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De indringende hartenkreet van

Nu ook als luisterboek! 
Ingesproken door de auteur.

‘Een pamflet als 
een klaroenstoot. 
Ramsey Nasr gaat 

vol op het orgel van 
literaire stijlfiguren, 

en wat een feest is dat! 
Zijn sirene verdient 

het gehoord te worden, 
dubbel en dwars.’ 

nrc handelsblad

De fundamenten van onze samenleving 
zijn aangetast. Messcherp ontleedt Ramsey 

Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee 
rampen die wezenlijk met elkaar verbonden 

zijn door het politiek-economische 
systeem waarin we ons bevinden.

Al 60.000 
exemplaren 

verkocht!
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In 2017 verscheen De acht bergen 
van Paolo Cognetti. Het boek werd een 

wereldwijde bestseller, won diverse prijzen 
en wordt inmiddels verfilmd. Alleen al in 
Nederland en Vlaanderen zijn meer dan  

275.000 exemplaren verkocht. 

Nu, vier jaar later, verschijnt eindelijk de 
langverwachte nieuwe roman sinds dit 
overweldigende succes. In Het geluk  

van de wolf keert Cognetti terug 
naar de Val d’Aosta met een 

onvergetelijke vertelling over 
het zoeken naar stilte  

en het vinden 
van de liefde.
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Een poëtisch liefdesverhaal en een onweerstaanbare 
ode aan de natuur

Fausto en Silvia ontmoeten elkaar voor het eerst in het berg-
dorp Fontana Fredda. Hij is schrijver, zij is een kunstenaar en 
allebei zijn ze op zoek naar een nieuw bestaan. Samen ervaren 
ze hoe de winter over het plaatsje en haar bewoners valt. Fausto 
geniet van de rust, ver weg van het rumoer van de stad en alles 
wat hij daar heeft achtergelaten, terwijl Silvia’s blik steeds ge-
richt is op de hoogste bergtop, of het beklimmen van weer een 
nieuwe gletsjer. Als de lente aanbreekt, moet Fausto nood-
gedwongen terug naar de stad, maar het verlangen naar de ber-
gen, de vriendschap met de dorpsbewoners en de herinnering 
aan Silvia zijn te sterk voor hem om hun roep lang te kunnen 
weerstaan.
Na het wereldwijde succes van De acht bergen keert Paolo Cog-
netti terug naar de adembenemende, woeste natuur van de Itali-
aanse Alpen. Hij neemt de lezer mee op reis naar de hoogste glet-
sjers en zoekt naar antwoorden op essentiële levensvragen. Wie 
willen we zijn? Waar horen we thuis? En hoe vind je geluk?

Paolo Cognetti (Milaan, 1978) is een Italiaanse schrijver en 
filmmaker. Hij brak definitief door met De acht bergen. De 
rechten van De acht bergen werden verkocht aan veertig lan-
den en het boek werd bekroond met de prestigieuze Premio 
Strega, de Premio Strega Giovani en de Prix Médicis étranger. 
Bij De Bezige Bij verschenen eveneens het autobiografische 
De buitenjongen, de roman Sofia draagt altijd zwart en het 
reisboek Zonder de top te bereiken.

oktober 2021 • gebonden, 208 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 4901 1 • nur 302

oorspronkelijke titel La felicità del lupo • vertaling Yond Boeke en Patty Krone

omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Stephan Vanfleteren •  

Over De acht bergen:

‘De acht bergen is een 
prachtroman.’  

de volkskrant 

‘Paolo Cognetti schreef 
met De acht bergen een 
magistraal verhaal over 
vriendschap en familie

banden.’ 
de morgen

‘Uitzonderlijk goed. 
Liefdevol, rauw en meer 

dan betrokken.’ 
 

nrc handelsblad

meer dan 275.000
exemplaren verkocht



Meesterbiografe Jolande Withuis vertelt het buiten-
gewone levensverhaal van een van Nederlands meest 

gerenommeerde kunstenaressen uit de twintigste eeuw. 
Jeanne Bieruma Oosting doorstond een strijd met haar 

adellijke, puissant rijke familie én met de seksevooroordelen 
van de kunstkritiek. Zij werd geconfronteerd met een 

vraagstuk dat nog altijd urgent is: hoe combineer je als 
vrouw toewijding aan je vak met een liefdes- en gezinsleven? 
Haar oplossing was radicaal: geen partner, geen kinderen. 
De rode draad in deze weergaloos geschreven biografie is 

de betekenis van Oostings werk voor haar levensgeluk, 
maar ook de prijs die zij betaalde voor haar  

‘leven voor de kunst’.

In Geen tijd verliezen corrigeert Withuis het dominante, 
wat brave beeld van het oeuvre van de kunstenares.

Als Oosting iets niet was, was het braaf.
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DE GROTE NIEUWE BIOGRAFIE       VAN JOLANDE WITHUIS

‘Heel mijn leven en mijn denken draait 
om schilderijen. Het is mijn adem.’
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De meeslepende biografie van een kunstenares  
die met alle normen brak

Jolande Withuis
g e e n  t i j d  v e r l i e z e n
Jeanne Bieruma Oosting, 1898-1994

Achtendertig was Jeanne Bieruma Oosting toen ze zichzelf in 1936 op een Parijse ex-
positie zelfbewust presenteerde als schilderes. Haar Zelfportret in werkkiel drukt triomf 
uit. Ze had dan ook een lange strijd moeten leveren voor ze zich op deze manier durfde 
uit te beelden. Volgens de conservatieve opvattingen van haar puissant rijke Friese 
familie hadden meisjes maar één doel in het leven: trouwen en kinderen krijgen. 
Werken was taboe.

Die strijd was niet voorbij toen Oosting zich eenmaal aan haar milieu had ontwor-
steld. Ook als kunstenares kreeg ze te maken met de nodige seksevooroordelen. Het 
schokkende grafische werk dat ze in de jaren dertig produceerde werd tegelijk geprezen 
als pionierswerk én bekritiseerd als ‘onvrouwelijk’.

In Geen tijd verliezen schetst Jolande Withuis met een schat aan materiaal het leven, de 
liefdes (m/v), de vriendschappen en de lange, veelzijdige loopbaan van een van Neder-
lands meest gerenommeerde beeldend kunstenaressen. Haar correspondenties met 
kunstenaarsvrienden als Ida Gerhardt, Charlotte van Pallandt en Adriaan Roland Holst, 
en de intieme brieven van haar ouders waren een goudmijn voor de auteur. Het resultaat 
is een springlevend en aangrijpend portret van een begaafde, fascinerende en moedige 
vrouw.

Schrijfster en sociologe Jolande Withuis (1949) kreeg de NWO Eurekaprijs voor 
haar boek over de verwerking van de concentratiekampen, Na het kamp (2005). 
Haar portret van verzetsman Pim Boellaard, Weest manlijk, zijt sterk (2008), werd 
bekroond met zowel de Libris Geschiedenis Prijs als de Biografieprijs. Ook haar boe-
ken Juliana (2016) en het autobiografische Raadselvader (2018) werden lovend ont-
vangen en groeiden uit tot bestsellers. In 2018 hield Withuis de Huizingalezing, 
waarin ze stelling nam tegen identiteitspolitiek.

november 2021 • gebonden met stofomslag en leeslint, 448 pag., geïllustreerd in full colour • 15 x 23 cm

€ 39,99 • isbn 978 94 031 5101 4 • nur 680 • omslagontwerp Brigitte Slangen •  

Over Juliana:

‘Een uitstekende biografie. 
Kraakhelder.’ nrc handelsblad

‘Wat een boek.’ de volkskrant

Over Raadselvader:

‘Een razendknap boek. Hoe 
Withuis het persoonlijke en 

het historische perfect in 
balans houdt, is echt heel 

bewonderenswaardig.’ 
 elsevier



Gedurende de 

‘Zomer van Jeanne’, 
vanaf april 2022, zijn er door 

heel het land tentoonstellingen 
van haar werk te bezichtigen. 
Bezoekers kunnen in Museum 

Belvédère (Heerenveen), 
Museum Henriette Polak 

(Zutphen), Museum Maassluis, 
Museum STAAL (Almen) en 

Nobilis Centrum voor 
Prentkunst (Fochteloo) in 
de voetsporen van Jeanne 

Bieruma Oosting het land door 
reizen voor een kennismaking 

met deze uit zonderlijke 
kunstenares en vrouw. Ook 

het Rijksmuseum in Amsterdam 
is voornemens aandacht aan 

haar werk te schenken.



Een 
indringende 
psychologische 
roman 
van een 
meesterlijk 
verteller

DE NIEUWE PAGETURNER      VAN RONALD GIPHART
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november 2021 • gebonden, 192 pag. • 12,5 x 20 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 5461 9

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Keke Keukelaar •  

Ontroerende roman die de lezer in zijn nekvel grijpt

De van oorsprong Nederlandse schrijver P.J. Weber kan in New 
York niet van zijn pen alleen leven. Om in zijn levensonder-
houd te voorzien, doet hij administratieve klussen voor een be-
drijf. In de nachtelijke uren stuurt hij vanuit het kantoor waar 
hij werkt per mail lange brieven aan zijn Amerikaanse agente. 
Op een avond wordt er ingebroken in het afgelegen pand. 

