf lite-
raire verhalen in deze bundel alle facetten van de tijd. Een tijd 
die niet lineair en niet meetbaar is, maar door de hoofdperso-
nen wordt beleefd als een dimensie die zich in alle richtingen 
uitstrekt. Verleden en heden zijn inwisselbaar, de toekomst 
buigt terug naar herinneringen, de tijd is een kromme lijn. 

De vijf hoofdpersonen vloeien samen tot een en dezelfde per-
soon die, net als de schrijver zelf, de ouderdom heeft bereikt en 
het bestaan vanuit dit nieuwe perspectief beziet. In deze bundel 
keren, behalve de tijd, ook andere thema’s terug die het werk 
van Magris kenmerken: identiteit en grenzen, liefde en de zee, 
schrijven en verlies, Europa en Triëst.

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

oktober 2020 • gebonden met stofomslag, 96 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 1091 2

nur 302 • oorspronkelijke titel Tempo curvo a Krems • vertaling Linda Pennings

omslagontwerp bij Barbara • foto Yuma Martellanz aeg •  

Over eerder werk: 

‘Deze Moment opnamen voelen niet als lange zware reizen maar als wandelingen 
waarbij Magris je slenterend vertelt over mensen, dingen en situaties die hem zijn 
bijgebleven. Momenten die het waard waren om voor te stoppen en vast te leggen.  

En dit laatste kan de Italiaan Claudio Magris als geen ander.’ trouw

‘Donau is een adem benemend reisverslag, een eeuwige klassieker.’ 
Geert Mak
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De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en we 
moeten ons allemaal aanpassen aan een samenleving die we 
nog niet kenden. Dit brengt een onvermijdelijk besef met zich 
mee: de ongebreidelde groei waar we eeuwenlang naar streef-
den is niet langer verdedigbaar.

Paul Verhaeghe betoogt dat we deze crisis moeten aangrijpen 
om ingrijpend andere keuzes te gaan maken. Welke kant willen 
we op met onze economie? Hoe moeten we ons verhouden tot 
elkaar, tot dieren, tot het milieu? Tegelijkertijd analyseert hij de 
impact van deze crisis op individueel niveau. Welk effect heeft 
dit ‘nieuwe normaal’ op ons welbevinden? Hoe kunnen we om-
gaan met eenzaamheid en onzekerheid, en is het vol te houden 
om niet te worden aangeraakt?

Als geen ander is Paul Verhaeghe in staat om de maatschappij 
en het individu met elkaar in verband te brengen. Hij toont wat 
we weten, wat we moeten vrezen, waarop we kunnen hopen en 
wat we kunnen doen – om sterker uit dit tijdperk te komen dan 
we erin gingen.

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en 
hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met Liefde in tijden van 
eenzaamheid (1998) brak hij door naar een algemeen en inter-
nationaal publiek. Het einde van de psychotherapie (2009), 
Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018) bereik-
ten eveneens een groot internationaal lezerspubliek. In de 
pamflettenreeks Nieuw Licht publiceerde hij Over normaliteit 
en andere afwijkingen (2019).

reeds verschenen • paperback, 112 pag. • 11 x 19 cm • € 14,99 • isbn 978 94 031 1751 5 

nur 770 • omslagontwerp Jan van Zomeren • foto Merlijn Doomernik •  

Een indringende analyse van de betekenis van de coronacrisis,  
door een van de meest gelezen psychologen van onze tijd

‘Een rijk, geslaagd en erudiet boek.’ trouw over Intimiteit

‘Een doordachte en felle aanklacht tegen de ratrace die 
wij ons leven noemen.’ nrc handelsblad over Identiteit
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Een Trump-editie, speciaal voor de Amerikaanse verkiezingen

‘Wat u niet begrijpt is onzin. Weg met die onzin. Duidelijke taal, daar gaat het om.’ Met der-
gelijke populistische kreten probeert de grote Barribal de macht te grijpen in Rommeldam en 
weet hij een gevoelige snaar te raken. Hij pleit in heldere bewoordingen voor strengere straf-
fen en waarschuwt voor culturele nonsens. De Rommeldammers raken al snel gepolariseerd: 
als je niet vóór de Barribal bent, ben je tegen hem. Maar wat zijn de ware intenties van deze 
kleine geest, die pretendeert op te komen voor het volk?
De grote Barribal – geschreven in 1965 – is andermaal een Bommel-verhaal waarin Marten 
Toonder een universeel en tijdloos thema wist te verpakken. In het Witte Huis zetelt al vier jaar 
een president die qua manipulaties en trucs niet onderdoet voor de grote Barribal. Hoog tijd 
daarom, in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, voor een Trump-editie.

