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In zijn romandebuut  Flinke jongen keert 
Auke Kok, succesvol auteur van non-fictieboeken 

over sport, terug naar zijn jeugd, de bron 
van zijn eeuwige liefde voor het voetbalspel. 

Guido was opgedoemd uit de mist waarin het paastoernooi, of liever mijn 
paastoernooi, was verdwenen. Als vanzelf dreven we naar elkaar toe. Hij de 
brutale rocker met zijn onbevreesde blik, niet goed genoeg voor het school-
team, ik de gedoemde voetballer. Onderweg naar de fietsenstalling had hij ge-
zegd: “Morgen om twee uur naar Vroom & Dreesmann” – en daar gaan we nu, 
langs de openstaande spoorbomen, het avontuur tegemoet. 
Kijkend naar zijn ronddraaiende puntschoenen vraag ik me af waarom ik hem 
al die tijd links heb laten liggen. Zijn haar is de laatste maanden nog wat langer 
geworden, zie ik. Hij heeft een voorsprong genomen in het tegen-zijn. Bij elke 
pedaalslag kom ik dichter bij het Guido-gevoel, bij het durven en doen wat in je 
opkomt. Vanaf het grote park fiets ik met mijn hoofd voorover, mijn gezicht wat 
omlaag zodat mijn haren maximaal voor mijn ogen hangen. Langharig ben ik 
nu, een idool met een missie. Alles in mij vernauwt zich tot ons tweeën tegen de 
rest van de wereld. 
Hangend boven mijn stuur krijg ik de indruk dat hij naar me kijkt, en dat hij 
lacht. Een beetje zoals een ouder naar zijn kind lacht, vrees ik. Of misschien 
snapt hij niet waarom ik zo raar voorover hang. Ik ga het niet uitleggen.



‘Kok is vanaf zijn debuut een 
meesterverteller gebleken met 
een prachtig oog voor detail 
en het vermogen “dichtbij”  

te schrijven zonder  
klef te worden.’ 

het financieele dagblad
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Dit ontroerende romandebuut is tegelijk een bijzonder ego- en 
tijdsdocument, geschreven in empathische en meeslepende stijl

Flinke jongen volgt een jaar uit het leven van Hidde, een jongen 
van twaalf in een ogenschijnlijk leuk, zelfs kleurrijk, maar in 
feite ongelukkig gezin. Zijn hardwerkende vader kan onver-
wachts in enorme driftbuien losbarsten, zijn charmante maar 
wispelturige moeder biedt geen houvast, en hij ziet het toch al 
niet zo goede huwelijk van zijn gereformeerde ouders snel af-
brokkelen. De leden van het gezin misleiden elkaar, liegen als 
het uitkomt.
Buiten, voetballend met zijn vriendjes, voelt Hidde zich veiliger 
dan binnen. Meer en meer wordt hij een dagdromer en stijgt hij 
op in fantasieën over heldendaden met de bal. Hij wapent zich 
met stilzwijgen, met observaties van zijn opstandige broer die 
door zijn vader wordt geslagen en vernederd. Zo overleeft hij 
door slimheid en calculerend gedrag – op grote afstand van zijn 
helden in het Nederlandse profvoetbal die in dit jaar, 1969, op 
weg zijn naar de wereldtop.
Hidde is lang niet zo flink als zijn idolen in de stadions. Of toch 
wel? Uiteindelijk doet hij een verwoede poging in dit aangrij-
pende verhaal over voetbal, dat niet zomaar een spelletje is 
maar een reddingsboei in een tijd van stijgende welvaart en af-
brokkelende zekerheden.

Auke Kok (1956) is journalist, non-fictieschrijver en stads-
chroniqueur in NRC Handelsblad. Van zijn hand verschenen 
onder meer De verrader. Leven en dood van Anton van der 
Waals, 1974. Wij waren de besten, Dit was Veronica. Geschie-
denis van een piraat en 1988. Wij hielden van Oranje. In 2016 
verscheen 1936. Wij gingen naar Berlijn en in 2019 schreef hij 
de biografie van Johan Cruijff.

september 2021 • paperback met flappen, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 2261 8 
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‘Édouard Louis is een stem die niet alleen 
gehoord moet worden, nee, het is er een waar naar 

geluisterd moet worden.’ nrc handelsblad 

‘Genadeloos en roerend portret.’ 
 de volkskrant over de toneel-

voorstelling Wie heeft mijn vader vermoord
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Het nietsontziende vervolg op Ze hebben mijn vader vermoord

Haar hele leven is de moeder van Édouard Louis het slachtoffer 
van het geweld van mannen. Op haar negentiende heeft ze twee 
kinderen, geen opleiding en een man die ze is gaan haten. Hij 
komt elke nacht dronken thuis en valt haar steeds vaker aan. Ze 
vecht altijd terug, en na een paar jaar verlaat ze hem. Ze wordt 
verliefd op een nieuwe man, en een jaar later krijgen ze samen 
een zoon, Édouard. Heel even zijn ze gelukkig. Maar dan mag 
ze van haar nieuwe man niet meer werken, en mag ze geen 
make-up dragen, want dat is voor ‘sletten’. En ook hij komt 
steeds later thuis.
Édouard groeit op met het idee dat zijn moeder alles heeft op-
gegeven. Ze is nog jong, maar ze lijkt wel een schaduw. Hij 
droomt van een andere moeder. Een moeder die lacht, die 
straalt. Hij loopt weg van huis en gaat studeren in Parijs. De 
afstand tussen moeder en zoon wordt steeds groter, ze spreken 
elkaar niet meer. Dan, midden in een nacht, belt ze haar zoon. 
Ze vertelt hem dat ze haar man heeft verlaten, en een baan en 
een eigen appartement heeft gevonden. Als Édouard haar daar-
na in Parijs ontmoet herkent hij haar nauwelijks: ze maakt grap-
jes, ze lacht. Strijd en metamorfose van een vrouw is het verhaal 
van haar bevrijding – de bevrijding van een vrouw.

Édouard Louis (1992) werd geboren als Eddy Bellegueule. 
Hij schreef de bestsellers Weg met Eddy Bellegueule, Ge-
schiedenis van geweld en Ze hebben mijn vader vermoord.

Édouard Louis           
Strijd en metamorfose van een vrouw





Over Aan de rand van de wereld:

‘Een fascinerend boek over handel, deniers en vrouwen.  
Pyes stelling is even uitdagend als boud: niet de Middellandse 

Zee, maar de Noordzee is de kraamkamer van onze  
moderne wereld.’ 

 
de volkskrant 

‘Afstoffen die handel. Omverkegelen die clichébeelden  
uit een ver verleden. Nieuwe verhalen vertellen over vervlogen 

tijden. Dat doet de Britse journalist-historicus Michael Pye  
in dit fabelachtige boek. Briljant!’ 

 
de limburger 

Na zijn internationale bestseller 
Aan de rand van de wereld  
(meer dan 60.000 exemplaren 
verkocht) publiceert Michael Pye 
nu een magistraal boek over de 
gouden jaren van Antwerpen: 
grootse geschiedschrijving over 
een grootse stad.

boek 
van de 
maand 
dwdd
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Wervelende geschiedschrijving over een vergeten  
wereldstad die geen evenbeeld kende

De stad die Antwerpen ooit geweest is, is vandaag de dag haast 
onherkenbaar. Verwoest door de vlammen en bombardemen-
ten van de wereldoorlogen is haar geschiedenis goed verstopt 
achter een façade van herbouwde monumenten. Toch was de 
havenstad ooit het middelpunt van de wereld.
Als handelscentrum kende Antwerpen in de zestiende eeuw 
geen evenbeeld, en haar rijkdom en weelde leken ongeëve-
naard. De stad van Plantijn en Brueghel stond bol van de be-
drijvigheid. Bezoekers kwamen met hun koopwaar uit alle uit-
hoeken van de wereld naar de stad waar de geldhandel floreerde.

Tegelijkertijd kende Antwerpen ook een schaduwkant: rellen, 
muiterijen en de inquisitie, die als een donkere wolk boven de 
joodse en protestante inwoners hing, lieten de uitzonderlijke 
welvaart van korte duur zijn. Desalniettemin blijkt de invloed 
van Antwerpen blijvend. 

De Brit Michael Pye werkt als romanschrijver, journalist, histo-
ricus en programmamaker. Twintig jaar lang pendelde hij als 
columnist voor verschillende Britse kranten tussen New York 
en Europa. Pye schreef zowel non-fictie als historische romans, 
waaronder  Gestolen levens  (1999) en  De stukken uit Berlijn   
(2002). In 2015 verscheen Aan de rand van de wereld, over het 
leven aan de Noordzee in de middeleeuwen, dat een wereld-
wijde bestseller werd.

augustus 2021 • gebonden met papieromplakte band, geïllustreerd, 400 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99

isbn 978 94 031 3421 5 • nur 680 • oorspronkelijke titel Antwerp: The Glory Years 

omslagontwerp Dooreman • foto Al Richardson •  
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Met Antwerpen ontsluit bestsellerauteur Michael Pye 
het verhaal van een stad die tegen alle verwachtingen in opkwam 

als het kloppend hart van de zestiende eeuw, en in korte tijd de wereld 
wist te veranderen. Eén ding is volgens Pye zeker: zonder de 

Antwerpse geschiedenis zou vandaag niets hetzelfde zijn.



De Bezige Bij feliciteert Alfred Schaffer met de 

P.C. HOOFT-PRIJS 2021 

‘Alfred Schaffer is een dichter die zonder 
met modes mee te waaien midden in deze tijd staat.’ 

Juryrapport P.C. Hooft-prijs 2021
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Het oeuvre tot dusver van een meesterlijk dichter

Soms humoristisch, soms zakelijk, maar altijd in een volstrekt 
eigen vorm. De poëzie van Alfred Schaffer wordt alom geroemd 
om haar meerstemmigheid en schakelt moeiteloos tussen en-
gagement en absurditeit. Schaffer ontving de P.C. Hooft-prijs 
2021 en is daarmee een van de jongste laureaten ooit van Ne-
derlands belangrijkste literaire oeuvreprijs. Sinds zijn debuut-
bundel Zijn opkomst in de voorstad (2000), die werd bekroond 
met de eerste Jo Peters Poëzieprijs, weet Schaffer zich constant 
te vernieuwen, met het vol lof onthaalde wie was ik. strafregels 
(2020) als meest recente uiting van zijn virtuoze dichterschap. 
, zo heb ik u lief. alle gedichten tot nu toe brengt twintig jaar 
dichter schap en negen bundels samen in één band en laat zien 
dat Schaffer ontegenzeggelijk een van de beste hedendaagse 
dichters in het Nederlandse taalgebied is.