Terwijl de angst te worden ontdekt hem in een wurggreep 
houdt en de inbrekers steeds dichterbij komen, begint Weber 
aan een testament, een bekentenis wellicht. Hij vertelt over het 
huwelijk en de dood van zijn ouders, het schrijverschap, zijn 
zoon in Nederland, seksueel misbruik en de beschutting van 
taal. ‘Ik leef waar ik schrijf. Home is where my cursor blinks.’

Ronald Giphart (1965) debuteerde in 1992 met Ik ook van 
jou, een instant klassieker in de Nederlandse literatuur. Daar-
na volgden meer succesvolle romans, zoals Giph, Phileine zegt 
sorry, Ik omhels je met duizend armen, Troost, IJsland, Harem 
en Lieve. Zijn meest recente roman Alle tijd werd meermaals 
herdrukt en zeer goed ontvangen. In 2021 verscheen de no-
velle Applaus. Liefde in tijden van corona, bedoeld als ode aan 
de zorg én steun in de rug van lokale boekhandels. 

Over Alle tijd:

‘Met dezelfde schrijflust als 
waarmee hij zelf (bijna) dertig 
jaar geleden begon, brengt hij 

gewichtige thema’s – liefde, dood, 
trouw, ziekte – samen in een 

roman die telkens licht blijft en 
nergens pretentieus wordt.’ 
 elsevier

‘Een onweerstaanbare 
generatieroman, waarin je 

eindeloos kunt dwalen. 
Zijn beste werk tot nu toe.’ 

trouw



1918

Een hartverscheurend essay over verlies en verdriet

‘Rouw is een wreed soort leerproces. Je leert hoe rauw rouw kan 
zijn, doortrokken van woede. Hoe oppervlakkig condoleances 
kunnen klinken. Je leert hoezeer het bij rouw om woorden gaat, 
het gebrek aan woorden en het zoeken naar woorden.’

Op 10 juni 2020 overlijdt onverwacht emeritus professor James 
Nwoye Adichie in Nigeria. In Gedachten over rouw herdenkt 
Chimamanda Ngozi Adichie haar geliefde vader. Ze is een zelf-
verklaard vaderskind, en haar herinneringen vormen een eer-
betoon aan een leven van liefdadigheid en wijsheid. Gedachten 
over rouw is het verhaal van de onvoorwaardelijke liefde van 
een dochter voor haar vader, en een indringend onderzoek naar 
de aard van verdriet en rouw. 

‘Een prachtig verslag van het verdriet van een 
dochter, en een liefdesbrief aan de man die er niet 
meer is.’ the guardian

Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria, 1977) is de auteur van 
drie bekroonde romans: Paarse hibiscus, Een halve gele zon en 
Amerikanah. Daarnaast schreef ze de verhalenbundel Het 
ding om je hals en de essays We moeten allemaal feminist zijn 
en Lieve Ijeawele. Van We moeten allemaal feminist zijn ver-
scheen in 2021 een bewerkte editie voor kinderen met illus-
traties van Mylo Freeman.

oktober 2021 • gebonden met stofomslag, 88 pag. • 12 x 17 cm • € 16,99 • isbn 978 94 031 5121 2

nur 320 • oorspronkelijke titel Notes on Grief • vertaling Hi-en Montijn

omslagontwerp bij Barbara • foto Manny Jefferson •  



De pers over eerder werk van Anne Eekhout:

‘Eekhout blinkt uit in beklemming. Haar verbeelding is rijk.  
Ze geeft het gevoel dat er achter dit boek nog allerlei “schaduwboeken”  

schuilgaan. Ze zet als het ware je verbeelding aan.’ 
 nrc handelsblad

‘Eekhouts spanningsopbouw is geniaal. Je wilt als lezer door en  
door en door, wachtend op de ontknoping van alle mysteries.’  

nederlands dagblad

Het eerste boek van Anne        Eekhout bij De Bezige Bij

23 juli 1812
De hitte hield onze lijven in het gras. De wandeling had ruim een 
uur geduurd en nu waren we klam en dorstig en moe. Het was te 
warm voor laarzen. We maakten onze veters los, trokken de laarsjes 
van onze bezwete enkels, stroopten onze kousen af en giechelden 
om het gras dat onze blote benen kietelde. Het gaf niet, toch? We 
waren alleen, tussen de heuvels. We lagen in het hoge gras, we had-
den al uren niemand gezien. Al het leven om ons heen kwam van 
insecten, schapen, vogels en een enkel konijn. Er landde steeds een 
bromvlieg bij ons. Op Isabella’s haar, op mijn arm, op de rand van 
mijn glas dat balanceerde op het picknickkleed.
‘We zouden altijd met blote benen moeten lopen,’ zei Isabella. Ze 
stopte een losgeraakt plukje haar achter haar oor en geeuwde.
‘We zouden altijd zonder korset moeten lopen,’ zei ik en ik pro-
beerde grimmig te kijken, hoewel ik het eigenlijk meende.
‘Ja!’ Isabella draaide haar hoofd met een ruk naar me toe. Ze knikte 
heftig, stond op en draaide haar rug naar me toe. ‘Help me.’
‘Mevrouw,’ zei ik, terwijl ik een kleine buiging deed en het lint aan 
de achterzijde van haar japon lostrok.
Ze stroopte haar japon tot haar middel naar beneden. ‘Help eens 
met mijn korset.’ Mijn vingers maakten de veter los. Isabella deed 
het korset af. Ik wilde kijken, maar kon het niet, ik wilde niet kijken, 
maar ik kon niet anders. Ze had minuscule rode vlekjes die van 
haar hals naar beneden spikkelden. Een flits van haar borsten, wit, 
puntig, roze tepels. Een Botticelli, maar echt. Zo zacht dat ik het 
kon voelen met mijn ogen. Ik keek naar haar gezicht. Ze straalde. 
Haar ogen vonkten ondeugd en pret. ‘Even vastmaken.’ Ze trok de 
japon omhoog. Ik reeg hem vast.
‘En jij?’
Langzaam draaide ik me om. Haar vingers raakten mijn rug. Haar 
adem in mijn oor. De vlieg landde op mijn neus. Mijn japon omlaag, 
mijn borsten, mijn tepels bloot in de wereld. Toen Isabella mijn kor-
set lostrok ging er een diep gevoel van vrijheid door me heen.

Een weergaloze historische        roman over Mary Shelley
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Anne Eekhout debuteerde in 2014 met de roman Dogma, die werd genomineerd 
voor de Bronzen Uil voor het beste debuut, op de longlist stond van de AKO Litera-
tuurprijs en die wordt vertaald in het Duits. In 2016 verscheen Op een nacht (geno-
mineerd voor de BNG Literatuurprijs) en in 2019 Nicolas en de verdwijning van de 
wereld, dat de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren won. 

Mary Shelley verblijft op haar veertiende bij een  
familie in Schotland, waar een innige vriendschap 
ontstaat met Isabella Baxter. Samen dwalen ze in het 
gebied dat al eeuwen verhalen herbergt over mon-
sters en geesten, en op een dag stuiten ze diep in het 
bos op een man die geen man is. De ledematen log 
en lelijk, een hoofd dat noch menselijk, noch dierlijk 
is. Vier jaar later brengt Mary met haar geliefde  
Percy Shelley een bezoek aan haar vrienden John 
Polidori en Lord Byron, bij het Meer van Genève.  
’s Avonds bij het haardvuur vertellen ze elkaar ver-
halen. Een flintertje herinnering brengt haar terug 
naar haar tijd met Isabella in Schotland, en ook naar 
David Booth, een zeer intelligente, charismatische, 

maar tegelijk ook griezelige man, die een grote interesse in Mary en Isabella ontwik-
kelde. Dan dient ook het monster uit het bos zich weer aan, en vanuit die gedachte 
ontstaat haar verhaal over het monster van Frankenstein.

Mary is een ode aan de verbeelding, een verhaal over creëren, over de onlosmakelijke 
band tussen fantasie en werkelijkheid. En evenals Mary Shelley toont Anne Eekhout 
de kracht van een vrouw wanneer die iets ter wereld brengt wat niemand voor moge-
lijk had gehouden.

Met verbluffende verbeeldingskracht wordt de achttienjarige  
schepper van het meesterwerk Frankenstein tot leven gewekt

‘Anne Eekhout is 
een van de interessantste

 jonge schrijvers van 
dit moment.’ 

Hanna Bervoets
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Ruim een jaar na het begin van de pandemie maakt de Italiaanse 
bestsellerauteur de balans op – en hij kijkt hoopvol vooruit

Tijdens de lange coronaperiode deed de Italiaanse schrijver 
Paolo Giordano wat schrijvers nu eenmaal doen: hij observeerde 
de situatie en probeerde een wereld te begrijpen die ineens 
vreemd en bedreigend was. Maar hij reageerde ook als acade-
micus: hij probeerde de oorzaken en gevolgen te duiden, te luis-
teren naar de deskundigen en zijn eigen gedachten te ordenen. 
Zo vormde zich een uniek coronadagboek over een jaar van 
grote verandering en een reflectie op een unieke, onvergelijkba-
re periode in ons bestaan. 
Giordano brengt niet alleen een verhelderende terugblik op 
deze ingrijpende tijd, maar in Wat ik niet wil vergeten gaat hij 
op zoek naar een nieuwe balans tussen rede, emotie en ver-
wachtingen. Want we zullen, wanneer de storm eindelijk is 
gaan liggen, op zoek moeten naar een nieuwe, toekomstbesten-
dige manier van leven.