oktober 2020 • paperback, 64 pag. • 12,8 x 19 cm • € 9,99 • isbn 978 94 031 1261 9

nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer •  

Eerder verschenen gelegenheidsedities:
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oktober 2020 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 17,50 • isbn 978 90 234 9457 7

nur 302 • oorspronkelijke titel El Aleph • vertaling Barber van de Pol • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

De grote klassieker nu weer verkrijgbaar in een voordelige editie

‘Borges lezen, en vooral hem herlezen, is een overrompelende ervaring.  
Het oeuvre van deze Argentijn blijft volstrekt uniek omdat het over het wezen  

der dingen handelt en de tijd er nauwelijks vat op heeft.’ trouw

reeds verschenen • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 1891 8

nur 302 • oorspronkelijke titel On the Road • vertaling Guido Golüke • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

De bijbel van de beatgeneratie weer leverbaar als paperback

‘Geen zin in dit boek die niet in beweging is. Elk woord lijkt tijdelijk en 
 toevallig: het eerste dat voor het grijpen ligt, omdat nog zoveel meer te wachten 
staat. Kerouacs kracht is de wilde, niet-aflatende stroom van kort opblinkende,  

groteske, verliefde, grappige, treurigstemmende beelden.’ de volkskrant



89

oktober 2020 • paperback, 256 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 1771 3

nur 730 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Publiekslieveling Lammert Kamphuis breidde deze succesvolle 
bundel uit met verfrissende ideeën voor tijden van crisis

‘Van smartphone tot seks, Lammert Kamphuis weet in zijn essays op een sprankelende  
en frisse manier de filosofie nuttig te maken voor het alledaagse leven.’ Stine Jensen

‘Lammert is je favoriete leraar op de middelbare school, op wiens les je  
de hele week zat te wachten. Hij schreef een filosofieboek vol verrassingen waar je  

de rest van je leven iets aan hebt.’ Filemon Wesselink

‘Een plezierige filosofieles, en de tips zijn domweg effectief.’  trouw

Lammert Kamphuis (1983) is filosoof 
en schrijver. Hij gaf les op verschillende 
scholen en is een veelgevraagd spreker 
op congressen en festivals. Daarnaast is 
hij hoofddocent bij The School of Life in 
Amsterdam. Met zijn boek Filosofie 
voor een weergaloos leven (2018) brak 
hij door bij het grote publiek. De ver-
taalrechten werden verkocht aan Duits-
land en Zuid-Korea en het boek werd 
meerdere malen herdrukt.
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november 2020 • paperback, 608 pag. • 15 x 23 cm • € 25,- • isbn 978 94 031 1881 9 

nur 680 • omslagontwerp Dooreman • foto Stephan Vanfleteren •  

Van de gebonden editie van De Bourgondiërs werden 
meer dan 150.000 exemplaren verkocht

Vertalingen verschijnen in het Engels, Duits, Frans en Italiaans

De podcast van radiozender Klara werd meer dan 1 miljoen keer beluisterd

‘Een proeve van groot meesterschap.’ Frits van Oostrom

‘Vol cliffhangers en aangrijpende passages. Onweerstaanbaar.’ Herman Pleij

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

‘Van Loo is de perfecte gids voor het verleden. 
Het is alsof we erbij zijn.’  de standaard

‘Een rijk banket waarvan je blijft eten.’  nrc handelsblad

IN NOVEMBER 2020 VERSCHIJNT 
EEN PRACHTIGE PAPERBACKEDITIE
HET PERFECTE GESCHENK VOOR DE FEESTDAGEN!