Alfred Schaffer (1973) publiceerde diverse dichtbundels, 
waaronder Kooi (2008), Mens dier ding (2014) en het bibliofiele 
Postuum. Een lofzang (2016). Mens dier ding ontving de Awater 
Poëzieprijs, de Paul Snoek Poëzieprijs en de Charlotte Köhler 
Prijs en werd vertaald in het Frans, Afrikaans en Engels. 
Schaffer doceert aan de universiteit van Stellenbosch in 
Zuid-Afrika.

mei 2021 • paperback, 736 pag. • 15 x 22 cm • € 34,99 • isbn 978 94 031 4121 3
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Over het werk van Lauren Groff:

‘Zinnen van een zinderende schoonheid.’ 
het parool

‘Af en toe moest ook ik een adempauze nemen  
om te bekomen van de verhalen in dit boek vol  
gruwelijke schoonheid. Groff laat eens te meer 
zien dat ze een belangwekkende stem is in de  

hedendaagse Amerikaanse literatuur.’ 
de standaard 



‘Lauren Groff is een 
zeldzaam begenadigd schrijver.’ 

the new york times



19

september 2021 • gebonden met stofomslag, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 0701 1 

nur 302 • oorspronkelijke titel Matrix • vertaling Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Eli Sinkus •  

Geweld, verlangen en geloof komen samen 
in een bezwerend portret van een vrouw die haar 

eigen plaats opeist in de geschiedenis

De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van 
Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen 
haar zin in reist ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een 
vervallen abdij.
Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de nonnen, die honger lijden en 
een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks 
leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en haar 
jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een onvoorwaardelijke toewijding aan 
de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen.
Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden 
om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt en beschermt. Maar is 
haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende 
wijze verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?

Lauren Groff is de auteur van drie New York Times-best sellers: The Monsters of 
Templeton (2008), Arcadia (2012) en Furie en fortuin (2015). In 2017 werd ze door 
Granta genoemd als een van de beste jonge Amerikaanse schrijvers. In 2018 ver-
scheen haar veelgeprezen verhalenbundel Florida. 





Zelfs als ik Aleksandra’s naam, haar vaders naam Nikolaj en haar achternaam 
Temnikova noem, mag ik niet naar binnen. Ik wijs in de verte, voorbij het check-
point. 
 Toen ze door de Duitsers weg werd gehaald heette het nog Voroshilovgrad.
De Oekraïense soldaat, die voor het prefab checkpointhok staat, duwt zijn ge-
weer terug op zijn rug en slaat zijn armen over elkaar. Ik kijk naar de rivier in de 
verte, naar de kapotgeschoten brug waarvan het beton als een gewond dier half 
in de rivier hangt. De provisorische houten brug die eroverheen is gebouwd, ziet 
er na vier jaar oorlog verweerd en krakkemikkig uit. 
 Er is gevaar voor mijnen, ’s nachts voor bombardementen, bromt de soldaat.
 Ja, dat zeiden ze al.
 Wie, ze?
 Haar zussen die hier wonen, mijn oom in Odessa. Ze zeiden: je bent gek. 
Maar dit moet nu. Nu Aleksandra er nog is, ze heeft het me gevraagd.
 Er moet wel meer nu, meisje, maar je bent alleen. Je weet de weg hier niet. 
Regel een fixer, iemand die met je meegaat.
 Ik zet mijn backpack op de grond en schraap met mijn sneaker over de stof-
fige weg.
 Mijn nichten wonen in Loegansk, hier, kijk, hun telefoonnummers. 
 Ik duw mijn telefoon onder de neus van de soldaat tot de namen Yulia en Ira 
voorbijkomen in mijn contactenlijst.
 Geef me gewoon dit laatste stukje, ik kom van ver. Een paar dagen, dan ben 
ik weer weg. Ik haal een oude foto tevoorschijn. Mijn oma kijkt recht in de lens. 
Naast haar zitten Noesja en Doesja, haar nichtjes, die net als zij mee worden ge-
nomen, weg van huis.
 Alle andere foto’s zijn verbrand in de oorlog. Ik heb rondgevraagd, mijn moe-
der heeft rondgevraagd, maar niemand had nog iets. Alles is verdwenen. 
 Even lijkt de soldaat aangedaan door de foto, maar misschien is dat alleen wat 
ik wil dat hij denkt. Hij neemt de zwart-witafbeelding in de hand en houdt ’m 
naast mijn gezicht.
 Jullie lijken op elkaar.
 Laat me nou gewoon binnen, dram ik door. 



‘Lisa Weeda schrijft precies, zintuiglijk en meeslepend.’ 
Jury C.C.S. Crone-stipendium 2020
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Een machtige debuutroman en een hartverscheurende familie-
geschiedenis die een hele eeuw in Oekraïne bestrijkt

Met verbluffend vertelplezier en met alle literaire stijlmiddelen 
die tot haar beschikking staan vertelt Lisa Weeda een uitzon-
derlijke familiegeschiedenis, die begint bij haar grootmoeder 
Aleksandra. In 1942 wordt zij vanuit Oekraïne gedeporteerd en 
in Duitsland in de oorlogsindustrie tewerkgesteld. Haar klein-
dochter Lisa reist later naar haar grootmoeders geboorteplaats 
en ontmoet, op de vleugels van haar verbeelding, haar over-
grootvader Nikolaj, die al bijna driekwart eeuw op zijn dochter 
zit te wachten. Samen met hem gaat ze op zoek naar sporen van 
haar neef, die tijdens het recentelijk opgelaaide conflict in 
Oost-Oekraïne is vermoord.

Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West 
die maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vin-
den. Lisa Weeda vond de vorm en de stem om dit indringende 
verhaal op een grandioze manier te vertellen.

Lisa Weeda is een Nederlands-Oekraïense schrijver, literair 
programmamaker, scenarist, audiofan en virtual reality-regis-
seur. Tekst is altijd de basis van haar werk, maar vorm staat vrij. 
Oekraïne, het moederland van haar grootmoeder, staat vaak 
centraal in haar werk. Aleksandra is haar debuutroman.



Een indrukwekkend tijdsbeeld en tegelijk een hilarisch  
zelfportret in twee keer veertig verhalen

Nog niet zo lang geleden zei Kees van Kooten in een interview: ‘Een biografie is niet 
meer nodig, ik heb alles zelf verteld. Ik ga de rest van mijn leven veel liever lezen dan 
schrijven.’ Ter gelegenheid van de bloemlezing De tachtigjarige vrede las hij voor het 
eerst sinds tijden weer zijn eigen verhalen. Ze brachten hem niet alleen terug naar het 
verloop van zijn lange leven, maar eveneens werd hij de lezer van zijn eigen hilarische 
fantasie. De verhalen uit Hedonia, Zwemmen met droog haar, de Treitertrends, de 
Moder mismen en de vele andere bundels – ze zijn even sterk en humoristisch als de 
lenige geest van Kees van Kooten zelf. Het is met die krachtige verbeelding dat hij nu 
zichzelf portretteert aan de hand van zijn verhalen. En het is het schitterende bewijs 
dat een biografie inderdaad volstrekt overbodig is. Koot graaft zichzelf autobio.

‘Kees van Kooten slaagt erin om met een handvol woorden  
een zaak van leven en dood even humoristisch als gevoelig te 

behandelen.’ Pieter Steinz, nrc handelsblad
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De val van de Berlijnse Muur, in 1989, zou het 
 ‘einde van de geschiedenis’ betekenen, en het begin 

van een periode van wereldvrede, waarin economische 
en morele vooruitgang hand in hand zouden gaan.  

Het pakte anders uit.

In een ambitieuze geschiedenis van de wereldpolitiek 
van de laatste dertig jaar laat Jonathan Holslag zien 
waar het misging – en hoe het kan dat we vandaag 

weer muren bouwen in plaats van afbreken.





Over Onmogelijke vrede: 

‘Verademend, gewaagd, geestig, 
diepgravend en bruisend van ideeën. 
In deze tijd van euroscepsis schetst 
Holslag een ontsnappingsroute.’ 
de volkskrant

‘Een snijdende analyse van wat er 
mis is in de Europese landen, hoe het 
zover heeft kunnen komen en, ten 
slotte, wat eraan gedaan kan worden.’ 
het financieele dagblad
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Belangrijk nieuw boek van een toonaangevend politiek denker

Het jaar 1989 luidde een nieuwe periode van vrijheid en wel-
vaart in. Dertig jaar later lijkt dit gouden tijdperk voorbij. Waar 
ging het mis? Hoe kan het dat het ideaal van globalisering en 
van internationale verbondenheid teloorging? 
Jonathan Holslag navigeert langs de kalme zeeën en kolkende 
stromen die de wereldpolitiek sinds 1989 gekend heeft. Hij ver-
telt hoe de westerse hegemonie ten onder ging aan groeiend 
consumentisme, ongelijke handel en halfbakken diplomatieke 
betrokkenheid. Holslag laat zien hoe tegelijkertijd andere 
machten, zoals China en Rusland, konden groeien. Met verve 
ontrafelt hij de draden van dit verhaal, en toont dat het niet 
zozeer de ambitie van China, de sluwheid van Poetin of de heb-
zucht van Afrikaanse heersers was die tot deze donkerte geleid 
hebben; het was de onkunde van het Westen.
Van muur tot muur is een magistraal geschreven boek dat diep-
gaande vragen stelt. Hoe zijn we op dit punt gekomen? En wel-
ke lessen kunnen we leren van de politieke arrogantie en zelfge-
noegzaamheid in onze recente geschiedenis? 

Jonathan Holslag (1981) is politicoloog met een specialisme 
in internationale politiek. Hij is op dit gebied een veelge-
vraagd expert, beleidsadviseur en opiniemaker in binnen- en 
buitenland. Holslag publiceert onder meer in De Morgen, 
Trouw, The Guardian en de South China Morning Post. Hij 
schreef eerder het veelgeprezen De kracht van het paradijs 
(2014) en Onmogelijke vrede (2015). Zijn laatste boek Vrede 
en oorlog (2018) behandelt de wereldgeschiedenis, van de  
ijzertijd tot vandaag. 
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Bekroond met de Premio Herralde de Novela 
en de Premio de la Crítica



In Ons deel van de nacht, de unieke en 
meermaals bekroonde nieuwe roman van 
Mariana Enriquez, wordt het bovennatuurlijke 
gespiegeld aan ware gebeurtenissen uit heden 
en verleden. Het verhaal speelt tegen de 
achtergrond van de militaire dictatuur in  
het Argentinië van de jaren zeventig,  
de Vuile Oorlog en mensen die ‘verdwenen’. 
Een meeslepende roman over vaders en zonen, 
over klassenverschillen en strijd, en over het 
gewicht van een gruwelijke erfenis.