Paolo Giordano (1982, Turijn) studeerde cum laude af in de 
natuurkunde. Hij is de auteur van grote bestsellers als De een-
zaamheid van de priemgetallen en De hemel verslinden. In 
april 2020 verscheen In tijden van besmetting, waarin Giorda-
no voor het eerst over corona schreef. Hij woont met zijn gezin 
in Rome.

oktober 2021 • paperback, 144 pag. • 12,5 x 20 cm • € 16,99 • isbn 978 94 031 6181 5

nur 320 • oorspronkelijke titel Le cose che non voglio dimenticare

vertaling Pietha de Voogd • omslagontwerp bij Barbara • foto Daniel Mordzinski •  

meer dan 25.000 
exemplaren verkocht
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Voor de komende Poëzie-
week, die in 2022 zijn tiende 
editie beleeft, met als thema 
‘natuur’, zal Nasr het Poëzie-
geschenk verzorgen onder 
het motto ‘bloesemingen  

en overvloed’.

The best of Ramsey Nasr: van liefdespoëzie 
tot politieke gedichten

Sinds hij zijn entree maakte in de letteren wordt de poëzie van 
Ramsey Nasr geprezen om zijn muzikaliteit, engagement, 
scherpte en humor. ‘Soms is hij venijnig, dan weer geestig, soms 
lichtvoetig, dan ronkend en cynisch,’ zo beschreef Trouw zijn 
werk ooit. In Nasr compacter brengt de auteur het beste uit ruim 
twintig jaar dichterschap bijeen. Voor deze verzamelbundel 
maakte hij een selectie uit 27 gedichten & Geen lied (2000), On-
handig bloesemend (2004), Onze-lieve-vrouwe-zeppelin (2006) 
en Mi have een droom; alle vaderlandse gedichten (2013). 

Van de ontroerende klaagzang ‘Geen lied’ tot het virtuoze en 
vernieuwende ‘Mi have een droom’ (‘wullah, poetry poet, let mi 
takki you 1 ding’) is Nasr compacter tweehonderd pagina’s tin-
telende taal en brandende betrokkenheid. Even vurig als intiem, 
even verontwaardigd als liefdevol: deze bundeling is een bijzon-
dere kennismaking of een waardevol weerzien met een groot 
dichter en denker.

Ramsey Nasr (Rotterdam, 1974) is dichter, schrijver, acteur en 
regisseur. Hij debuteerde als dichter met de bundel 27 gedich-
ten & Geen lied. In 2005 was hij stadsdichter van Antwerpen en 
van 2009 tot 2013 vervulde hij de rol van Dichter des Vader-
lands. Voor zijn poëzie ontving hij de Hugues C. Pernath-prijs, 
de E. du Perronprijs en De Gouden Ganzenveer. Sinds 2013 is 
Nasr verbonden aan toneelgezelschap ITA. Als acteur won hij 
tweemaal een Louis d’Or en een Gouden Kalf. 

november 2021 • luxe paperback, 200 pag. • 15 x 20 cm • € 20,- • isbn 978 94 031 5851 8

nur 306 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Lenny Oosterwijk •  

‘In zijn gedichten en opinie
stukken trekt hij ten strijde  

tegen gekken en dwazen, tegen 
leugenaars en meelopers, tegen 

sjoemelaars en barbaren.  
Hij is breedsprakig, beeldend, 

scheldend, fluisterend, galmend. 
Altijd doet het ertoe wat hij te 

zeggen heeft.’ 
haarlems dagblad

‘Deze poëzie  
fonkelt en bruist  

en durft woorden als 
“ziel” en “hart” in te 
zetten zonder dat het 

belachelijk wordt.’ 
de volkskrant

Een keuze uit de gedichten van  

RAMSEY NASR



‘Mijn grootmoeder zei altijd dat we, als we niet 
weten hoe we over de toekomst moeten denken, 

terug moeten grijpen op de geschiedenis.’

Op een dag begin juni had mijn moeder een leeg colablikje gekocht van een collega van haar 
school, voor een bedrag dat je in de toeristenwinkel kwijt zou zijn aan een schilderij van onze 
nationale held Skanderbeg. Ze overlegde de hele middag met mijn oma waar ze het zou neer-
zetten en aangezien het leeg was, of ze het zou versieren met een versgeplukte roos uit de tuin.
 Enkele dagen later was het blikje opeens verdwenen. Om weer tevoorschijn te komen 
boven op de televisie van de Papas.
 De Papas hadden toegang tot ons huis, ze wisten dat we in de zak van de oude jas van 
mijn opa al ons geld bewaarden en ze hielpen ons aan toestemming van de Partij voor de 
particuliere bouw van ons huis. Mijn moeder zou er dus niet over hebben gepiekerd om de 
Papas van diefstal te betichten als het gestolen voorwerp geen colablikje zou zijn geweest. Die 
waren destijds uiterst zeldzaam. Nog zeldzamer was dat je wist wat ze bevatten. Ze waren een 
teken van maatschappelijke status: als mensen een blikje in hun bezit hadden, schepten ze 
ermee op en zetten het in hun woonkamer, meestal op een geborduurd kleedje op de televisie 
of de radio, vaak naast de foto van Enver Hoxha. Zonder het colablikje zagen onze huizen er 
hetzelfde uit. Met het colablikje veranderde er iets, niet alleen visueel. Afgunst stak de kop op. 
Twijfels rezen. Het vertrouwen was weg.
 ‘Mijn blikje!’ riep mijn moeder uit toen ze binnenkwam om de deegrol terug te geven die 
Donika haar had uitgeleend en het rode voorwerp bovenop de televisie van de Papas zag 
staan. ‘Wat doet mijn blikje hier?’ Donika kneep haar ogen samen alsof ze mijn moeders 
wijsvinger niet naar het blikje zag wijzen of dat ze niet kon geloven wat ze zag. ‘Dat is van mij,’ 
antwoordde ze trots. ‘Ik heb het pas gekocht.’ ‘Ík heb het pas gekocht,’ herhaalde mijn moeder, 
‘en kijk nu eens waar het staat.’ ‘Wou je soms beweren dat ik mijn blikje heb gestolen?’ zei 
Donika verontwaardigd. ‘Ik zeg dat jóuw blikje míjn blikje is,’ antwoordde mijn moeder. 
 Die dag maakten zij en Donika ruzie als nooit tevoren. Ze begonnen voor de televisie 
maar eindigden buiten op straat, ze scholden elkaar uit en zwaaiden met deegrollers, terwijl 
iedereen stond toe te kijken. Donika gilde dat mijn moeder een bourgeois was, verkleed als 
lerares, en mijn moeder schreeuwde dat Donika een boerin was, verkleed als postbeambte. 
Even later werd er een getuige opgetrommeld, een andere buurvrouw die in de sigarettenfa-
briek vlakbij werkte, en zij bevestigde dat ze het lege blikje had verkocht aan Donika, één dag 
nadat mijn moeder het hare had gekocht.

Het betoverende verhaal van een jonge vrouw 
die opgroeit in stalinistisch Albanië – tot ook daar 

de val van de Muur doordringt. Op de grens tussen 
socialisme en liberalisme vraagt ze zich af:  

wat is de ware betekenis van vrijheid?
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Voor de lezers van Olivia Laing, Tara Westover en Frank McCourt

Lea Ypi groeit op in Albanië, een van de meest geïsoleerde landen 
ter wereld, waar communistische idealen de plaats van religie 
innemen. Deze laatste stalinistische uithoek van Europa wordt 
geteisterd door schaarste en politieke executies, maar voor Lea 
is het haar thuis. Een plek waar mensen gelijk zijn en buren 
elkaar helpen – een plek van saamhorigheid en hoop.

Een jaar na het neerhalen van de Berlijnse Muur komt het soci-
alisme in Albanië in een vrije val terecht. Verkiezingen, kleding-
keuze en religie worden ineens vrijgegeven, maar fabrieken 
sluiten, banen verdwijnen en het land gaat failliet. Terwijl de 
droom van haar ouders’ generatie verwordt tot de desillusie van 
de hare en familiegeheimen aan het licht komen, begint Lea 
zich af te vragen wat vrijheid nou echt betekent.
 
Vrij is een onvergetelijk boek over volwassen worden te midden 
van politieke onrust. Ypi verkent op ingenieuze wijze de grenzen 
van vooruitgang en de last van het verleden, belicht de dunne 
lijn tussen idealen en werkelijkheid en onderzoekt waar onder-
drukking en vrijheid elkaar raken.

Lea Ypi (1979) is hoogleraar politieke theorie aan de London 
School of Economics en universitair hoofddocent filosofie aan 
de Research School of Social Sciences in Canberra, Australië. 
Na haar promotie aan het European University Institute vol-
tooide ze een postdoconderzoek aan de universiteit van 
Oxford. Ypi schrijft regelmatig voor The Guardian, de New 
States man en The Independent.
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oorspronkelijke titel Free. Coming of Age at the End of History • vertaling Luud Dorresteijn

omslagontwerp bij Barbara •  

‘Mustread voor iedereen die zich 
bezighoudt met de politiek van verzet.’ 

Paul Mason, auteur van Postkapitalisme en 
Een stralende toekomst

‘Een emotionele en aangrijpende memoir
 over de zoete geur van de mensheid 
vermengd met vlees, bloed en hoop.’ 

Philippe Sands, auteur van Oost-Weststraat

‘Indringend, aangrijpend en ontroerend.  
Ypi brengt de geschiedenis op een memorabele 

en krachtige manier tot leven.’ 
Tara Westover, auteur van Leerschool 

‘In geen tijden las ik een memoir  
die zo warm en uitnodigend is als deze.  

