Mosque shaped alarm clock
Weer schalt vanuit de minaret, die zich op het dressoir
verheft tussen kiekjes van kleinkinderen en het grote
scherm van de tv, de stem van de muezzin de woonkamer in,
mechanisch, robotachtig, en maakt een eind aan het gesprek.
Ze wordt geroepen om te bidden, trekt zich
in een hoek van de kamer stil terug. Engelen,
profeten, openbaringen, eeuwigheid – ze twijfelt niet,
je weet het zeker, getwijfeld heeft ze nooit.
Gebaard heeft ze je, opgevoed, een vreemde zien worden,
maar losgelaten nooit en jij haar evenmin; ongeduldig
blijf je wachten, kinderlijk verongelijkt, haar onverdeelde
aandacht wil je, overtuigd dat dood is dood.

uit Waar is het lam?, de nieuwe dichtbundel van Mustafa Stitou
zie pagina 59
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Tash Aw, Vreemdelingen op een kade
Jan Baeke, Het verkeerde hart
Hila Blum, Hoe je van je dochter moet houden
Remco Campert, Twintigers
Mircea Cărtărescu, Solenoïde
Bart Chabot, Mijn vaders hand (mp)
Ari Deelder, ABCDeelder
Nikki Dekker, diepdiepblauw
Jean-Baptiste Del Amo, De mensenzoon
Paul Demets, De bijendans
Joël Dicker, Het mysterie van kamer 622 (mp)
T.S. Eliot, Het barre land
Andy Fierens, De Trompetten van Toetanchamon
Oded Galor, De reis van de mensheid
Alicja Gescinska, Apate spreekt
Frédéric Gros, Wandelen
Wim Hazeu, Lussanet
Shirley Hazzard, De overgang van Venus
Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 23
Stefan Hertmans, Het verborgen weefsel
Raoul de Jong, Gesprekken met opa
James Joyce, Ulysses
Kasper van Kooten, Van Kooten en de beat
Édouard Louis, Veranderen: methode
Marcia Luyten, Moederland
Margareta Magnusson, 		
Levenslessen van iemand die (waarschijnlijk) eerder doodgaat dan jij
Claudio Magris, Zuiderkruis
Peter Middendorp, Neven
Anil Ramdas, Badal
Mustafa Stitou, Waar is het lam?
Chris de Stoop, Hemelrijk
Jeroen Theunissen, Ik = cartograaf
Guido Tonelli, Tijd
Paul Verhaeghe, Identiteit, Autoriteit en Intimiteit
Dirk van Weelden, Het voorbeeld van hun liefde
Tommy Wieringa, Ga niet naar zee

De Bezige Bij verwelkomt
Peter Middendorp
Neven is een roman over de vernietigende kracht van schuld.
Over liefde en verbondenheid, afgunst en wraak. Over de vraag
of we elkaar willen, moeten, kunnen redden. Of we ons moeten
verzetten tegen het noodlot of dat beter kunnen omhelzen.

Ik heb het gedaan, Arie. Ik heb het gedaan. Het is mijn
schuld, mijn grote schuld. Door mij zit je in die gore rolstoel, door mij ben je je verstand kwijtgeraakt, door mij
ben je een wrak, een ruïne, een ademend lijk. Het is mijn
schuld, ik heb het gedaan. Door mij ben je je leven kwijt,
alles. Door mij heb je geen toekomst meer, heeft Nadia
geen man meer en je dochter geen vader. Door mij is het
leven van Nadia en je dochter verwoest.
Zo, dat heb ik gezegd. Dat is eruit, het hoge woord. Het
heeft een jaar in mijn keel gezeten, hij zat vaak helemaal
dicht, er kon op sommige dagen geen vast voedsel langs, al
langer dan een jaar heeft het op mijn borst gelegen, als een
dood gewicht, een olifant, een paard, er waren dagen dat ik
geen adem kon halen. Dat ik bijna stikte.
Het is mijn schuld. Ik heb het gedaan. Hoor je dat?
Dringt het tot je door? Je bloedeigen neef heeft je verraden,
ik dus, Rob, Robbie, je bijna-broer, degene aan wie je het
nauwst bent verwant. Je herkent me misschien nog wel. Je
voelt misschien nog wel dat ik het ben. Luister goed, probeer het te begrijpen. Door mij ben je er zo aan toe.