‘Ons deel van de nacht is een epos dat 
deel uitmaakt van de traditie die wij  
de Great Latin American Novel noemen 
en thuishoort tussen even ambitieuze 
romans als Rayuela, Paradiso,  
Honderd jaar eenzaamheid en 2666.’ 
Juan Pablo Villalobos, jurylid Premio  
Herralde de Novela



‘Mariana Enriquez is een  
hypnotiserende schrijver  
wier werk erom schreeuwt 
gelezen te worden.’ 
Dave Eggers
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augustus 2021 • paperback, 672 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99 • isbn 978 94 031 0541 3

nur 302 • oorspronkelijke titel Nuestra parte de noche • vertaling Irene van de Mheen

 omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Nora Lezano •  

Een vader en zoon maken een lange reis door Argentinië, van 
Buenos Aires naar de Iguazú-watervallen, gelegen aan de noor-
delijke grens met Brazilië. Het is het einde van de jaren zeventig, 
de tijd van de militaire junta. Het hele land staat onder spanning 
en er zijn checkpoints met gewapende soldaten. 
De vader wil zijn zoon Gaspar beschermen voor het noodlot dat 
hem te wachten staat. Zijn moeder stierf onder mysterieuze om-
standigheden, misschien een ongeluk, maar misschien ook niet.
Net als zijn vader is Gaspar voorbestemd om een medium te 
worden in het geheime genootschap De Orde. De oorsprong van 
de orde, geleid door de machtige familie van Gaspars moeder, 
dateert van vele eeuwen geleden, toen de ontdekking van De 
Duisternis vanuit het hart van Afrika naar Engeland reisde, en 
vervolgens in Argentinië terechtkwam. Het genootschap maakt 
door middel van gruwelijke rituelen contact met De Duisternis 
om het eeuwige leven te krijgen. Ons deel van de nacht is een 
duizelingwekkend en fantasierijk epos over vaders en zonen, 
liefde en vriendschap, ziekte en rituelen.

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) wordt beschouwd 
als een van de origineelste en belangrijkste schrijvers van haar 
generatie. Ze publiceerde eerder twee romans en twee verha-
lenbundels en haar verhalen verschenen in The New Yorker, 
Granta en McSweeney’s. Ons deel van de nacht werd be-
kroond met de Premio Herralde de Novela, de Premio Kelvin 
505 en de prestigieuze Premio de la Crítica. 

Een gewaagd en ambitieus epos over een vader  
en een zoon die proberen te overleven tijdens de donkerste  

periode uit de Argentijnse geschiedenis
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Indrukwekkende, uiterst urgente bundel 
van poëtische grootmeester Verhelst

Het iconische jaar 2050. Alles is fundamenteel veranderd.
Wie willen we zijn? Wie is de vijand? Waar kunnen we overle-
ven? Hoe kunnen we in deze tijden afscheid nemen? Zijn onze 
dromen digitaal? Hebben utopieën nog betekenis? Is het feest 
voorbij of moet het nog beginnen? Is deze wereld de echte? Ge-
looft iemand nog dat kunst de wereld kan redden? Is de toe-
komst dood? Waar is iedereen gebleven? Wat betekent dat licht 
in de verte?
2050 bestaat uit 98 gedichten; sommige kort, andere bladzijden 
lang; sommige woedend of destructief, andere teder of verdrie-
tig, of strijdbaar en reikend naar nieuwe vormen van schoon-
heid. Nieuwe betekenissen. Nieuwe beelden. Nieuwe mytholo-
gieën. Hoe hard of hopeloos ook, elk gedicht zindert van de 
hartstochtelijke liefde voor poëzie.

Peter Verhelst (1962) is een veel gelauwerd dichter, roman-
cier en regisseur. Voor zijn poëzie kreeg hij onder meer de Jan 
Campert-prijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs, de Awater Poëzie-
prijs en driemaal de Herman de Coninckprijs. Voor zijn gehele 
oeuvre ontving hij de eerste Sybren Poletprijs.

juni 2021 • luxe paperback, 160 pag. • 16 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 3261 7

nur 306 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  

Over KOOR (2017):
‘Geen zintuiglijker poëzie dan die van Verhelst.’ 

 knack



Graag geef ik je het vermogen te vliegen. Niet in de 
lucht, maar in je hoofd, niet in je hoofd, maar uit je 
hoofd, je hoofd uit, naar waar het stormt en waar tegelijk 
de zon blikkert. 
Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner de wereld wordt, 
Speldenkop.
Duizelingwekkend vergezicht.
Eeuwige sneeuw (maar niets is eeuwig). 
Volmaakte stilte (maar niets is volmaakt). 
Vlieg, flamingo van nieuwsgierigheid. Vliegenier van 
vreugde. Piloot van hoop. Astronaut van geluk. Vlieg! 
Vlieg uit volle borst jouw zon tegemoet.
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Hoe vier filosofes een       nieuwe wereld ontwierpen

hannah arendt simone de beauvoir



Hoe vier filosofes een       nieuwe wereld ontwierpen

simone weil ayn rand
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Een grandioos boek over vier iconische denkers die, aan de afgrond  
van de twintigste eeuw, zochten naar wat het betekent om een  
echt vrij leven te leiden

wolfram eilenberger
het vuur van de vrijheid

De jaren 1933 tot 1943 markeren het zwartste hoofdstuk in de 
moderne Europese geschiedenis. Terwijl de catastrofe nadert, 
ontwikkelen Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beau-
voir en Ayn Rand hun visionaire ideeën: over de relatie tussen 
het individu en de samenleving, tussen mannen en vrouwen, 
seks en gender, vrijheid en totalitarisme.

In Het vuur van de vrijheid volgen we hen van het stalinistische 
Leningrad naar Hollywood, van Hitlers Berlijn en bezet Parijs 
naar New York; en vooral naar hun revolutionaire gedachten, 
die ons heden hebben gevormd. Niet alleen hun denken, maar 
hun hele bestaan – als vluchtelingen, activisten en verzetsstrijders 
– getuigt op indrukwekkende wijze van de bevrijdende kracht 
van ideeën.

Wolfram Eilenberger is filosoof, schrijver en journalist. Hij 
was van 2011 tot 2017 hoofdredacteur van Philosophie Maga-
zin. Daarvoor was hij filosofisch correspondent voor Cicero en 
columnist voor Die Zeit en Der Tagesspiegel. Momenteel is hij 
presentator van het tv-programma Sternstunde Philosophie. In 
2018 publiceerde hij  de bestseller Het tijdperk van de tove-
naars. Het grote decennium van de filosofie, 1919-1929.

september 2021 • gebonden met stofomslag, 400 pag. • 15 x 23 cm • € 34,99 • isbn 978 94 031 2471 1

nur 730 • oorspronkelijke titel Feuer der Freiheit • vertaling Wil Hansen • omslagontwerp Marry van Baar

foto Annette Hauschild •  

De nieuwe wereld van Hannah Arendt, Simone de Beauvoir,  
Ayn Rand en Simone Weil
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Over Het tijdperk van de tovenaars:

‘Wolfram Eilenberger schakelt in een strak tempo tussen filosofie en 
biografie en brengt alles op smaak met treffende anekdotiek, relevante 

brieffragmenten en subtiele humor.’ de standaard

‘Wolfram Eilenberger puzzelt een grandioze ideeëngeschiedenis 
van het interbellum bij elkaar.’  trouw



Drie 
moderne 
klassiekers 
van een 
van de 
grootste 
schrijvers 
van de 
twintigste
eeuw
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augustus 2021 • gebonden met stofomslag, 384 pag. • 13,6 x 21,5 cm

€ 24,99 • isbn 978 94 031 1611 2 • nur 302 • oorspronkelijke titel Lolita 

vertaling Rien Verhoef • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

augustus 2021 • gebonden met stofomslag, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm

€ 24,99 • isbn 978 94 031 1621 1 • nur 302 • oorspronkelijke titel Pale Fire

vertaling Peter Verstegen • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

augustus 2021 • gebonden met stofomslag, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm 

€ 24,99 • isbn 978 94 031 4161 9 • nur 302 • oorspronkelijke titel 

Speak, Memory • vertaling Rien Verhoef • omslagontwerp 

Moker Ontwerp •  

Vanaf het moment van publicatie in 1955 is Lolita controversieel 
geweest, vanwege de door de hoofdpersoon beleden liefde voor een 
jong meisje, dat nu eens lief en gewillig is en dan weer nors en 
weerbarstig. Een van de grote literaire meesterwerken van de twin-
tigste eeuw.

In Bleek vuur wordt het gelijknamige gedicht van 999 regels, 
geschreven door het teruggetrokken genie John Shade, van 

commentaar voorzien door diens mogelijk krankzinnige 
buurman Charles Kinbote. Bleek vuur wordt vaak gezien  

als Nabokovs beste roman.

 
Geheugen, spreek is de autobiografie die Nabokov schreef  
van de eerste eenenveertig jaar van zijn leven (1899-1977).  
Hij beschrijft zijn herinneringen aan zijn comfortabele,  
aristocratische jeugd in Rusland tot de exiljaren in Europa  
en de uiteindelijke vlucht naar Amerika.