Geschreven door een intellectueel  
met talent voor het vertellen van verhalen.’

Vivian Gornick, auteur van Verstrengeld en 
Een vrouw apart. En de stad



Op de school van mijn vader was er een priester- 
leraar waarvan alle leerlingen wisten dat je niet naar 
zijn bureau geroepen wilde worden, al hadden ze geen 
woorden om uit te drukken waarom niet. Moeders 
voelden aan hun water dat ze hun kinderen niet alleen 
bij Albert moesten laten. Vaders bemoeiden zich er 
niet mee, die waren te druk met het kostwinnerschap. 
En toch liet mijn grootmoeder haar kind alleen bij  
hem. Voor ik zelf een kind krijg moet ik haar begrij-
pen. Ergens in haar leven schuilt een les over het moe-
derschap.
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nur 301 • omslagontwerp bij Barbara • foto Stephan Vanfleteren •  

Een beklemmende, persoonlijke vertelling  
over familiegeheimen en hun nawerking

‘Al drie jaar staat mijn grootmoeder in het tuinhuisje. In een roestvrijstalen  
urn – het goedkoopste model. Volgens mijn moeder staat ze daar voor straf.’  
 
Waarom zou de veraste grootmoeder straf verdienen? Op zoek naar antwoorden 
verdiept het hoofdpersonage zich in haar familiegeschiedenis. We schrijven de late 
jaren zestig. De hele wereld lijkt te veranderen, maar in het burgerlijke, katholieke 
West-Vlaanderen blijft veel bij het oude. Haar vader gaat als kind wekelijks met zijn 
ouders naar de kerk, voor de vorm. Daarna wordt er gegeten, gedronken en naar 
Maria Callas geluisterd, vaak in het gezelschap van Albert, de rijke, excentrieke huis-
vriend. Hij betaalt ook alle gezinsvakanties naar de chique Europese oorden van 
plezier.  
Maar onder dat laagje van luxe en het goede leven schuilen onuitspreekbare, des-
tructieve verlangens. Waarom fluisteren moeders dat zij hun kind niet bij Albert 
achter durven laten? En waarom lijkt liefde in dit milieu zo vaak een transactie?  
 
Heleen Debruyne vond de inspiratie voor De huisvriend in brieven en dagboeken 
van haar grootouders. Dat zette haar aan tot een verkenning van moederschap, liefde 
en intimiteit. Een verhaal over hoe het verleden koppig blijft doorwerken.  

Heleen Debruyne (1988) groeide op in het West-Vlaamse Roeselare. Ze werkt 
voor radiozender Klara en schrijft onder meer voor Humo. Ze is ook bekend van 
Vuile lakens, het boek en de gelijknamige podcast over seks en lichaam. In 2016 
verscheen haar goed ontvangen debuutroman De plantrekkers. 

‘Wat De plantrekkers tot zo’n geslaagd debuut maakt: Debruynes 
talent om een complete mensen soort in één scherpe karakterisering 
weg te zetten. Scherp, grappig, raak – zoals de hele roman.’  

het parool 



‘Een buitengewone man die alles op het spel 
heeft gezet om vrouwen te helen, te koesteren 

en te eren.’ the guardian

‘Als helden bestaan, dan is hij er een.’ 
libération

Als arts in Oost-Congo behandelde Denis Mukwege 
talloze slachtoffers van verkrachting, een praktijk die 
massaal als oorlogswapen werd ingezet. Te midden 

van het geweld hielp hij de vrouwen hun leven voort 
te zetten en, ondanks alle schaamte en verdriet, een 

plek in hun gemeenschap terug te vinden. Zelf  
ontsnapte hij in 2012 aan een moordaanslag.

In 2018 ontving dokter Mukwege de Nobelprijs  
voor de Vrede. In De kracht van vrouwen vertelt  

hij zijn verhaal en dat van de vrouwen die hij  
behandelde – en richt hij een monument op  

voor hun moed en veerkracht.
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Het verhaal van Nobelprijswinnaar  
Denis Mukwege is een monument voor de  

veerkracht van vrouwen die, waar ook ter wereld, 
slachtoffer zijn van seksueel geweld

In het door oorlog verscheurde Congo behandelt de onverschrokken voorvechter van 
vrouwenrechten Denis Mukwege slachtoffers van verkrachting. Corruptie, wreedhe-
den en onverschilligheid houden de conflicten al decennialang in stand, en verkrach-
ting van vrouwen wordt ingezet als oorlogstactiek. Niet alleen in Congo, maar overal 
ter wereld worden vrouwen mishandeld. Mukwege zet zich ondanks meerdere aan-
slagen op zijn leven onverminderd in voor zijn missie: dit geweld tegen vrouwen een 
halt toeroepen.

In De kracht van vrouwen beschrijft Mukwege de worsteling en het lijden, maar ook de 
hoop en de veerkracht van vrouwen die met seksueel geweld geconfronteerd zijn. Hij 
behandelde duizenden vrouwen op het randje van de dood, en werd keer op keer 
verrast door hun herstel, groei en onvermoeibare veerkracht.

De kracht van vrouwen is een inspirerende en zeer overtuigende boodschap in het 
#MeToo-debat en een noodzakelijke oproep tot actie in het gevecht tegen seksueel 
geweld, waaraan vrouwen en mannen zij aan zij moeten meedoen.

Dr. Denis Mukwege werd in 1955 geboren in Belgisch-Congo. Hij wordt gezien als 
’s werelds meest toonaangevende expert in het behandelen van verkrachtingsletsel. 
In 1999 richtte hij het Panzi-ziekenhuis op, waar dagelijks tientallen slachtoffers van 
seksueel geweld worden behandeld. Voor zijn werk kreeg Mukwege de Sacharovprijs 
voor de mensenrechten, en in 2018 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. 

‘De man die de menselijke waardigheid hooghoudt, 
daar waar ze het meest belaagd en bespuwd wordt.’ 

David Van Reybrouck

‘Vrouwen en meisjes met fysieke en psychische verwondingen, gevolgen van 
grenzeloos wreed geweld, ogenschijnlijk onherstelbaar. Dokter Mukwege herkent 

hun kracht. Hij helpt, geduldig, en geeft hun het vertrouwen weer te leven,  
en zelfs te stralen.’ Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

E E N  V E R H A A L  VA N  M O E D  E N  V E E R K A C H T
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Een nietsontziend portret van de schaduwkant van Rome 
door een van de beste Italiaanse schrijvers

In maart 2016 wordt in een appartement in een van de buiten-
wijken van Rome een jongen vermoord. De jongen, Luca Vara-
ni, werd eerst langzaam gemarteld en stierf daarna een uiterst 
pijnlijke en eenzame dood. De daders zijn twee mannen, niet 
veel ouder dan het slachtoffer, met een doodnormale achter-
grond.
De zaak krijgt meteen veel publiciteit. Kranten en televisiepro-
gramma’s speculeren erop los, maar er lijkt geen enkel motief te 
zijn. Als journalist van de krant la Repubblica schrijft Nicola 
Lagioia veelvuldig over de moord op Luca Varani. Hij is direct 
gefascineerd, en ziet gaandeweg een verband tussen het gedrag 
van de daders en de wetteloosheid die Rome teistert. Bijna vijf 
jaar lang volgt Lagioia de zaak op de voet. Hij interviewt familie 
en vrienden en correspondeert uitvoerig met een van de daders 
in de gevangenis. Hij daalt af in een schaduwstad, een tweede 
Rome dat met verwaarlozing en corruptie wordt overgenomen 
door het kwaad.
Stad van de levenden is een onthutsend literair meesterwerk, 
een waardige opvolger van In Cold Blood.

Nicola Lagioia is een van de meest toonaangevende journa-
listen en schrijvers van Italië. Hij schreef eerder Breng alles 
terug naar huis, en won in 2015 de Premio Strega voor zijn 
zeer goed ontvangen roman De wreedheid. 

‘Lagioia schrijft over een van de 
meest schokkende moorden in de 
moderne geschiedenis van Rome. 
Literatuur brengt het verhaal tot 

leven, en Lagioia laat zien hoe dun 
de grens is tussen de wereld van  
de moordenaars, en die van ons  

eigen dagelijkse bestaan.’
Domenico Starnone
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De opvolger van haar grandioze prozadebuut

Less is more. Dat adagium is aan Delphine Lecompte niet besteed. De kern van haar 
schrijverschap is de overdaad – tevens haar hoofdzonde. Waar die bij anderen schaadt, 
is ze voor de schrijver-dichteres bij uitstek het middel om de wereld te bedwingen. 
Begin dit jaar verblufte Lecompte iedereen met Beschermvrouwe van de verschoppelingen, 
haar veelbesproken, nietsontziende prozadebuut. Daarin legde ze beurtelings zichzelf, 
haar dierbaren en haar vijanden op de pijnbank en hield ze feilloos de grootste mo-
raalridders een spiegel voor die toonde dat hun luide geroep diep wortelt in hypocrisie. 
Nu komt ze met de opvolger, deel II, waarin de waanzin andermaal welig tiert en dat 
naar eigen zeggen dubbel zo goed is. Dat belooft wat. 