‘Ik neem mijn hoed af voor Peter Middendorp, die een wonder heeft verricht,
het wonder van de literatuur: de ongemakkelijke vereenzelviging met een
zogenaamd monster. Jij bent van mij is een lange, koude huivering.’
Tommy Wieringa

‘Een krachttoer van schrijfkunst. Een geweldig vernuftige roman.
Het ijzersterke Jij bent van mij blijft nog lang onder je huid zitten.’
 nrc handelsblad
‘Middendorp is de schrijver van het subtiele gebaar en het kleine woord.
Het resultaat is een tedere, licht melancholische roman.’
 knack focus

PETER MIDDENDORP

Neven is een overrompelende roman over de
vernietigende kracht van schuld. Over liefde
en verbondenheid, afgunst en wraak
Er is waarschijnlijk één straf erger dan de rolstoel, en dat is te moeten toezien hoe een
ander in jouw plaats in die rolstoel zit, en daar voor altijd in zal moeten blijven zitten.
Zonder te denken of te praten, met alleen wat geluiden af en toe, en soms een automatische beweging van een arm, een schouder of een been. (Vegetatief, hoort hij wel eens
zeggen.) Dit alles denkt Robert Oosterhof als hij zijn neef Arie een jaar na de aanslag
ophaalt uit een instelling, voor een tripje naar een Waddeneiland. Een vergissingsaanslag was het – of heeft Robert de daders een handje geholpen om in plaats van hem
zijn neef Arie te grazen te nemen?
De neven lijken als twee druppels water op elkaar. Alles hebben ze samen gedaan,
vanaf hun vroegste jeugd. Opgroeien. Studeren. De wiethandel. Alles, totdat Arie zijn
hoek van de handel verkoopt en Robert alleen in hun oude leven achterlaat, dat intussen in handen is van een nieuwe generatie criminelen: serieuzer, en meedogenlozer.
Robert had zich hun leven altijd voorgesteld als een zeldzaam verhaal van liefde, loyaliteit en verbondenheid. Maar naarmate de tocht naar de Wadden vordert en moeizamer
wordt, vraagt hij zich steeds meer af: klopt het wel wat ik altijd heb gedacht? Hebben
we wel alles samen gedaan? Lijken wij wel net zoveel op elkaar als we altijd hebben
aangenomen?
Neven is een onthutsende, zwartkomische noodlotsroman. Over de vraag of we elkaar
willen, moeten, kunnen redden. Of we ons moeten verzetten tegen het noodlot of dat
beter kunnen omhelzen.

Peter Middendorp (Emmen, 1971) brak door met Vertrouwd voordelig, een aangrijpende, humoristische roman over een jeugd in de Blokker-winkel in Emmen.
Deze roman werd met sterren begroet in de kritiek, stond op de longlist van de
Libris Literatuur Prijs en werd bekroond met de Groninger Boekenprijs. Jij bent van
mij werd genomineerd voor de BookSpot Literatuurprijs, bekroond met de Groninger
Boekenprijs en vertaald in het Duits. Sinds 2012 is Peter Middendorp columnist voor
de Volkskrant.
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‘Eén vraag is centraal gaan staan in mijn leven en
heeft me steeds beziggehouden als ik alleen was:
hoe kon ik revanche nemen op mijn verleden?
Met welke middelen? Ik heb alles geprobeerd.’
In Veranderen: methode vertelt Édouard Louis
zijn eigen verhaal, zijn odyssee, op nietsontziende
en pijnlijk eerlijke wijze. Hij bewijst eens te meer
waarom hij een van de belangrijkste en meest
toonaangevende schrijvers van zijn generatie is.