De zinderende nieuwe roman van

winnaar van de ECI Literatuurprijs
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Over het werk van Koen Peeters:

‘Glashelder, zonder zweem van 
zweverige terminologie, bedrijft 

Peeters in De mensengenezer 
literaire magie.’   

de volkskrant

‘De mensengenezer is een meester-
lijk doordacht, helder verhaal.’ 

 humo

‘Geweldig. Literatuur is 
magie en Peeters is een 
belangrijke tovenaar.’ 

de groene amsterdammer 
over De mensengenezer

‘Het compositorisch vernuft 
waarmee Kamer in Oostende 

in elkaar werd gevezen is 
verbluffend.’  

de morgen
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Een meesterlijke roman over het leven en wat wij 
elkaar doorgeven, net voor de dood ons inhaalt

In een snikheet Congo probeert een man zich te ontdoen van 
een Afrikaans beeldje. Het werd hem geschonken, argeloos. Be-
gerig nam hij de intrigerende figurine aan van Remi, zijn oude 
professor, van wie hij plots de secretaris werd. Met het beeldje 
gaf de prof ook zijn onrust door, en verplichtte hij zijn secretaris 
tot grootse dingen. 
Jarenlang stuurt de professor hem uit naar priesters en dokters, 
zieners en genezers van alle slag. Zelfs charlatans. Gaandeweg 
ontdekt de secretaris, eerst nog naïef en sceptisch, welke last hij 
op zijn schouders torst. De vraag is: hoe kan hij zich ontdoen 
van die persoonlijke ban, de rusteloosheid en koloniale schuld. 
De tijd wijst het uit. 
De minzamen is subliem en gedurfd. Koen Peeters werpt vragen 
op over het mysterieuze, het menselijke en de geschiedenis, waar 
niemand aan ontkomt. Bovendien slaat Peeters op wonderlijke, 
epische wijze een brug naar zijn succesrijke roman De mensen-
genezer, in een nieuw boek dat minstens zo betoverend is.

Koen Peeters (1959) is de auteur van een rijk en stilistisch 
zeer verfijnd oeuvre. Zijn romans werden bekroond met de 
grote literaire prijzen. Zo kreeg hij de F. Bordewijk-prijs voor 
De bloemen (2009), de E. du Perronprijs voor Duizend heuvels 
(2012) en de eci Literatuurprijs voor De mensengenezer 
(2017) – 25.000 exemplaren verkocht. Zijn meest recente roman 
is Kamer in Oostende, een hommage aan de kunstenaarsstad 
en de vriendschap.

september 2021 • gebonden met stofomslag, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 3061 3

nur 301 • omslagontwerp Dooreman • foto Saskia Vanderstichele •  



‘Een vriendschap is een uitzon-
derlijke roman over complexe en 
intrigerende thema’s als verlating 
en verlies. En over het accepteren 
van de uitdagingen die het leven 
biedt, over de waarde van vriend-
schap en het overwinnen van de 
tegenslagen in een mensenleven.’
la repubblica
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september 2021 • paperback, 432 pag. • 15 x 23 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 3731 5 

nur 302 • oorspronkelijke titel Un'amicizia • vertaling Manon Smits 

omslagontwerp bij Barbara • foto Giovanni Previdi •  

Een krachtige, universele roman over nostalgie en  
vriendschap – Avallones grootste succes sinds ze  

internationaal doorbrak met haar debuut Staal

Elisa en Beatrice ontmoetten elkaar toen ze veertien waren, in 
een stadje aan de Toscaanse kust. Elisa belandde daar door een 
reeks onbegrijpelijke beslissingen van haar moeder, terwijl 
Beatrice er al haar hele leven woonde. In alles zijn ze elkaars te-
genpolen, maar ze delen één overheersend gevoel: eenzaamheid. 
Wanneer ze op een dag besluiten om een dure spijkerbroek te 
stelen, ontstaat er een vriendschap tussen de twee die onver-
breekbaar lijkt. Ze delen alles: hun eerste feestjes en liefdes, de 
eerste pijn en rouw. Elisa en Beatrice zijn jong, verre van per-
fect, rebels en onafscheidelijk. Maar dan breekt er iets.
Dertien jaar later is Beatrice een wereldberoemde persoonlijk-
heid, ze heeft miljoenen volgers op social media en een bestaan 
waar anderen alleen van kunnen dromen. Elisa, inmiddels 
moeder, had het veel moeilijker na hun breuk en probeert de 
betekenis van hun vriendschap te duiden.
Een vriendschap is sinds verschijnen niet meer weg te denken uit 
de Italiaanse bestsellerlijsten. Het is Avallones succesvolste roman 
sinds haar debuut Staal, waar ook in Nederland en Vlaanderen 
meer dan 60.000 exemplaren van werden verkocht.

Silvia Avallone (1984) woont in Bologna, waar ze is afgestu-
deerd in de filosofie. In 2010 verscheen haar debuutroman   
Staal – vertaald in 22 talen en verfilmd –, die werd genomineerd 
voor de Premio Strega en bekroond met de Premio Campiello 
Opera Prima. In 2014 verscheen Marina Bellezza en in 2018 
Levenslicht. 
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de BIOgrafie

Ook twintig jaar na Herman Broods sprong van het 
Hilton is Chabots meesterwerk over de rock-’n-roll-legende 
en zijn boezemvriend nog steeds uniek in de internationale 

popliteratuur

Iedereen weet wie Herman Brood was, maar er zijn maar weinig mensen die hem echt 
hebben gekend. Een van die uitverkorenen is Bart Chabot. Hij maakte hem jarenlang 
van nabij mee – thuis, op straat, onderweg, in het theater – en schreef vier boeken over 
zijn vriend, die samen een meeslepend verslag vormen van de avonturen van Neder-
lands enige echte rock-’n-roll held. De hoogtepunten uit die boeken zijn in 2011 samen-
gebracht in één kloeke bundel onder de titel Up On The Hilton Roof. Nu verschijnt de 
virtuoze levensbeschrijving opnieuw als Brood – De biografie. In dit levendige monu-
ment voor een fenomeen komen alle gedaantes van Herman Brood aan bod: de muzi-
kant, de kunstenaar, de dichter, de performer, maar ook de zoon, de echtgenoot, de 
vader en het ongrijpbare kind dat weigerde volwassen te worden.
Brood is een ooggetuigenverslag, een biografie, een schelmenroman, maar vooral een 
ontroerend en hilarisch portret van een volstrekt unieke, creatieve en scherpzinnige 
geest die doorging tot hij niet meer door kon gaan en die twintig jaar na zijn dood nog 
steeds onsterfelijk is.

Bart Chabot (Den Haag, 1954) is dichter en podium-
dier en tegenwoordig vooral romancier. Hij beleefde 
zijn literaire doorbraak met zijn vierdelige biografie over 
Herman Brood. In 2009 verschenen twee lijvige delen 
verzamelde gedichten onder de titel Greatest Hits. In 
2013 debuteerde hij als romanschrijver met Trigger-
happy. In 2020 verscheen het alom lovend ontvangen 
Mijn vaders hand. Het indrukwekkende vervolg, Hartrit-
me, verschijnt in mei 2021.

juni 2021 • paperback, 752 pag. • 15 x 23 cm • € 27,50 • isbn 978 94 031 4131 2

nur 301 • omslagontwerp en foto Anton Corbijn •  

Bart ChaBot
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‘Ik verbaas me niet alleen over het leven van Herman Brood,  
maar ook over het observatievermogen van Bart Chabot, die Brood 
onvermoeibaar op al zijn avonturen is gevolgd, en daar nauwgezet,  
opgewekt en laconiek verslag van heeft gedaan in vier biografische  

delen. Dit mogen destilleren tot BROOD was een onvergetelijke  
trip door een bizar universum.’ Rob van Essen

‘Uniek in de internationale popliteratuur.’ de volkskrant

‘Niets blijft ons bespaard, behalve de verveling. 
Geweldig boek. Rock-’n-roll!!’ nrc handelsblad





winnaar 
Grand Prix du roman de l’Académie française

shortlist 
Prix Goncourt

Prix Femina 
Prix Goncourt des lycéens

De veelgeprezen en 
uiterst talentvolle Franse auteur 

verhaalt in de uitbundige familievertelling 
Erfgoed over vier generaties Franse immigran-

ten in Chili wier levens stuk voor stuk  
geraakt worden door de grote historische  

gebeurtenissen van de twintigste eeuw. 
 

Met Erfgoed treedt Miguel Bonnefoy  
in de voetsporen van de grootste 

schrijvers uit Zuid-Amerika.
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Een spectaculaire roman van een groot nieuw verteltalent

Aan het einde van de negentiende eeuw emigreert een wijnboer 
vanuit de Elzas naar Santiago de Chile met in zijn zak het stekje 
van een druif. In de schaduw van de Andes bouwt hij een nieuw 
bestaan op. Zijn huis aan de Calle Santo Domingo zal de vol-
gende vier generaties van de Lonsonier-familie onderdak en 
bescherming bieden. Ze vergeten hun Franse wortels echter 
nooit. Drie zoons vertrekken tijdens de Grote Oorlog naar 
Noord-Frankrijk, maar alleen de oudste, Lazare, keert terug uit 
de loopgraven. Lazare trouwt met Thérèse, die in de tuinen van 
het huis aan de Calle Santo Domingo de meest befaamde voliè-
re in de Andes laat bouwen. 
Hun dochter Margot treedt in de voetsporen van haar vader 
door in de Tweede Wereldoorlog als vliegenier in Frankrijk mee 
te vechten.
Terug in Chili wordt Margot na een affaire zwanger. Haar zoon 
Ilario Da wordt gevangengenomen en gemarteld tijdens de dic-
tatuur van Pinochet, en Margot besluit dat het tijd is om Santi-
ago te verlaten. Na al die jaren komen de Lonsoniers terug in 
Frankrijk, met als enige erfenis het verhaal over het bestaan van 
een mysterieuze oom.