Delphine Lecompte (1978) is een dichteres en schrijfster met een bont en eigen-
zinnig oeuvre. Haar poëzie werd bekroond met onder meer de C. Buddingh’-prijs en 
de Prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen en genomineerd voor 
de VSB Poëzieprijs. In 2018 publiceerde ze The Best of Delphine Lecompte, een keu-
ze uit eigen werk. Vrolijke verwoesting (2019) is haar meest recente dichtbundel. In 
2020 maakte Lecompte haar debuut als prozaïste met Beschermvrouwe van de ver-
schoppelingen.
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‘Als er dit jaar helemaal  
niets meer van waarde  

gepubliceerd zal worden,  
is het toch een geslaagd jaar,  

omdat dit boek er is.’  

  
de volkskrant over  
Beschermvrouwe van  
de verschoppelingen



UITGEVERIJ DE BEZIGE BIJ 
VERWELKOMT MET TROTS 

DAVE EGGERS
Op 19 oktober 2021 zal Het Alles, de nieuwe roman  
van de wereldwijde bestsellerauteur Dave Eggers,  

verschijnen bij Uitgeverij De Bezige Bij.

In dit meeslepende maar ook beangstigende vervolg  
op De Cirkel (waarvan meer dan 150.000 exemplaren werden 

verkocht in Nederland en Vlaanderen, en dat in 2013 tot  
Boek van de Maand werd gekozen door het dwdd-

boekenpanel) onderzoekt Eggers op overtuigende en 
beklemmende wijze waar de dominantie van een geheel 

digitale cultuur toe kan leiden, en wat er gebeurt als  
iemand besluit zich hiertegen te verzetten.
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Eggers op zijn allerbest: een spannende en confronterende 
pageturner over de toekomst van de mens

Het Alles speelt zich een paar jaar na De Cirkel af, in een wereld waar het machtigste 
internetbedrijf op aarde alle andere succesvolle computerbedrijven heeft overgenomen 
en het rijkste en gevaarlijkste – en gek genoeg meest geliefde – monopolie ooit is ge-
creëerd: Het Alles.

Delaney Wells lijkt niet bepaald de ideale nieuwe werknemer van Het Alles: als voor-
malig boswachter staat ze zeer sceptisch tegenover de nieuwe technologie, maar toch 
weet ze dankzij haar charmes een baan te krijgen. Ze is een vrouw met een missie, en 
heeft maar één doel voor ogen: het bedrijf van binnenuit vernietigen. Samen met haar 
partner in crime, de flegmatieke Wes, gaat ze op zoek naar de zwaktes van Het Alles, 
in de hoop de mensheid te bevrijden. Maar voor wie strijdt Delaney eigenlijk? En wil 
de mens wel écht vrij zijn?

Dave Eggers (1970) is de auteur van onder meer Een hartverscheurend verhaal van 
duizelingwekkende genialiteit, Wat is de Wat en De Cirkel. Hij is tevens de drijvende 
kracht achter uitgeverij McSweeney’s en de non-profitorganisatie 826 Valencia. Zijn 
boeken werden genomineerd voor de Pulitzer Prize, de National Book Award en de 
National Book Critics Circle Award.

‘Hilarisch en verontrustend en idealistisch. 
Een ongebruikelijke combinatie in een roman, 

maar hier het noodzakelijke gevolg van een krachtige 
stem die schrijft over wat het belangrijkst is 

voor onze toekomst.’ Mohsin Hamid
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Een visionaire roman, een moderne klassieker

Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het mach-
tigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun soci-
ale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door een univer-
seel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts één online identiteit. 
Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken.
Mae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf, de groepsactiviteiten en de 
feestjes, de oneindige mogelijkheden – zelfs als ze het leven buiten de campus lang-
zaam uit het oog verliest, een ontmoeting met een collega haar in verwarring brengt, 
en haar bijdrage aan de Cirkel steeds meer openbaar wordt.
De Cirkel is een intelligente, scherpe en spannende roman die vragen oproept over ons 
geheugen, onze geschiedenis, privacy, democratie en de grenzen aan onze kennis van 
de wereld.

‘Misschien wordt de term “een verontrus
tend boek” soms wat lichtvaardig gebruikt. 
In het geval van De Cirkel lijkt het haast een 

understatement.’  
de volkskrant  

 
‘Eggers verzint niets. Hij gaat uit van het 

bestaande en gaat gewoon een stapje verder. 
Dat maakt zijn boek ook zo relevant, 

en angstaanjagend.’ de morgen
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Een buitengewoon openhartige vertelling over herinneren  
en de tragiek van zijn familiegeschiedenis

Vier jaar geleden keerde Marcel Möring terug naar het noorden, 
waar hij opgroeide. Daar, tussen bos en boerenland, kwamen al 
rondzwervend herinneringen terug die ver weg en diep verbor-
gen leken. Nu, na meer dan een halve eeuw, kan hij nog steeds, 
zo tussen waken en slapen, naar de onderduikouders van zijn 
moeder lopen. Zijn moeder had er in 1945 voor gekozen om bij 
hen te blijven, in plaats van terug te keren naar haar geboorte-
stad Rotterdam. ‘Het is een plek waar ik graag kom, vanwege de 
warmte, de geur, de suggestie ook van een andere wereld, maar 
ik mag niets aanraken. Dat is een van de weinige verboden in 
het huis van mijn grootouders.’ 
In Familiewandeling duikt Marcel Möring, wandelend door het 
landschap van zijn jeugd, in het verleden en zoekt hij mensen 
en gebeurtenissen op die bepalend waren. Voor het eerst open-
baart hij zijn familiegeschiedenis, die vooral wordt gekenmerkt 
door vergeten, vergeten en doorgaan.

Marcel Möring is de auteur van een groot internationaal ge-
waardeerd en veelbekroond oeuvre. Voor zijn debuut Mendels 
erfenis ontving hij de Lubberhuizenprijs, voor Het grote ver-
langen de AKO Literatuurprijs en voor In Babylon de Gouden 
Uil Literatuurprijs. Met Dis won hij de F. Bordewijkprijs en 
stond hij op de longlist van de Libris Literatuur Prijs. De romans 
Dis, Louteringsberg en Eden vormen een trilogie waarin Möring 
twee uiteenlopende verhaalwerelden op meesterlijke wijze met 
elkaar weet te verbinden. In 2019 verscheen de roman Amen, 
die genomineerd werd voor de Boekenbon Literatuurprijs.

november 2021 • gebonden, 96 pag • 12 x 17 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 3171 9
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Marcel Möring
Familiewandeling

‘Eiken en kraaien hebben een positieve connotatie voor mij: mijn favoriete 
boom en vogel, hoewel ik mijn depressies ook omschrijf als een zwarte kraai. 
Maar er is iets voor te zeggen dat de depressie mij erg vertrouwd is, dat niets 
dieper gaat, dat het lange tijd misschien wel mijn meest intieme relatie is ge
weest.
Ik zou, zo tussen waken en slapen, over het voetpad langs de asfaltweg kunnen 
lopen, naar mijn grootmoeder.’
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Een sprankelend en weergaloos familieportret door de ogen  
van een van de scherpzinnigste Franse schrijvers van dit moment

Jean is de jongste zoon van Edgar en Marta Popper. Hij is de 
rustigste van hun drie kinderen. Zijn zus Nana was de oogappel 
van hun vader, ook al heeft ze altijd haar eigen plan getrokken. 
Oudste zoon Serge is het ‘moeilijke kind’, en zelfs nu, op zijn 
zestigste, weet hij met zijn nukken en slechte humeur de sfeer in 
de familie vaak te verpesten. In hun jeugd waren de twee jon-
gens altijd jaloers op hun zus. Ze houden van haar, maar ze tor-
menteren haar nog steeds met kleine pesterijen.
Uit zijn eerste huwelijk heeft Serge een dochter, Josephine, en 
als haar grootouders zijn overleden stelt zij voor om met Nana 
en Jean naar Auschwitz te reizen, om meer te weten te komen 
over de familiegeschiedenis van Marta. Tijdens hun bezoek 
krijgt Serge het aan de stok met Nana. De ruzie escaleert en in 
het heetst van de strijd maakt Serge het zo bont dat zijn zus al 
het contact met hem verbreekt.
Met Serge legt Yasmina Reza op onnavolgbare wijze haar vinger 
op de kleine frustraties en de onuitgesproken afgunst die elk 
familieverband zo uniek en fascinerend maken.

Yasmina Reza woont in Parijs en schrijft romans en toneel-
stukken. Ze won tweemaal zowel de Laurence Olivier Award 
als de Tony Award, onder meer voor haar toneelstuk Art. Haar 
roman Gelukkig de gelukkigen werd genomineerd voor de 
Euro pese Literatuurprijs 2015. Babylon won de prestigieuze 
Prix Renaudot 2016.‘Op virtuoze wijze het leed en 

 de absurditeit van ons dagelijks 
bestaan tonen, daarin is  

Yasmina Reza een meester.’
 

de volkskrant

‘Als geen ander is Reza  
in staat onze worsteling met  

het menszijn op een hilarische 
manier tot behapbare proporties  

terug te brengen.’
nrc handelsblad
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Bali kennen we vooral  
als een paradijs voor toeristen.  
Maar het eiland kent ook een 

andere kant: een zeer gewelddadige 
geschiedenis. Historica Anne-Lot 

Hoek deed jarenlang onderzoek en 
haalt de onderste steen boven.