€ 25,-
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oktober 2020 • paperback, 608 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 17,50 • isbn 978 94 031 1811 6

nur 301 • omslagontwerp Lara Tuk •  

MEER DAN 125.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

Bekroond met de BookSpot Lezersprijs

‘Otmars zonen overtreft Bonita Avenue op vrijwel alle punten. Geweldig meeslepend, 
technisch verbluffend en intrigerend. Een wonder van vertelkunst.’ nrc 
handelsblad ‘Duizend-en-een-nacht leesplezier, in grootse, rijke en beeldende taal. 
Otmars zonen is intelligent, tijdloos, prikkelend, geestig en verslavend.’  de 
standaard ‘Onweerstaanbaar. Zwartgallige problematiek in een vrolijke, jongens-
achtige en ongegeneerde stijl beschreven; die tegenspraak maakt Otmars zonen van 
Peter Buwalda tot een meesterwerk.’ de groene amsterdammer ‘Onmiskenbaar 
een wervelend boek. Buwalda’s enthousiasme werkt aanstekelijk.’  de volks-
krant ‘Otmars zonen brengt je in minstens zo’n geweldige leesroes als Bonita Avenue 
deed. Weer zuigt Buwalda je mee in een gelaagd verhaal, dompelt hij je onder in een 
wereld waarvan je maar moeilijk afscheid neemt.’ Maarten Moll, het parool ‘Spannend, 
vol flitsende dialogen en pakkende beschrijvingen. Geschreven in een virtuoze stijl, 
steeds messcherp, meeslepend tot op het bot. Otmars zonen leest als een trein.’ trouw 
‘Buwalda heeft de door hemzelf in zijn debuutroman Bonita Avenue opgeroepen  
belofte van oeuvrebouwer overweldigend ingelost in Otmars zonen. Au fond een  
dieppsychologische roman met vertelvaart en anekdotische rijkdom. De taal van 
Buwalda, als begenadigd metaforensatraap der letteren, doet oneindig genieten.’  
Jeroen Vullings, vrij nederland ‘Zijn aanstekelijke verteldrift is in Otmars zonen 
niet geluwd.’ elsevier ‘Het taalplezier spat van het boek af.’ humo ‘Hoe 
schrijf je een bestseller? Peter Buwalda, die doorbrak met zijn debuut Bonita Avenue, 
toont in Otmars zonen opnieuw dat hij goed over die vraag heeft nagedacht.’  
algemeen dagblad ‘Otmars zonen is een furieus en barok taalfestival. Fonkelende 
zinnen vol beeldspraak stuwen het boek voort.’ Theo Hakkert, de twentsche 
courant tubantia ‘Buwalda schrijft zo waanzinnig beeldend, met gebeeldhouwde  
zinnen.’ Matthijs van Nieuwkerk, dwdd ‘Knap en zorgvuldig geconstrueerd.  
Spannend, boeiend en geestig.’ nederlands dagblad ‘Laat u meesleuren door de 
duizelingwekkende nieuwe roman van Peter Buwalda. Er werd al jaren naar uitgezien 
en zowaar: hij overtreft zijn bejubelde debuut Bonita Avenue!’ zin ‘Literaire haute  
cuisine: het vertelplezier spat ervan af. Otmars zonen is de beste reclame voor de 
schoonheid en de kracht van literatuur.’  het nieuwsblad ‘Een Proustiaans 
verhaal over verknipte familiebanden en seks als pasmunt, waarin de protagonisten 
hun geluk uitgediept zien en hun verdriet gekwadrateerd, en dat 600 uitmuntende 
pagina’s lang aan een halsbrekend tempo.’  humo ‘Een bijna perfect specimen 
van vertelkunst. De literaire techniek is hier tot een kunst verheven.’ friesch dag-
blad ‘Duizelingwekkend goed. Ga maar rustig zitten voor dit ingenieuze verhaal.’ jan 
magazine ‘In Otmars zonen valt opnieuw volop te genieten van Buwalda’s vertel-
kunst.’ hp/de tijd ‘Nieuwe Buwalda is meesterwerk.’  o.a. haarlems 
dagblad, leidsch dagblad, de gooi- en eemlander, noordhollands dagblad

Vanaf oktober in voordelige paperback

€ 17,50
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‘Dit is een boek dat iedereen in Nederland nú zou moeten 
lezen. Ik ken niemand die zo diepgravend, vlijmscherp, 

snoeihard én genuanceerd schrijft over racisme, uitsluiting, 
discriminatie en identiteit als Sinan Çankaya. Als je kijkt 

naar wat er nu in Amerika gebeurt en je je afvraagt wat dit 
betekent voor Nederland – lees dan dit boek.’

Rutger Bregman
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