Miguel Bonnefoy (1986) is geboren en getogen in Parijs. Zijn 
ouders komen uit Chili en Venezuela. Erfgoed is zijn derde ro-
man, en de eerste die in Nederlandse vertaling zal worden 
uitgegeven. Het boek werd genomineerd voor de belangrijk-
ste literaire prijzen in Frankrijk, en zal wereldwijd bij gerenom-
meerde uitgeverijen verschijnen.

juni 2021 • gebonden met stofomslag, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 3661 5

nur 302 • oorspronkelijke titel Héritage • vertaling Liesbeth van Nes • omslagontwerp Moker Ontwerp

foto Olivier Dion •  
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‘Magnifiek.’ le figaro

‘Een gedurfde en bijzondere 
vertelling waarin de hoofd-
personen onlosmakelijk zijn 
verbonden met het land waar 
ze vandaan komen.’  
lire magazine

‘Een genot om te lezen. Rijk 
aan detail en sfeer. Dit moet 
bekroond worden met een 
van de grote literaire prijzen.’ 
sud ouest

‘Bonnefoy is een wonderkind. 
Dit is het literaire hoogtepunt 
van het jaar.’ l’express
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Een persoonlijke ontdekkingstocht door een desolaat Parijs

Kort nadat Henk Pröpper in het voorjaar van 2020 van Amster-
dam naar Parijs verhuisde, kwam behalve de wereld ook zijn 
hart bijna tot stilstand. Nadat de cardioloog een pacemaker 
heeft geplaatst die zijn verzwakte hart krachtiger doet kloppen, 
ontwaakt hij in een lege stad. Parijs is tijdens de lockdown ver-
anderd in een verlaten toneel. Om zijn herstel te bespoedigen, 
zet Pröpper het op een lopen, maar Parijzenaren mogen op last 
van de overheid niet verder dan anderhalve kilometer van hun 
huis komen. Daarom besluit hij zijn directe omgeving te gaan 
verkennen. Hij speurt naar gedenkplaten en monumenten die 
meer en minder beroemde stadgenoten eren en hun geschiede-
nissen tot leven wekken. Onderwijl denkt Pröpper aan zijn eigen 
leven en vooral aan de literatuur die hem gevormd heeft. Zo 
treedt hij – soms letterlijk – in de voetsporen van literaire helden 
als Victor Hugo, Honoré de Balzac en Albert Camus.
Hartslag 27 is een beklijvend boek over het belang van litera-
tuur, en een schitterend portret van Parijs, de Franse hoofdstad 
die zelfs in haar leegte en desolaatheid magnifiek is.

Henk Pröpper (1958) is de auteur van de roman Het zwaard 
van de krab en van talrijke essays. Al veertig jaar schrijft hij 
over de literatuur en cultuur van Frankrijk, het land waar hij 
ook diplomaat was en directeur van het fameuze Institut Néer-
landais. Daarnaast schrijft Pröpper voor de Volkskrant, met 
name over Franse onderwerpen. Van 2011 tot 2016 was hij 
directeur-uitgever van De Bezige Bij.

juni 2021 • gebonden met stofomslag, 144 pag. • 12,5 x 20 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 3461 1

nur 301 • omslagontwerp bij Barbara • foto Stephan Vanfleteren •  





Over het werk van Ewoud Kieft: 

‘Kieft heeft een gouden pen. De stijl is elegant en de inhoud verrassend.’ 
nrc handelsblad

‘De nog jonge Ewoud Kieft heeft het in zich net zo’n succesvol 
publiekshistoricus te worden als Geert Mak.’ 
 historisch nieuwsblad 

‘In Oorlogsenthousiasme doet Kieft zijn verhaal op meeslepende wijze. 
Zijn proza is kristalhelder, zijn inzicht in de gebeurtenissen diepgravend, 

zijn aanpak origineel.’ de morgen

‘Kiefts even spannende als genuanceerde, even speelse als  
donkere toekomstdrama was misschien wel hét romandebuut van het jaar.’

het parool

Ewoud Kieft neemt de lezer in zijn nieuwe boek  
Concerto mee in een uiterst vermakelijke en  

veelzijdige muziekgeschiedenis
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september 2021 • paperback, geïllustreerd, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 3091 0

nur 320 • omslagontwerp Rouwhorst + Van Roon • foto Stephan Vanfleteren • 

Kieft vertelt op persoonlijke en meeslepende wijze  
het verhaal van een legendarische platenzaak 

Als twintigjarige jongen kwam Ewoud Kieft te werken in een 
van de oudste platenzaken van Nederland: Concerto in Amster-
dam. Opgericht in 1955, is Concerto door de decennia heen een 
trekpleister voor muziekliefhebbers gebleven. In de zeven jaar 
dat Kieft er werkte, passeerde een bonte stoet zijn balie: van 
stoffige jazzverzamelaars tot techno-dj’s, van folkpuristen tot 
B-boys, van metalheads tot disco-diva’s. 
Met humor en inlevingsvermogen vertelt Kieft de vele verhalen 
van Concerto, die voeren naar de jazzscene van de jaren vijftig, 
de nachtclubs in de jaren zestig en zeventig, en vervolgens naar 
punkholen, hiphop-hang-outs en housefeesten: met telkens de 
platenzaak als vertrekpunt van de reis, want Concerto is altijd 
een verzamelplek van de meest uiteenlopende muzikale stro-
mingen en subculturen geweest.
Concerto is een veelzijdige, levendige muziekgeschiedenis die 
de lezer als in een tijdmachine meevoert naar al die momenten 
dat muziek levens veranderde, troost en hoop bood, nieuwe we-
relden opende en revoluties ontketende.

Ewoud Kieft is schrijver, historicus en muzikant. Hij schreef 
eerder Oorlogsenthousiasme en Het verboden boek, over de 
aantrekkingskracht van oorlog en het nazisme. Met beide 
boeken stond hij op de shortlist van de Libris Geschiedenis 
Prijs. Zijn romandebuut  De Onvolmaakten  (2020) werd una-
niem lovend ontvangen.
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Poëtisch en indrukwekkend: de laatste dagen van de grote  
Engelse kunstenaar in prachtige taal verbeeld

Madrid.
Onvoltooid.
Stervende man.

Een groot schilder ligt op zijn sterfbed.

In 1992 reisde de kunstenaar Francis Bacon (1909-1992), tegen 
het medische advies van zijn artsen in, naar Madrid om zijn 
laatste, grote liefde nog een keer te zien. Daar verbleef hij zes 
dagen op de intensive care, zonder iemand te zien, behalve zus-
ter Mercedes. Max Porter schildert met taal op onnavolgbare 
wijze de explosieve laatste gedachten van Francis Bacon.

‘De dood van Francis Bacon is een klein meesterwerk.’  
the irish times

‘Dit boek laat zich lezen als de briljante aantekeningen van  
een zeer persoonlijke ontmoeting met de kunstenaar.’ 
the guardian 

Max Porter debuteerde met de internationale bestseller  
Verdriet is het ding met veren. Dit boek werd onder meer be-
kroond met de Europese Literatuurprijs en de International 
Dylan Thomas Prize. Zijn tweede roman, Lanny, werd genomi-
neerd voor de Booker Prize. Porter woont in Bath met zijn gezin. 

juni 2021 • gebonden met stofomslag, 80 pag. • 12,5 x 20 cm • € 17,99 • isbn 978 94 031 3741 4

nur 302 • oorspronkelijke titel The Death of Francis Bacon • vertaling Saskia van der Lingen

omslagontwerp bij Barbara • foto Lucy Dickens •  



61

Over het werk van Max Porter:

‘Verdriet is het ding met veren is absurd, mooi, betoverend, 
vervreemdend, onvergetelijk.’ de morgen

‘Lanny is een prachtboekje, geschreven in een krankzinnige taal.  
Een dromerig boek dat je niet voor de plot leest, maar voor de sfeer 

die die taal oproept, als een gedicht.’ nrc handelsblad



‘Een buitengewoon boek. Het opent deuren naar mensen en onderwerpen 
waar uitgevers en schrijvers zelden aandacht aan besteden.’ the observer

‘Zeespiegel is een onderzoek en een bekentenis, 
en leest als een roman.’ the guardian

‘Een journalistiek en poëtisch onderzoek naar de verdwijnende wereld  
van de olieplatforms, een mannenwereld die tegelijkertijd aantrekkelijk en  

afstotelijk is. Zeespiegel is een meeslepend boek, dat op een zinnelijke manier 
invoelbaar maakt hoe moeilijk het is om niet te zwichten voor wat glimt  

en wat bevredigend is op de korte termijn.’  Emy Koopman
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juni 2021 • paperback, 264 pag. • 13,6 x 21,3 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 2461 2 • nur 320

oorspronkelijke titel Sea State • vertaling Inge Pieters • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Een explosief verslag van masculiniteit, eenzaamheid en  
vrouwelijk verlangen, een spectaculair debuut

Tabitha Lasley is halverwege de dertig als ze breekt met haar 
partner, ontslag neemt en Londen verlaat voor Aberdeen, de 
oliehoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Al jaren is ze van 
plan te onderzoeken hoe mannen zijn zonder vrouwen in de 
buurt – en de booreilanden in de Noordzee zijn bij uitstek ge-
schikt om dit onderwerp te bestuderen.

Zeespiegel is een portret van een vergeten industrie en een fasci-
nerende subcultuur: ‘offshore’ is al generaties lang een manier 
van leven voor mannen uit de Britse arbeidersklasse. De boor-
eilanden zijn tegelijk een krachtige metafoor voor gevoelige 
kwesties als klassenverschillen, machocultuur en seksualiteit.

Terwijl Lasley dit alles onderzoekt, wordt de afstand tussen haar 
en de mensen over wie ze schrijft gevaarlijk klein. Ze verliest 
zichzelf in de harde uitgaanswereld van Aberdeen, waar ze Caden 
ontmoet, een getrouwde olieplatformwerker die om de drie 
weken vertrekt naar of weer terugkomt van zee. Eenzaam en 
steeds onbestendiger springt ze in het diepe en stort zich in een 
roekeloze en explosieve relatie. 

Tabitha Lasley werkte tien jaar lang als journalist. Ze woonde 
in Londen, Johannesburg en Aberdeen. Zeespiegel is haar 
eerste boek. 

‘Een buitengewoon boek. Het opent deuren naar mensen en onderwerpen 
waar uitgevers en schrijvers zelden aandacht aan besteden.’ the observer



De biografie van Bert Schierbeek: 
een belangrijke stem in de 

Nederlandse cultuurgeschiedenis
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Een fascinerend portret van de kleurrijke en  
veelzijdige Bert Schierbeek

Niemand is waterdicht is de bewogen biografie van een verzetsman, een Vijftiger en een 
levenslange reiziger. Net als voor zijn vrienden Remco Campert en Lucebert was de 
Tweede Wereldoorlog beslissend in het schrijversbestaan van Bert Schierbeek, zoals 
blijkt uit zijn openhartige oorlogsdagboeken. Na de bevrijding tekende hij met het genre-
doorbrekende Het boek Ik protest aan tegen de naoorlogse artistieke behoudzucht en 
het politiek conservatisme.
Schierbeek werd niet alleen woordvoeder van de Vijftigers maar bezorgde zijn literaire 
vrienden ook een platform: De Bezige Bij. Voor die uitgeverij is Schierbeek gezichtsbe-
palend geweest als adviseur en bestuurslid. Zijn veelzijdigheid als schrijver is legenda-
risch: hij schreef traditioneel proza, essays, toneel, poëzie én veel vernieuwend proza.
Schierbeek groeide op bij zijn grootmoeder in het Groningse Beerta en bij zijn vader in 
het Twentse Boekelo. Begin jaren vijftig ontwikkelde zich een moeizame ménage à trois 
met zijn vrouw Frieda Koch en de inwonende Lucebert. Het jaar 1970 werd een ramp-
jaar: zijn tweede vrouw Margreetje kwam bij een auto-ongeluk om het leven.