‘AnneLot Hoek is een van die zeldzame 
historici die diepgravend onderzoek en 

oral history weet te combineren met grote 
leesbaarheid. Wat een prestatie, deze 

studie over Bali! Wat een zwier!’ 
David Van Reybrouck
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Een onthutsende, indringende en vernieuwende 
dekolonisatiegeschiedenis 

Op nog geen dertig kilometer van de plek waar nu de internationale luchthaven op het 
eiland Bali ligt werden op 20 november 1946 bijna honderd Balinese strijders door het 
Nederlandse leger gedood. Een groot oorlogsmonument tussen de helgroene sawahs, 
waar de confrontatie jaarlijks wordt herdacht, herinnert hieraan. Hoewel Bali wereld-
wijd een geliefd vakantieoord is, weten maar weinigen iets van de gewelddadige kolo-
niale geschiedenis van het eiland. 

In De strijd om Bali weerspreekt Anne-Lot Hoek de koloniale echo die in Nederland 
nog altijd klinkt: die van een loyaal eiland waar de verzetsbeweging na de Japanse 
capitu latie maar weinig voorstelde. Niets was minder waar. Hoek plaatst de bloedige 
guerrillastrijd die op het eiland ontvlamde binnen de imperiale geschiedenis, maar 
ook in het hart van de Nederlandse naoorlogse dekolonisatiepolitiek.

Aan de hand van zo’n honderd interviews met getuigen en nabestaanden op Bali en in 
Nederland, uitgebreid archiefonderzoek, dagboeken, memoires, fotoalbums en research 
ter plaatse dringt Hoek tot in de haarvaten van het koloniale systeem door. Ze schetst 
een complex, gelaagd en vernieuwend beeld van een wrede onafhankelijkheidsstrijd.

Anne-Lot Hoek is journaliste en historica. Ze schrijft voor NRC Handelsblad, Vrij 
Nederland en De Groene Amsterdammer over de Indonesische onafhankelijkheids-
oorlog. Voor haar baanbrekende werk als promovenda aan de Universiteit van Amster-
dam ontving ze de ASH Valorisation Prize 2020. Begin 2022 wordt het project ‘Onaf-
hankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’, waaraan 
Hoek bijdroeg, gepresenteerd. De strijd om Bali is haar debuut.

november 2021 • gebonden met papieromplakte band, 544 pag., geïllustreerd in full colour • 15 x 23 cm 

€ 39,99 • isbn 978 94 031 5231 8 • nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Keke Keukelaar •  

Anne-Lot Hoek

de strijd om bali
imperialisme,verzet en onafhankelijkheid 1846-1950
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november 2021 • paperback, 176 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 5311 7

nur 320 • omslagontwerp bij Barbara • foto Keke Keukelaar •  

Liesbeth Staats is journalist en programmamaker. Ze werkte 
onder meer bij het NOS Jeugdjournaal en EenVandaag en was 
een van de vaste gezichten van het actualiteitenprogramma 
Brandpunt. Daarnaast presenteerde ze Nooit meer slapen op 
NPORadio1 en maakte ze verschillende documentaireseries, 
waaronder De baby-industrie (2018) en Waarom werken 
vrouwen niet? (2020). Met Waarom vrouwen minder werken 
dan mannen (en dat ook jouw probleem is) debuteert Staats 
als schrijver.

Het is een veelkoppig monster, de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. Op de werkvloer, en ver daarbuiten, zijn mannen 
de norm. Nog altijd is het zo dat vrouwen veel minder werken 
dan mannen – en voor datzelfde werk krijgen zij doorgaans 
minder betaald. Daarnaast doen vrouwen steevast het grootste 
deel van het huishouden. En ook de zorg voor de kinderen 
komt vooral op het conto van vrouwen. Hoe komt het toch dat 
deze patronen zo hardnekkig zijn en zich zo moeilijk laten uit-
roeien? En wat zijn de gemiste kansen voor vrouwen én man-
nen, zolang we geen afscheid nemen van die ingesleten ge-
woontes? 
Liesbeth Staats maakte er een spraakmakende documentairese-
rie over en diept de materie nu verder uit in Waarom vrouwen 
minder werken dan mannen (en dat ook jouw probleem is). Aan 
de hand van talloze voorbeelden – soms geestig, vaak persoon-
lijk, altijd schrijnend – brengt ze de vele facetten van deze pro-
blematiek in kaart en vuurt ze de discussie aan. Want één ding 
is duidelijk: het is tijd om een einde te maken aan deze ongelijk-
heid. We moeten nú in actie komen.

Een aanstekelijk pleidooi dat iedereen zou moeten lezen



Een zomer van familiegeheimen en een verloren 
liefde. Het papieren paleis is een overweldigende  
en meeslepende roman waarin een vrouw moet 

kiezen tussen verlangen en veiligheid.

‘De lommerrijke paden en meren in de bossen van Cape Cod 
vormen een prachtig contrast met het scherpe verhaal. Heller knalt 

uit de startblokken met haar debuutroman.’ kirkus reviews

‘Lang geleden dat ik zo heb genoten van een roman. 
Ik vond hem geweldig.’ Nick Hornby
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oktober 2021 • paperback, 384 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 1221 3

nur 302 • oorspronkelijke titel The Paper Palace • vertaling Roos van de Wardt

omslagontwerp bij Barbara • foto Charlotte Owen Watson •  

Een verrassende en aangrijpende pageturner over liefde, familie, 
en de fouten uit het verleden die altijd boven water komen

Op een vroege zomerochtend, lang voordat de anderen wakker 
worden, duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het ijskoude water 
van het meertje naast Het papieren paleis, het zomerhuis waar 
ze al sinds haar jeugd elke vakantie doorbrengt. Elle is gelukkig 
getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend is alles an-
ders. De avond tevoren is ze tijdens het diner weggeglipt met 
Jonas, al sinds hun kindertijd haar beste vriend. Terwijl hun 
partners binnen zitten te kletsen hebben Jonas en Elle voor het 
eerst van hun leven seks met elkaar.
De volgende vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn voor 
Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig heeft 
opgebouwd? Of gooit ze alles overboord voor het leven met Jonas 
waar ze nooit eerder van durfde te dromen? Gaandeweg dringen 
de herinneringen aan haar jeugd zich steeds meer aan haar op. 
Hoewel ze een afschuwelijk deel daarvan altijd zo goed moge-
lijk verborgen heeft gehouden, wordt Elle nu gedwongen de 
confrontatie met zichzelf aan te gaan.

Miranda Cowley Heller werd geboren in New York en was 
lange tijd een van de leidinggevenden van HBO. Ze was onder 
meer verantwoordelijk voor de totstandkoming van series als 
The Sopranos, Six Feet Under, The Wire en Deadwood. Ze 
woont in Los Angeles en Londen. Het papieren paleis is haar 
debuut.

Miranda Cowley Heller

Het papieren paleis

‘Een betoverend debuut. 
Sfeervol en verrassend tot het einde.’

publishers weekly

‘Dit huis, deze plek, kent al mijn geheimen.’

62
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Waarom werken we gedachteloos mee aan 
het twijfelachtige succesverhaal van Big Tech?

Een elite van tech-entrepeneurs is er in zeer korte tijd in geslaagd 
om mens en maatschappij te domineren. Sinds de introductie van 
de iPhone in 2007 zijn diensten als WhatsApp, Instagram, Snap-
Chat of de cloud niet meer weg te denken. In vijftien jaar tijd heeft 
er een collectieve digitale bekering plaatsgevonden, die onze le-
vens rigoureus veranderd heeft. 

In Wij nihilisten stelt Hans Schnitzler een vraag die nauwelijks 
gesteld wordt: hoe heeft deze virtuele klasse dat voor elkaar ge-
kregen? Geïnspireerd door onder andere Friedrich Nietzsches 
geschriften over nihilisme gaat hij op zoek naar de culturele 
wortels van dit succes. Zijn zoektocht dompelt de lezer onder in 
de wonderlijke wereld van het archetype van het internettijd-
perk: de nerd. Tegelijkertijd houdt hij ons een wrange spiegel 
voor: in feite zijn wij allemaal nerds. 

De datarevolutie dreigt haar eigen kinderen op te eten. Met dit 
boek spoort Schnitzler ons aan om ons eigen aandeel hierin onder 
ogen te komen. Want pas als we ons hiervan bewust zijn is ver-
andering mogelijk.