De grote nieuwe roman van Édouard Louis

Het wereldwijde literaire succes van Édouard Louis is ongekend. Nog voor zijn dertigste heeft hij al meerdere zeer goed ontvangen bestsellers op zijn naam staan. Hij is
voortdurend op reis om over zijn werk te praten, en zijn boeken worden door beroemde
regisseurs voor het toneel bewerkt. Louis bezoekt literaire festivals, geeft colleges aan
prestigieuze universiteiten en kan continu rekenen op de belangstelling van de pers.
Het succes en de aandacht zijn eerst verslavend, maar langzaam maar zeker mat dit
hem ook af, tot hij begint te walgen van zijn eigen leven.
Jarenlang had Édouard Louis één prangende wens: hij wilde zijn jeugd ontvluchten en
ontsnappen aan de grijze luchten van Noord-Frankrijk. Hij droomde ervan om rijk
te zijn en op straat herkend te worden. Maar nu hij dat heeft bereikt wil hij eigenlijk
alleen maar in een hoekje blijven liggen, weg van alles. Een gat graven en erin verdwijnen om nooit meer te hoeven spreken en bewegen.
In Veranderen: methode vertelt Édouard Louis zijn eigen verhaal, zijn odyssee, op
nietsontziende en pijnlijk eerlijke wijze. Hij bewijst eens te meer waarom hij een van
de belangrijkste en meest toonaangevende schrijvers van zijn generatie is.

Édouard Louis (1992) werd geboren als Eddy Bellegueule. Hij schreef de bestsellers Weg met Eddy Bellegueule, Geschiedenis 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.
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‘Het geloof in maakbaarheid en sociale mobiliteit is bij de heersende
klassen bijna fundamentalistisch. Édouard Louis is een van de zeldzaam
heldere stemmen die daar met zijn boeken kleine barsten in maakt.
Klassenverraad is, helaas, nog altijd een veelkoppige beproeving en dat is tragisch
voor mensen aan beide uitersten van het spectrum.’ Roxane van Iperen

Over Strijd en metamorfose van een vrouw:
‘In zijn vierde roman behandelt Louis zijn door schaamte overschaduwde
verhouding met zijn moeder. Alle ingrediënten voor een spetterende finale
zijn aanwezig.’  nrc handelsblad
‘Met een hernieuwde blik legt hij zijn jeugd en gedrag in de weegschaal
én snijdt hij ook in eigen vlees.’  de morgen

In De reis van de mensheid
onderzoekt de eminente Israëlische
econoom Oded Galor de wortels
van ongelijkheid in de geschiedenis van
de menselijke soort. Dit belangwekkende
boek paart de historische ambitie
van Harari aan het politieke
engagement van Piketty.

WERELDWIJDE
VERSCHIJNING
(25 LANDEN)
OP 31 MAART
2022

Waar welvaart en ongelijkheid vandaan komen
Het grote verhaal van groei en ongelijkheid,
verteld door een van ’s werelds meest
vooraanstaande denkers
In een fascinerende reis van het begin van de mensheid naar het heden en weer terug,
biedt de wereldberoemde denker Oded Galor een boeiende oplossing voor twee fundamentele en onderling verbonden mysteries: menselijke welvaart en ongelijkheid. Hoe
komt het dat onze levensstandaard die van alle andere soorten ver overtreft? Waarom is de
vooruitgang zo ongelijk verdeeld over de wereld? En hoe zijn de grote verschillen tussen
landen ontstaan?
Galor laat zien hoe technologie, bevolkingsomvang en aanpassingsvermogen slechts
tweehonderd jaar geleden leidden tot een verbluffende verandering in de geschiedenis
van de mens en legt de uiteindelijke oorzaken van ongelijkheid bloot: onze voorouders die
geografisch gezien gunstig leefden en een rijke diversiteit kenden, vonden het pad naar
welvaart, terwijl degenen die deze voordelen misten vanaf het begin benadeeld werden.
Met een ecologische crisis op de stoep blijkt dit hoopvolle boek van unieke betekenis en
ongeëvenaarde relevantie: De reis van de mensheid toont wat onze soort nodig heeft om te
overleven – én te gedijen.