Graa Boomsma (1953) is schrijver en essayist en 
sinds 1988 literair medewerker van De Groene Am-
sterdammer. Zijn romans De laatste tyfoon (1992) 
en Laagland (1999) werden genomineerd voor de 
AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. In 
2017 verscheen bij Van Oorschot zijn veelgeprezen 
biografie van A. Alberts: Leven op de rand.

juni 2021 • gebonden met stofomslag, 640 pag. • 14 x 20 cm • € 39,99 • isbn 978 94 031 2161 1

nur 320 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto Tessa Posthuma de Boer •  
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Over Leven op de rand. Biografie van A. Alberts:

‘Het boek is informatief, goed gedocumenteerd en secuur.  
Maar de gedetailleerdheid gaat nergens ten koste van de vaart,  

de helderheid, van de spanningsboog.’ tzum



‘Tot op de dag van vandaag blijft Het boek Ik een van de 
meest gedurfde experimenten in de Nederlandse literatuur. 

Bert Schierbeek is een icoon.’ Ilja Leonard Pfeijffer
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juni 2021 • paperback, 168 pag. • 14 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 2611 1

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Een hoogtepunt uit de Nederlandse 
experimentele literatuur, na zeventig jaar 

nog steeds verrassend modern

Het boek Ik is het beroemdste werk van Bert Schierbeek, het proza-
pronkstuk van de Beweging van Vijftig. In 1951 wist de conservatieve 
literaire kritiek zich geen raad met dit boek, dat vele grenzen over-
treedt. Waar is de plot? Wat is de rode draad? Wie is de hoofdpersoon? 
En is dit eigenlijk wel een roman? Willem Frederik Hermans was een 
van de weinigen die er toen al het literaire belang en de zeggingskracht 
van inzag.
Het boek Ik laat zich nog het best omschrijven als een dubbel reisver-
haal: een tocht langs de betekenisvolle plekken in Schierbeeks jeugd en 
een rondgang langs universele thema’s als geloof, hoop en liefde. Het 
resultaat is een associatief geheel van autobiografie en scheppingsver-
haal waarin de veelvuldige betekenis van het woord ‘ik’ centraal staat. 
De tekst zit vol woordklankspelletjes, opmerkelijke stijlfiguren en be-
wust ontspoorde zinnen. Schierbeek liet zich niet leiden door heersen-
de literaire en grammaticale regels, wisselde typografieën af en beperk-
te zich niet tot zijn moedertaal. Voor een experimentele roman was Het 
boek Ik een enorm verkoopsucces, met in totaal meer dan 30.000 ver-
kochte exemplaren.

Bert Schierbeek (1918-1996) was schrijver en dichter. Hij maakte 
deel uit van de Vijftigers. Voor zijn werk ontving hij belangrijke literai-
re prijzen, zoals de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (1961), de 
Vijverberg-prijs (1971), de Herman Gorter-prijs (1978) en de Con-
stantijn Huygens-prijs (1991).
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Het fascinerende en aangrijpende relaas van een  
patiënt die tegen alle verwachtingen in genas

Van zijn twaalfde tot zijn tweeëntwintigste bevindt Erwin Roe-
broeks zich in de greep van een dwangstoornis. Hij doucht acht 
uur per dag, drinkt zeepsop terwijl hij chirurgenkleding draagt, 
en snijdt zijn huid open om die vanbinnen schoon te kunnen 
maken. 
De medische wereld schrijft hem aanvankelijk af. Roebroeks zal 
nooit van zijn ernstige obsessief-compulsieve stoornissen (ocs) 
afkomen. En toch, na een langdurig proces en een driejarige 
klinische behandeling met de meest extreme therapieën, lukt 
hem wat vrijwel nooit iemand lukt. Hij is verlost van zijn dwang. 
Als herboren verlaat hij de kliniek, maar daarbuiten wordt hij 
geconfronteerd met de jaren die hij gemist heeft. Wat betekent 
de wijde wereld voor iemand die in een geïsoleerde kliniek het 
donkerste in zichzelf heeft gezien? Wat houden vriendschap en 
liefde in voor een man die grote eenzaamheid heeft gekend?
In Ik dwang onderzoekt Roebroeks hoe het kan dat hij genezen 
is, en wat het betekent om bevrijd te zijn van een kwaad dat zo 
lang vat op hem had.

Erwin Roebroeks werkt als schrijver, onderzoeker en curator 
op het gebied van muziek en opera. Hij studeerde bedrijfs-
communicatie en vergelijkende kunstwetenschap. Roebroeks 
was criticus voor Neue Zeitschrift für Musik en schreef pro-
grammatoelichtingen en essays voor onder meer het Concert-
gebouworkest en de Bayerische Staatsoper. Hij program-
meerde diverse muziekfestivals en was gastcurator bij La 
Biennale di Venezia.

september 2021 • paperback, 224 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 3791 9

nur 320 • omslagontwerp Sander Patelski • foto Keke Keukelaar •  
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september 2021 • paperback, 64 pag. • 15 x 20 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 3871 8

nur 306 • omslagontwerp Bart van den Tooren • foto Stephan Vanfleteren •  

Een rauwe, tijdloze debuutbundel waarin Gescinska een portret 
schetst van de donkere uithoeken van de menselijke psyche

L’enfer, c’est les autres, zo luidt de indringende conclusie van Sar-
tres toneelstuk Huis clos. Maar wat als niet de ander, maar de 
mens zichzelf tot hel is? Wat als de mens opgaat in de vlammen 
van zijn eigen gedachten? 
Met haar eerste dichtbundel trekt Gescinska een nieuw register 
van haar schrijverschap open. Daarin buigt ze zich over  de 
breekbaarheid van de menselijke persoon, de fragiliteit van het 
eigen ik.  Alle gedichten gaan over de grensgebieden van de 
geest, waarin de mens op de dool is in zichzelf. In verschillende 
cycli schildert Gescinska met poëtische penseelstreken een por-
tret van de menselijke psyche die aan zichzelf ten onder gaat. 
Trojaanse gedachten  is een rijke bundel vol leed, en enkele 
sprankjes hoop. Gescinska onderwerpt haar eigen leefwereld 
aan een scherp poëtisch-filosofisch onderzoek naar de zin en 
zinloosheid van ons zijn. Met haar gedichten biedt ze een rauwe 
inkijk in de gedachten die ons geselen en de denkbeelden die 
ons dragen.

Alicja Gescinska (Warschau, 1981) is schrijver en filosoof. 
Met haar debuutroman Een soort van liefde (2016) won ze de 
Debuutprijs 2017 en werd ze genomineerd voor de Confituur 
Boekhandelsprijs. Haar essay Thuis in muziek. Een oefening in 
menselijkheid (2018) stond op de shortlist van de Socrates-
beker. Intussen komen mensen om (2019) werd bekroond met 
de Liberales-boekenprijs 2019. In 2020 schreef ze het essay 
voor de Maand van de Filosofie: Kinderen van Apate. Over leu-
gens en waarachtigheid.
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Na afloop van haar carrière als politica schrijft 
Kathalijne Buitenweg haar politieke testament. 
Hoe kan Nederland, en hoe kan Europa, ervoor 
zorgen dat zijn burgers niet langer machteloos 

onderworpen worden aan de grijpgrage  
handen van datagrootmachten?
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Een urgent en indringend betoog van afzwaaiend  
politica Kathalijne Buitenweg

Van Facebook tot de Belastingdienst, van Magister tot werkgevers: bedrijven en over-
heden willen steeds meer van ons weten. Door het koppelen van data worden we ge-
analyseerd en raken we gevangen in profielen. Gemeenten voorspellen wie een poten-
tieel fraudeur is, of wie grote kans heeft slachtoffer te worden van huiselijk geweld. 
Een groeiende groep werknemers wordt aangestuurd via algoritmen. En ons venster 
op de wereld wordt bepaald door bedrijven die weten wat we willen zien, horen en 
lezen.

Digitalisering heeft ons leven makkelijker gemaakt, maar ook nieuwe vormen van be-
invloeding en machtsuitoefening gecreëerd. Wat betekent dit voor onze zeggenschap? 
En wat doet het met de samenleving als we gereduceerd worden tot onze data? In 
Datamacht en tegenkracht roept Kathalijne Buitenweg alle burgers, werknemers en 
internetgebruikers op om tegenmacht te organiseren, en zo de macht over onze data te 
heroveren.

Kathalijne Buitenweg (1970) is een prominent politica voor GroenLinks. Haar hart 
ligt bij het Europees Parlement, waarin ze tien jaar zitting had (1999-2009), en waar-
op ze in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd. In 2012 werd 
Buitenweg lid van het College voor de Rechten van de Mens. Vijf jaar later keerde ze 
terug in de politiek, als vicefractievoorzitter en justitiewoordvoerder in de Tweede 
Kamer. Met dit boek sluit ze haar politieke jaren af. 

april 2021 • paperback, 208 pag. • 12,5 x 20 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 2521 3

nur 320 • omslagontwerp Jan van Zomeren •  

reeds aangeboden



Over Terra insecta:

‘Sverdrup-Thygeson heeft haar uitzonderlijke kennis over en 
liefde voor kevers, vlinders, wandelende takken en al hun neven 
en nichten op een bijzonder aanstekelijke manier neergeschreven.’  
de morgen

‘Wat een heerlijk boek. Zelfs als je denkt dat je niet in insecten 
geïnteresseerd bent, wil je het nog in één ruk uitlezen. 
Jaloersmakend goed geschreven.’ Jan Paul Schutten

€ 12,50

In het kleurrijke en fascinerende Op de schouders van de natuur laat de 
Noorse expert Anne Sverdrup-Thygeson zien wat een biodiverse wereld 

ons brengt – en waarom wijzelf gevaar lopen als dat niet meer zo is. 