Hans C. Schnitzler (1968) is filosoof en publicist. Zijn essays 
en columns verschenen onder meer in de Volkskrant, NRC 
Handelsblad, De Standaard, De Groene Amsterdammer en 
Hard Gras. Hij is columnist voor het journalistieke platform 
Follow the Money en betrokken bij de Bildung Academie. Na 
zijn succesvolle debuut Het digitale proletariaat (2015) ver-
scheen in 2017 zijn eveneens veelverkochte Kleine filosofie 
van de digitale onthouding.

oktober 2021 • paperback, 144 pag. • 12,5 x 20 cm • € 18,99 • isbn 978 94 031 3801 5

nur 730 • omslagontwerp Jan van Zomeren • foto Frank Ruiter •  

‘Schnitzler fundeert zijn  
fraai geformuleerde 

zorgen op de pijlers van 
de techniek filosofie.’ 

de volkskrant over  
Het digitale proletariaat

‘Een prettig leesbaar 
betoog dat niet alleen 

steunt op relevante 
filosofische literatuur, 

maar ook op de ervaring 
van studenten die een 
digitale onthouding 

doorstonden.’ 
trouw over Kleine 

filosofie van de digitale 
onthouding

‘Een even sterk als 
verontrustend essay.’  

de volkskrant 
over Kleine filosofie 

van de digitale 
onthouding

Hans Schnitzler 

Een zoektocht naar de geest van digitalisering
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oktober 2021 • paperback, 80 pag. • 12 x 20 cm • € 16,99 • isbn 978 94 031 5241 7

nur 320 • oorspronkelijke titel Dialogue sur l’art et la politique • vertaling 

Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos • omslagontwerp Moker Ontwerp

foto Arnaud Delrue en Antonio Olmos/Guardian/eyevine/anp • 

Een gesprek over activisme, extremisme en de toekomst van linkse 
politiek tussen twee toonaangevende kunstenaars

Ken Loach is een van de meest geroemde Britse filmregisseurs 
van de afgelopen vijftig jaar. Zijn hele carrière wordt gekenmerkt 
door een fel realistische kijk op maatschappelijke kwesties als 
armoede, klassenverschillen en de rechten van arbeiders. 
De jonge Franse schrijver Édouard Louis heeft veel overeen-
komsten met Ken Loach, toch verschillen ze sterk van elkaar. 
Inmiddels is Louis gevierd en succesvol, maar hij werd geboren 
in de achtergestelde wereld die Loach veelvuldig probeert te 
portretteren in zijn films. 
Louis en Loach gaan met elkaar in gesprek over kunst en poli-
tiek. Wat is de toekomst van het socialisme? Hoe kan rechts- 
extremisme worden bestreden? Beide mannen ontdekken 
gaandeweg hoe sommige onderwerpen grenzen van afkomst en 
leeftijd doen vervagen, ook al verschillen ze over de oplossingen 
sterk van mening.

Édouard Louis (1992) werd geboren als Eddy Bellegueule. 
Hij schreef de bestsellers Weg met Eddy Bellegueule, Ge-
schiedenis van geweld, Ze hebben mijn vader vermoord en 
Strijd en metamorfose van een vrouw. Zijn boeken worden in 
meerdere landen bewerkt tot zeer succesvolle toneelstukken 
en films.

Ken Loach (1936) is een Brits filmregisseur en maakt al sinds 
de jaren zestig veelbekroonde films met een kenmerkende 
sociaal-realistische stijl. Zijn meest recente films zijn I, Daniel 
Blake en Sorry We Missed You.

Première toneelbewerking 
Ivo van Hove 15 september 

2021 (ita Amsterdam)
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Een weergaloos en indrukwekkend verslag van de wereldwijde strijd 
voor het behoud van de democratie

Waarom keert de wereld zich af van de democratie? En wat 
kunnen we hieraan doen? Voormalig adviseur van Barack Obama 
en bestsellerauteur Ben Rhodes neemt ons mee in zijn persoon-
lijke en prachtig geschreven zoektocht naar antwoorden.

Rhodes signaleert dat de democratie wereldwijd onder vuur 
ligt. Op zoek naar verklaringen voor deze ontwikkeling spreekt 
hij politici, activisten en dissidenten in landen als Rusland, China 
en Hongarije over het opkomende nationalisme en autoritarisme. 
Deze enerverende expeditie leert hem dat de toekomst van de 
democratie allerminst zeker is.

Na de val is een ambitieuze en noodzakelijke ontdekkingsreis: 
langs het ongebreidelde kapitalisme van na de Koude Oorlog, 
de opkomst van het militarisme na 9/11 en het aanhoudende 
racisme dat het verzet tegen Amerika’s eerste zwarte president 
aanwakkerde. Rhodes toont hoe belangrijk het is om te blijven 
vechten voor de waarden die onze maatschappij kenmerken – 
voor onszelf en voor de hele wereld.

Ben Rhodes (1977) ging in 2001 aan de slag als speechschrij-
ver voor congresleden en als medewerker bij onderzoeken 
naar 9/11 en de Irakoorlog. Tot 2017 was hij Obama’s belang-
rijkste adviseur op het gebied van buitenlandse politiek en 
nationale veiligheid. In 2018 publiceerde hij Mijn jaren met 
Obama. Naast zijn huidige werkzaamheden als schrijver werkt 
Rhodes bij NBC News en is hij co-host van de podcast Save the 
World over internationale nieuws- en beleidsontwikkelingen.

oktober 2021 • paperback, 400 pag. • 15 x 23 cm • € 29,99 • isbn 978 94 031 5291 2

nur 320 • oorspronkelijke titel After The Fall • vertaling Pon Ruiter en Aad Janssen

omslagontwerp Jan van Zomeren • foto Natalie Moser •  

met een 
speciaal voor-
woord voor de 

nederlands -
talige editie

‘Zijn intelligentie straalt uit deze 
pagina’s en, ja, het is ook een 

uitzonderlijk goed geschreven 
boek.’ de standaard

‘De slimste weergave tot nu toe  
van hoe wij buitenlands beleid benaderden. 
Bovendien is het een van de meest urgente 
verhalen die ik ken over hoe het is om acht 

jaar lang in het Witte Huis het Amerikaanse 
volk te dienen.’ Barack Obama

Over Mijn jaren met Obama:

‘Wat Rhodes doet is zeldzaam voor 
politieke memoires: hij heeft een menselijk 

en integer boek geschreven.’ 
the new york times book review

‘Leerzaam, grappig en ontroerend; 
dit is een prachtig en essentieel 

verslag van hoe het was om erbij te 
zijn.’ Samantha Power



oktober 2021 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm 

€ 20,99 • isbn 978 94 031 6141 9 • nur 302

oorspronkelijke titel All That Is • vertaling Ton Heuvelmans

omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Na de Tweede Wereldoorlog keert marinier 
Philip Bowman terug naar Amerika, waar hij 
al snel als redacteur aan de slag gaat. In die 
periode was de uitgeverswereld nog klein-
schalig – een tijd van bijeenkomsten in chi-
que appartementen en feestjes die steevast 
uit de hand liepen. Bowman dompelt zich 
onder in deze wereld van vluchtige intimitei-
ten en onverwachte veroveringen. Maar er is 
één verovering die hij vergeefs najaagt: die 
van de liefde. Eén huwelijk mislukt, een an-
der vindt nooit plaats en hij raakt in de ban 
van een vrouw die hem verraadt. Plotseling 
bevindt Bowman zich op een pad dat hij 
nooit verwacht had in te slaan.
 
Alles wat is is geschreven in Salters kenmer-
kende poëtische stijl. Het is een meeslepend 
en verleidelijk liefdesverhaal over de passies 
en teleurstellingen die een man in zijn leven 
meemaakt.

‘Een prachtig ingetogen, ja nuchtere 
roman over dromen en wat zij 
vermogen.’ de volkskrant

oktober 2021 • paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm 

€ 20,99 • isbn 978 94 031 6151 8 • nur 302

oorspronkelijke titel Light Years • vertaling Peter Verstegen

omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Het leven van het echtpaar Nedra en Viri be-
staat uit luxueuze etentjes met hun benij-
denswaardige vrienden, ingenieuze spelletjes 
met hun kinderen en tot in de puntjes geor-
ganiseerde dagen die ze doorbrengen met 
schaatsen of zonnen op het strand. Maar er 
zitten barstjes in het ogenschijnlijk perfecte 
oppervlak, tekortkomingen die onherroepe-
lijk tot het verval van hun relatie zullen leiden.
 
Lichtjaren, dat in 1975 voor het eerst ver-
scheen, is een moderne klassieker; een verlei-
delijke, geestige, tedere en tot de verbeelding 
sprekende roman over een generatie mensen 
die de grenzen van hun geluk ontdekken.

‘James Salter is een van de  
grootste schrijvers die ik ken.’ 
Tommy Wieringa

De twee mooiste romans van de        grootmeester weer leverbaar



november 2021 • paperback, 80 pag. • 12,8 x 19 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 5871 6

nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • omslagillustratie Tim Artz •  

Nepnieuws en trollen dreigen 
Rommeldam te ontwrichten

Er heeft een invasie plaatsgevonden en Rommeldam wordt overspoeld door buiten-
aardse wezens, de maanblaffers. Ze zijn goed vermomd, loeren overal en zouden uit 
zijn op de macht. Althans, zo luidt het gerucht dat de ronde doet en dat, gesteund door 
de sensatiebeluste media, Rommeldam op zijn kop zet. De angst slaat toe en dit leidt tot 
de opkomst van de Sociale Ontwaak Partij, die opkomt voor de ordelievende burger en 
die overal waarschuwt voor de gevaarlijke nieuwkomers. Men kan niet voorzichtig ge-
noeg zijn. Als heer Bommel ervan wordt verdacht een maanblaffer te zijn, dreigt voor 
hem de gevangenis. Maar gelukkig is er Tom Poes, die tot op de bodem uitzoekt waar 
de venijnige geruchten vandaan komen en door wie ze worden rondgebazuind.
In zijn prikkelende inleiding legt Huib Modderkolk een verband met fake news en 
trollen vandaag de dag en laat hij zien hoe verbazingwekkend actueel De maanblaffers, 
door Marten Toonder in 1967 geschreven, nog altijd is.

Huib Modderkolk (1982) is onderzoeksjournalist bij de 
Volkskrant. Hij is een autoriteit op het gebied van geheime 
diensten en digitale oorlogsvoering en was vaste gast bij  
De Wereld Draait Door. Zijn boek Het is oorlog maar nie-
mand die het ziet werd genomineerd voor diverse journa-
listieke prijzen, er werden meer dan 75.000 exemplaren 
van verkocht.