‘Briljant. Anne Sverdrup-Thygeson beschrijft natuurprocessen 
die zo wild zijn dat je zou denken dat ze ze zelf verzonnen 

heeft. Als je dit jaar één boek gaat lezen over biodiversiteit, laat 
het dan dit boek zijn!’ nrk

isbn 978 94 031 4861 8
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juli 2021 • paperback, 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 3821 3

nur 320 • oorspronkelijke titel På naturens skuldre • vertaling Lammie Post-Oostenbrink

omslagontwerp bij Barbara • foto Sturlason •  

Fascinerende inzichten over onze interacties met de natuur  
en het ongekende nut van biodiversiteit

We zijn dieper verbonden met het weefsel van de natuur dan we 
denken. Miljoenen soorten organismen helpen ons aan voedsel, 
medicijnen en een leefbare omgeving. In Op de schouders van 
de natuur laat Anne Sverdrup-Thygeson zien hoe belangrijk al 
die soorten dieren, planten en schimmels voor ons zijn. Zo 
neemt ze ons mee naar de regenwouden, waar orchideebijen 
parfum maken, en naar de loopgraven, waar soldaten schim-
mels gebruikten als lichtbron in maanloze nachten. We lezen 
over eeuwenoude bossen met boomsoorten waar we kankerme-
dicijnen aan te danken hebben, en over de ijsvogel die als inspi-
ratie diende voor de Japanse kogeltreinen. Tegelijkertijd waar-
schuwt ze hoe ons gedrag dit alles in gevaar brengt: de uitbuiting 
van de natuur ondermijnt ons eigen bestaan.

Vandaag de dag kampen we met een biodiversiteitscrisis waarin 
diersoorten bedreigd worden en leefomgevingen verdwijnen – 
een situatie die even urgent is als de klimaatcrisis. Sver-
drup-Thygeson betoogt dat we, als we onze eigen toekomst wil-
len veiligstellen, moeten leren samen te werken met de natuur.

Anne Sverdrup-Thygeson is hoogleraar biologie aan de 
Noorse Universiteit van Natuurwetenschappen en adviseur 
van het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek. Ze is gespe-
cialiseerd in natuurbeheer, biodiversiteit en insectenecologie. 
In 2018 verscheen Terra insecta, over de verbazingwekkende 
wereld van insecten.



augustus 2021 • paperback, 264 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 3451 2

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Keke Keukelaar •  

Fascinerende roman over de kunstenaarsscene  
in de grimmige jaren tachtig

Wat na enkele betoverende ontmoetingen begint als een groep 
vrienden, verandert stilaan in een meeslepende, hooggestemde 
en duistere verbijstering. Ondanks spraakmakende namen als 
Rob Scholte en Joost Zwagerman, vraagt ‘de man die alles zag’ 
zich af waar de kunstenaarsscene op de valreep van de twintigste 
eeuw nu precies voor stond en of deze geschiedenis vol roerige 
gebeurtenissen echt kan worden begrepen als afgerond tijds-
beeld. 
In een hilarische openingsscène maakt de lezer kennis met René 
Huigen zelf, die zijn nieuwe typemachine uitprobeert. We vallen 
direct zijn hoofd en dagelijks leven binnen. Steeds wordt hij op-
geschrikt door een buurvrouw die last heeft van het getik. Mees-
terlijk en hilarisch verweeft Huigen de alledaagse beslommerin-
gen van zijn hoofdpersonage met diens herinneringen en de 
kleurrijke figuren uit het verleden.
De man die alles zag is zowel een caleidoscopische als persoon-
lijke vertelling die indringend van toon een enerverende episode 
in de Nederlandse literatuur van binnenuit beschrijft, waarbij de 
excessen en lichtgeraakte opwellingen van toen niet zonder con-
sequenties blijken. Zal het verleden hem inhalen? Of toch niet? 
Juist door dat ongrijpbare wordt De man die alles zag een roman 
die je moeilijk weglegt en zelfs graag herleest.

René Huigen (1962) is dichter en romancier. Hij maakte deel 
uit van de roemruchte Maximalen, die met veel kabaal de poëzie 
van de jaren tachtig kwamen verlevendigen. Hij schreef onder 
meer de romans Faustine en Woudman. Zijn bundel Geen mu-
ziek & geen mysterie werd genomineerd voor de VSB Poëzie-
prijs. In februari 2019 verscheen Steven!, de vervolmaking van 
een weergaloos poëtisch drieluik.
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Over Levenskunst voor 
jonge mensen:

‘De manier waarop 
Huigen naadloos in de 
huid van deze personages 
kruipt, is knap.’ 
het parool



Over Lieg met mij:

‘IJzersterk en zeer ontroerend.’ André Aciman, 
auteur van Call Me by Your Name

‘Hartverscheurend.’ de volkskrant



83

juli 2021 • gebonden met stofomslag, 160 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 3221 1

nur 302 • oorspronkelijke titel Le dernier enfant • vertaling Martine Woudt

omslagontwerp bij Barbara • foto Eric Fougère •  

De aangrijpende nieuwe roman van de auteur van Lieg met mij

Anne-Marie neemt afscheid van haar jongste zoon, Theo. Hij 
gaat studeren, en na zijn vertrek zullen al haar drie kinderen het 
huis uit zijn. Het laatste kind is het verslag van de zondag waar-
op Theo naar een eigen appartement vertrekt. Anne-Marie 
helpt haar zoon met de verhuizing en merkt dat ze zijn afscheid 
bijna niet aankan. Ze zegt tegen zichzelf dat ze zich niet moet 
aanstellen, maar de kleinste handelingen duizelen haar. Het 
vooruitzicht van een leven zonder Theo is bijna onvoorstelbaar.
Het laatste kind is een gevoelig en bijzonder portret van een 
vrouw op een kantelpunt in haar leven. 

‘Ik denk dat ik zelden, of nog nooit, met zoveel 
verdriet, verlangen en verliefdheid een boek heb 
gelezen.’ Splinter Chabot over Lieg met mij

Philippe Besson schreef vele bestsellers en zijn romans ver-
schijnen wereldwijd in vertaling. Van Lieg met mij zijn alleen al 
in Frankrijk meer dan 125.000 exemplaren verkocht. Besson 
woont en werkt in Parijs en Los Angeles. 





Paul Verhaeghe vertelt over zijn persoonlijke en 
professionele ontwikkeling, zijn inspiratiebronnen en zijn 

ideeën over goed leven en goed samenleven

Een wereld in evenwicht. Daar pleit Paul Verhaeghe al voor 
sinds Liefde in tijden van eenzaamheid. Zijn boeken belichten de 
grote thema’s van onze tijd: Identiteit, Autoriteit, Intimiteit. 
Daarin reflecteert hij op onze zoektocht naar het goede leven – 
en de obstakels daarbij.
Na veertig jaar neemt Paul Verhaeghe eind 2021 afscheid van de 
universiteit. In dit boek blikt hij terug en vooruit. Hoe zag hij 
onze intieme relaties veranderen? Wat valt er nog te vinden voor 
de zoekende mens? En hoe doe je dat eigenlijk, kritisch en toch 
hoopvol nadenken over de samenleving waarin je thuis bent?
‘Het moeilijkste aan vragen stellen,’ weet Paul Verhaeghe, ‘is dat 
je antwoorden krijgt.’ Maar het beste daaraan is dat die weer naar 
nieuwe vragen leiden. Journaliste Sarah Vankersschaever stelt ze 
– en vraagt door.

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en 
hoogleraar aan de Universiteit Gent. Daarnaast is hij praktise-
rend psychoanalyticus. Zijn boeken Identiteit (2012), Autori-
teit (2015) en Intimiteit (2018) vormen een drieluik waarin de 
verhouding van de mens tot de ander centraal staat. Daar-
naast verschenen van Verhaeghes hand Liefde in tijden van 
eenzaamheid (1998), Het einde van de psychotherapie (2009) 
en de essays Over normaliteit en andere afwijkingen (2019) en 
Houd afstand, raak me aan (2020). Zijn werk is in verschillende 
talen vertaald.
Sarah Vankersschaever staat graag stil bij hoe de dingen 
gaan. Ze is redacteur bij De Standaard.

september 2021 • paperback, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 2531 2 

nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Saskia Vanderstichele • 

In gesprek met 
Paul Verhaeghe

S a r a h  V a n k e r S S c h a e V e r

Wat brengt u hier?
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over de 
verhouding 

van de 
mens tot 
de ander

‘Een doordachte en felle 
aanklacht tegen de ratrace 

die wij ons leven noemen en 
de tol die dat van ons eist.’ 

nrc handelsblad

september 2021 • paperback met flappen,  

272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99

isbn 978 94 031 4831 1 • nur 770

omslagontwerp bij Barbara •  

Het bejubelde 
drieluik van

 Paul 
Verhaeghe
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‘Ervaring, nuchterheid en lef: 
die kwaliteiten kenmerken 

psychoanalyticus Paul Verhaeghe, 
die met Autoriteit opnieuw een 
dringende boodschap afgeeft.’ 
 ad magazine

 ‘Een rijk, gelaagd 
en erudiet boek.’ 

trouw

september 2021 • paperback met flappen,  

272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99

isbn 978 94 031 4821 2 • nur 770

omslagontwerp bij Barbara •  

september 2021 • paperback met flappen, 

256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99

isbn 978 94 031 4761 1 • nur 770

omslagontwerp bij Barbara •  
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Een feesteditie ter viering van de tachtigste 
verjaardag van Tom Poes en heer Bommel

Op de ochtend van 12 juli 1941 waren de lezers van De Telegraaf getuige van een his-
torische ontmoeting. In het derde verhaal van de dat jaar begonnen strip over Tom 
Poes deed een vreemde figuur zijn intrede. Hij had een flinke reis achter de rug, droeg 
een geruite jas en blies een grote rookwolk uit zijn pijp. Tom Poes groette de vreemde-
ling beleefd, waarop die zich voorstelde als Ollie B. Bommel. De twee schudden elkaar 
de hand en stortten zich terstond in hun eerste gezamenlijke avontuur. Het zou het 
begin zijn van een prachtige vriendschap en het legde de basis voor de zo geliefde 
stripverhalen die Marten Toonder schreef rondom Tom Poes en heer Bommel.
Ter gelegenheid van het tachtigste jubileum van Tom Poes en heer Bommel verschijnt 
Beste vrienden, waarin twee onmisbare bronverhalen uit de Bommelsaga zijn samen-
gebracht. In Tom Poes in de tovertuin is de eerste ontmoeting tussen de twee opgete-
kend. Daarna volgt het verhaal Tom Poes en de drakenburcht, dat niet alleen opzien 
baart door de spannende, Harry Potter-achtige verhaallijn, maar ook door de intro-
ductie van Slot Bommelstein en de Oude Schicht, twee iconische elementen uit de 
Bommel-verhalen.

juni 2021 • paperback, 80 pag. • 22,5 x 14,3 cm • € 9,99 • isbn 978 94 031 4841 0 

nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Het Toonder Auteursrecht •  
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‘Tot het meest 
eenvoudige terug  -
gebracht bestaan 
verhalen uit drie 

elementen: de held,  
de schurk en de schat.  