Vier immer actuele Bommel-verhalen

Voorwoord Klaas Knot

978 94 031 3520 5 • € 7,50 •  

Voorwoord Joris Luyendijk

978 94 031 9060 0 • € 12,50 •  

Voorwoord Michiel Vos

978 94 031 1261 9 • € 9,99 •  

AMERIKAANSE 
VERKIEZINGS-

EDITIE

BREXIT-
EDITIE

BITCOIN-
EDITIE

DE MAANBLAFFERS
MARTEN TOONDER

MET EEN VOORWOORD VAN HUIB MODDERKOLK

NEP 
NIEUWS
EDITIE
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‘Een aards, hemels en hels vuurwerk.’ 
Met deze woorden bekroonde de jury in 2000 de 

roman Tongkat met de Gouden Uil. Het betekende 
de doorbraak van Peter Verhelst. Sindsdien won hij 
vrijwel alle grote prijzen en blijft hij met hetzelfde 

vuur zijn literair labyrint uitbreiden. In januari  
2022 viert Peter Verhelst zijn zestigste verjaardag 
met een fonkelende nieuwe novelle en een fraaie 

heruitgave van zijn klassieker Tongkat. 
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‘Ik vergeet nooit de klap die ik kreeg toen ik de magistrale  
openings bladzijden van Tongkat las. Ik dacht meteen: hier gebeurt 
iets volkomen nieuws, iets ongehoords dat de literatuur definitief 
verandert.’ Stefan Hertmans

januari 2022 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 5451 0

nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp •  

januari 2022 • gebonden, 144 pag. • 12 x 19 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 3251 8 • nur 301

omslagontwerp Moker Ontwerp •  

Een fonkelende nieuwe novelle over het verlangen 
dat ons voortdrijft naar het licht

Een man verdwijnt. Zelf weet hij niet waar-
heen, maar niets zal hem tegenhouden. Hij 
ijlt naar een verboden gebied waar zich, als 
een kloppend hart, een gebouw bevindt dat 
langzaam door de natuur wordt overwoe-
kerd. De man ontmoet een beer, een kool-
mees, vlinders, een ekster – maar is het wel 
een ekster? In geheime holtes van het ge-
bouw vindt de man lichamen. Zijn ze echt of 
zijn ze herinneringen? Zijn ze nog in leven? 
Wat betekent dat licht dat als een halo om de 
lichamen hangt? En waarom giet de man 
benzine over de vloer van de kamers?

Lichamen is een hartstochtelijke liefdesver-
klaring aan de taal, aan beelden die beter nog 
dan herinneringen samenvallen met wat er 
in onze levens echt gebeurd is.

Tongkat, oorspronkelijk verschenen in 1999, 
werd bekroond met de Gouden Uil, de 
Vlaamse Cultuurprijs voor Proza en de F. 
Bordewijkprijs. Deze moderne klassieker 
beleefde vele drukken, verscheen in diverse 
talen en verkocht ruim 60.000 exemplaren.
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oktober 2021 • luxe paperback, 176 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 6121 1 

nur 306 • omslagontwerp Brigitte Slangen • foto op omslag Pieter van der Meer •  

Hans Faverey was een taalkunstenaar en een van de grote Nederlandse dichters van 
de twintigste eeuw. Hij zocht nieuwe wegen in de dichtkunst en vond die toen hij zich 
realiseerde dat de taal zélf tot daden in staat is. Dat zij kapot kan maken, tot stilstand 
kan brengen, iets in beweging kan zetten, doodmaken, dingen kan laten verdwijnen. 
Wat doet de taal met de werkelijkheid? Van die vraag is zijn poëzie doordrongen. Een 
mug een olifant laten bestijgen, dolfijnen laten praten, de dageraad haar roze schemer 
laten bevingeren. Faverey doet het. Dat is de essentie van zijn gedichten. Faverey 
vernieuwde de poëzie en drukte er zijn onuitwisbare stempel op.
Verborgen in het zichtbare bevat een keuze uit de gedichten van Hans Faverey door 
Marita Mathijsen. Zij kent zijn werk door en door en toont met deze prachtige selectie 
hoe ontregelend, tijdloos en muzikaal Favereys gedichten zijn.

Hans Faverey (1933-1990) werd geboren in Paramaribo en kwam op zesjarige leef-
tijd met zijn moeder en broertje naar Nederland. Zijn eerste gedichten verschenen in 
het literaire tijdschrift Podium in 1962, zijn debuutbundel volgde zes jaar later. Twee 
dagen voor zijn overlijden op 8 juli 1990 verscheen zijn laatste dichtbundel, Het ont-
brokene. Kort daarvoor was hem de Constantijn Huygensprijs toegekend voor zijn 
hele oeuvre. 

Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. Ze staat bekend om haar boeken over de negentien-
de eeuw. Ze beheert de nalatenschap van Faverey en bezorgde diens Verzamelde 
gedichten (1993) en Gedichten 1962-1990 (2010) met daarin ongepubliceerde ge-
dichten uit de nalatenschap.

Een dichter die de taal het onmogelijke liet doen
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november 2021 • gebonden met papieromplakte band, 88 pag. • 12,5 x 20 cm • € 19,99

isbn (liefde) 978 94 031 1821 5 • isbn (rouw) 978 94 031 1861 1 • nur 306 • omslagontwerp Moker Ontwerp

foto (hagar peeters) Koos Breukel •  

Tijdloze bloemlezingen      over de groTe Thema’s

Liefde en dood, misschien wel de twee meest fundamentele thema’s in ons bestaan. 
Iedereen krijgt ermee te maken en wanneer dat gebeurt zijn we vaak sprakeloos. Maar 
gelukkig zijn er de dichters, die in hun poëzie het woordeloze een stem geven.
In deze twee schitterend vormgegeven bloemlezingen zijn gedichten opgenomen die 
even onvergetelijk als tijdloos zijn en uitdrukking geven aan de diepste gevoelens van 
gemis en verlangen.

Tjitske Jansen stelde Liefde samen. Zij schreef vier bundels 
waarin ze poëzie, proza en theater combineert. Gefascineerd 
door het herinneren vat ze in taal die situaties die haar ge-
vormd hebben. Met haar eerste bundel Het moest maar eens 
gaan sneeuwen vestigde ze instant haar naam. Voor haar 
tweede Koerikoeloem ontving ze de Anna Bijns Prijs. Onlangs 
verscheen Iedereen moet ergens zijn.

De gedichten in Rouw werden gekozen door Hagar Peeters. 
Peeters is de auteur van een indrukwekkend en gevarieerd 
oeuvre. Haar dichtbundels en non-fictie werden meermaals 
bekroond. Ook haar proza viel in de prijzen: haar roman Malva, 
over de verstoten dochter van de Chileense dichter Pablo Ne-
ruda, werd onderscheiden met de Gouden Boekenuil en in zes 
talen vertaald.

In schitterende uitvoering, het begin 
van een serie verleidelijke cadeautjes

samengesTeld door Toon-       aangevende dichTers



Al meer dan 200 verschillende 
audioboeken beschikbaar
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Luisteren naar

In De Bezige Bij Podcast gaan de redacteuren van de uitgeverij in gesprek 
met de auteurs met wie ze zo nauw samenwerken, waaronder 

De Bezige Bij!

Leo Blokhuis, Bart Chabot, Jurriën Hamer, Helena Hoogenkamp,
Raoul de Jong, Marcia Luyten, Jeroen Olyslaegers, Sheila Sitalsing 

en Tommy Wieringa.

Luister de podcast op debezigebij.nl 
of via uw favoriete podcast-app.
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Mooie, gebonden boekjes      als balsem voor de ziel



‘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. Het is non-fictie, maar leest als een 
roman. Het gaat over hoe het is om als migrantenkind op te groeien 

in Nederland. 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
 

‘Een urgent boek dat confronteert en 
tot reflectie dwingt.’ Murat Isik
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Nu al 8e druk!

WINNAAR 
Jan Hanlo Essayprijs 2021



De Bezige Bij feliciteert 

meesterverteller Chris de Stoop 
met zijn oeuvreprijs van de Vereniging 

van Onderzoeksjournalisten
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Nu al 4e druk!

‘Ik heb De overlevenden in één ruk 
uitgelezen. Wow, wat een boek.’ 

Fons Plukker, Boekhandel Maximus

‘Ik ben compleet fan van dit boek!’ 
Veronie Snijder-Kramer, 

Boekhandel Kramer

‘Een boek dat eindigt met een klap in je 
gezicht. Zo’n klap dat je er stil van wordt…’ 

Manda Heddema, 
Boekhandel Jacques Baas

‘Wát een fijn boek, zeg! Erg ontroerend 
zonder sentimenteel te worden.’

 Carlijn Brouwer, Boekhandel Het Colofon

‘Ik heb De overlevenden  
in één adem uitgelezen. Wat een  

prachtig boek! Qua sfeer en kwaliteit  
even goed als Benedict Wells.’  

Anthoni Fierloos, 
Boekhandel De Koperen Tuin

‘Werkelijk waar, deze man kan 
schrijven! Alles in het verhaal leent zich  

voor ver filming. Maar eerst is er het 
boek om van te genieten!’ 

Margreet de Haan, Boekhandel 't Spui 

‘Een prachtige roman. 
Knap gedaan.’ Ria van Halem,  

Boekhandel Verkaaik
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