De held, die heb je,  
want die staat vast.  
Dat is Tom Poes.’ 
Marten Toonder



‘Een dag in het leven van een vrouw. 
Weergaloos verteld, vol compassie en

 tegelijk met hardheid.’ Ellen Deckwitz
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juni 2021 • gebonden met stofomslag, 208 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4191 6 

nur 302 • oorspronkelijke titel Mrs. Dalloway • vertaling Nini Brunt • omslagontwerp bij Barbara •  

De tijdloze en sprankelende klassieker 
in een fraaie nieuwe editie

Clarissa Dalloway is begin vijftig, elegant en de perfecte gastvrouw, maar 
ze voelt zich oud en uitgerangeerd. Haar man is succesvol, maar saai, en 
haar volwassen dochter heeft haar zorg niet meer nodig. Op een dag komt 
Clarissa, terwijl ze bloemen koopt voor het feest van die avond, haar voor-
malige aanbidder Peter tegen, die ze in een ver verleden heeft afgewezen. 
Wat zou er van haar geworden zijn als ze dertig jaar eerder voor een avon-
tuurlijk leven met Peter had gekozen?
Het verhaal van Mrs Dalloway speelt zich af op één dag in juni 1923. Een 
dag die in het teken staat van een feest, maar eindigt in een drama. Het is 
een virtuoos gecomponeerde roman vol herinneringen en bespiegelingen 
over de waarde van het leven en de onomkeerbaarheid van onze keuzes. 

Virginia Woolf werd geboren in 1882 in Londen en maakte in 1941 een 
einde aan haar leven. Ze werd beroemd door haar innovatieve romans, 
feministische essays, dagboeken en brieven. Haar bekendste werken zijn 
Mrs Dalloway, Een kamer voor jezelf, Orlando, Naar de vuurtoren en Tus-
sen de bedrijven.



Op 1 september 2021  
is het 100 jaar geleden 
dat Willem Frederik 
Hermans werd geboren. 

Die dag zal de 
feestelijke opening 
plaatsvinden van 
Hermans 100 jaar,  
een jaar met een keur 
aan evenementen. 

Op 1 september 2022 
wordt het jaar afge-
sloten met een grootse 
viering in De Nieuwe 
Kerk te Amsterdam met 
de aanbieding van het 
laatste en 24e deel van 
zijn Volledige Werken. 
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september 2021 • gebonden, 1008 pag. • 12,5 x 20 cm • introductieprijs € 44,99, na drie maanden € 49,99 (publiekseditie) 

isbn 978 94 031 4151 0 • introductieprijs € 115,-, na drie maanden € 125,- (luxe-editie)

isbn 978 94 031 9210 9 • nur 301 • omslagontwerp Marry van Baar (publiekseditie) en Adriaan de Jonge (luxe-editie)

bandontwerp publiekseditie Tessa van der Waals

Ongebundeld werk 1979-1988

Willem Frederik Hermans is de auteur van een omvangrijk 
en rijkgeschakeerd oeuvre. Daartoe behoort ook een grote 
hoeveelheid bijdragen aan dag- en weekbladen, tijdschriften 
en andere losse uitgaven. Een groot deel van dit verspreid ge-
publiceerde werk is nooit in boekvorm verschenen. Het gaat 
hier om beschouwende teksten, recensies, columns en inge-
zonden brieven, en meer incidenteel om gedichten, verhalen, 
tekeningen, foto’s en fotomontages. Dit eerder ongebundelde 
werk wordt in Hermans’ Volledige Werken in vier delen gepre-
senteerd.

Deel 20 en 21 (mei 2021) zijn reeds beschikbaar, en op 1 sep-
tember 2021, de 100ste geboortedag van W.F. Hermans, zal 
het derde deel (Volledige Werken 22) van de ‘Ongebundelde 
werken’ verschijnen. In dit deel zijn de losse bijdragen opge-
nomen uit de periode van april 1979 tot begin 1988.

Begin 2022 wordt het ‘Ongebundelde werk’ afgesloten met 
het vierde deel (Volledige Werken 23), waarin al het verspreide 
werk vanaf begin 1988 bijeengebracht zal zijn. In de zomer van 
2022 is het tijd voor het echte sluitstuk van de alomvattende 
Volledige Werken-uitgave: dan verschijnt het allerlaatste, 
24ste deel, met daarin werk dat W.F. Hermans veelal onder 
pseudoniem heeft gepubliceerd, waaronder zelfs twee echte 
thrillers.

1 september 2021 - 100ste geboortedag 
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‘De liefde tussen mens en kat is de raadselachtigste 
soort liefde die ik ooit heb ondervonden.’ Willem Frederik Hermans

Hermans’ liefde voor katten was zo groot dat hij hun gezelschap 
zelfs wenste op zijn laatste rustplaats. In een zelfinterview te-
kende hij ooit op dat er voor hem nooit een standbeeld opge-
richt hoefde te worden. Een eenvoudig grafmonument, daar 
viel over na te denken. ‘Het zou moeten bestaan uit een gepo-
lijste rechthoekige plaat van donker stollingsgesteente, niets 
erop, behalve links bovenaan een bronzen beeldje op natuurlij-
ke grootte van een opgerolde slapende kat, met als onderschrift: 
Zlaap zacht, baaz, dat doe ik ook. Zoals je weet kunnen katten 
de S niet zeggen, wel de Z.’

Het is dan ook hoog tijd voor een prachtige heruitgave van het 
poezenstuk De liefde tussen mens en kat. Als toegift is aan deze 
fraai uitgevoerde editie het even beklemmende als vervaarlijke 
verhaal ‘De kat Kilo’ toegevoegd, over een kat die maar blijft 
groeien en zijn baasjes het huis uit drukt. Twee onvergetelijke 
poezenverhalen, vintage Hermans, en onmisbaar voor iedereen 
die van katten en literatuur houdt. En wie doet dat nu niet?

Willem Frederik Hermans (1921-1995) is de auteur van 
meesterwerken als De donkere kamer van Damokles, Nooit 
meer slapen en Het behouden huis. Hij wordt algemeen be-
schouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederland-
se auteurs.

augustus 2021 • gebonden met papieromplakte band, 56 pag. • 12,5 x 20 cm • € 17,50 • isbn 978 94 031 3861 9

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Willem Frederik Hermans
De liefde tussen mens en kat & De kat Kilo

1 september 2021 - 100ste geboortedag 1 september 2021 - 100ste geboortedag



ree
ds a

angeb
oden

We hebben Bernhard diverse malen benaderd met de vraag of hij wil meewerken 
aan dit boek. Deze verzoeken zijn keer op keer, via zijn assistente, afgewezen. Waar-
om? We hebben geen officiële reden mogen vernemen, maar we vermoeden dat 
onze publicaties in Het Parool over zijn huizenaffaires een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de afwijzing. Dat blijkt ook uit Bernhards opmerkingen tegen Ronald 
Ockhuysen, toenmalig hoofdredacteur van Het Parool, die hij tegenkwam op een 
borrel op het Rembrandtplein in Amsterdam. “Die journalisten van jou zijn nu 
weer bezig aan een boek,” zei Bernhard. Ockhuysen opperde om eens met de au-
teurs kennis te maken, maar daar voelde hij niets voor. “Ik weet al welke kant het 
opgaat,” zei Bernhard. “Het wordt toch een kutboek.”
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april 2021 • paperback, 288 pag. • geïllustreerd in full colour • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99

isbn 978 94 031 2021 8 • nur 320 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto's Hilde Harshagen •  

Prins Bernhard jr.  wordt al op jonge leeftijd ondernemer en 
ontwikkelt zich tot een zakelijke duizendpoot. Wanneer hij de 
regels overtreedt, groeit hij uit tot het nationale symbool van de 
overspannen Amsterdamse vastgoedmarkt. Met het binnenha-
len van de formule 1 levert Bernhard jr. zijn ultieme prestatie, 
die zijn unieke positie in de mondiale zakenwereld bevestigt: 
een prins in zaken.

Michiel Couzy en Maarten van Dun nemen de lezer mee langs 
Bernhards ondernemingen – van internet tot vastgoed, van Ne-
derland tot Servië, van luxe boten tot snelle auto’s. Zij laten zien 
hoe zijn zakelijke talent regelmatig onverenigbaar blijkt met de 
publieke moraal en het wettelijk gezag.

Zakenprins is het verhaal van een prins die vindt dat zijn af-
komst er niet toe doet, maar die toch steeds wordt geconfron-
teerd met zijn koninklijke achtergrond. Wanneer botst de jacht 
naar succes van de eerzuchtige prins met zijn komaf en zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Michiel Couzy (1971) is journalist bij Het Parool, Maarten 
van Dun (1985) is journalist voor Het Financieele Dagblad, De 
Groene Amsterdammer en Het Parool. Beiden zijn gespeciali-
seerd in onderzoeksjournalistiek, vooral op het gebied van de 
vastgoedmarkt, de politiek en het zakenleven. Hun artikel 
‘Vastgoed in Amsterdam. Van wie is de stad?’ werd genomi-
neerd voor De Tegel, de belangrijkste Nederlandse prijs voor 
onderzoeksjournalistiek.

Een vlijmscherp onderzoek van twee topjournalisten 
naar de zaken én de moraal van Prins Bernhard jr.
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Al meer dan 200 verschillende audioboeken beschikbaar

#LUISTERENNAARDEBEZIGEBIJ

100ste geboortedag 

Luisteren naar



In De Bezige Bij Podcast gaat de redactie van de uitgeverij 
in gesprek met de auteurs met wie ze zo nauw samenwerken.

aflevering 1 Bart Chabot
aflevering 2 Raoul de Jong
aflevering 3 Leo Blokhuis

aflevering 4 Sheila Sitalsing
aflevering 5 Jeroen Olyslaegers

aflevering 6 Tommy Wieringa

Luister de podcast op debezigebij.nl 
of via uw favoriete podcast-app.

De Bezige Bij!
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