Oded Galor is professor aan Brown University en de grondlegger van de ‘unified
growth theory’ (uniforme groeitheorie). Eerder werkte hij aan de universiteiten van Tel
Aviv en Jeruzalem. Hij ontving verschillende onderscheidingen en werd verkozen tot lid
van de Academia Europaea. De vertaalrechten van De reis van de mensheid werden
verkocht aan 25 landen.
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Over Jaguarman:
‘Een wervelend boek,
een unieke mix van
non-fictie en fictie,
klassieke queeste,
reisverhaal, levensles,
gebed en sprookje,
literatuur- en
geschiedschrijving.’

nrc handelsblad
‘Een schitterend
geschreven boek.’
de correspondent,
Beste boeken van
2020
‘Als er één boek is dat
u dit jaar écht moet
lezen, dan is het
Jaguarman: om iets
wezenlijks te leren over
ongemakkelijke waarheden, om “zelf na te
blijven denken, zelfs
als niemand anders
dat doet”, en om de
schoonheid in jezelf
te omarmen.’ tzum

Een intiem en ontroerend kleinood over de lessen
die we kunnen leren van de generaties boven ons
In veel opzichten zijn Raoul de Jong en zijn Groningse opa
elkaars tegenpolen. Opa Ep is een witte man van 90, die zijn hele
leven niet hoefde te koken of schoon te maken en die vrouwen
niet vertrouwt achter het stuur. Raoul is 35, half-Surinaams, valt
op mannen, heeft geen rijbewijs en huilt om films met Julia
Roberts. Maar zijn opa is een van de mensen die Raoul zijn leven
gaven.
Wanneer Raoul opa Ep bezoekt in diens nieuwe kamer in een
verzorgingstehuis, is hij warriger en breekbaarder dan ooit.
Raoul besluit met hem in gesprek te gaan, nu het nog kan. Om
de verhalen van zijn opa’s generatie te begrijpen en te bewaren.
Terwijl op de achtergrond de coronapandemie woedt, en Raoul
aan zijn boek Jaguarman werkt, praten opa en kleinzoon over
leven, dood en alles daartussenin. Gesprekken met opa, gebaseerd op de stukken die Raoul schreef tijdens zijn opa’s laatste
levensjaar, is een warm universum vol levenslessen, liefde,
tevreden glimlachen en grote en kleine sprookjes.

Raoul de Jong (1984) schreef voor Vrij Nederland, Het Parool
en NRC Handelsblad en publiceerde vijf boeken. Voor zijn debuut ontving hij de Dick Scherpenzeelprijs. In 2013 verscheen
De grootsheid van het al, dat werd onderscheiden met het
Beste Rotterdamse Boek en een eervolle vermelding kreeg
van de Bob den Uyl Prijs. Zijn boek Jaguarman, dat in 2020
verscheen, werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs,
de European Union Prize for Literature en de Boekenbon Literatuurprijs.
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‘Een nieuwe en onvergetelijke gebeurtenis in de Israëlische literatuur.’
haaretz
‘Het bezoek is een bedwelmend precieze studie van het gezinsleven.’
de volkskrant
‘Het bezoek is een mooi debuut, dat een raak beeld geeft van de problemen
van een gewoon Israëlisch gezin. Blum legt een vergrootglas op kinderen
die niet willen deugen, aftakelende (schoon)moeders, ontspoorde zusters.
Dat alles giet ze in een zinderende taal.’ nrc handelsblad

De spraakmakende Israëlische bestseller over de verwoestende
kracht van de liefde tussen een moeder en een dochter
Een vrouw staat in een donkere straat, duizenden kilometers
verwijderd van haar huis in Israël. Ze kijkt stiekem door de verlichte ramen van een woning in Groningen. De twee meisjes die
ze in de woonkamer ziet zijn de dochters van haar enige dochter,
de kleinkinderen die ze nog nooit heeft ontmoet. Dan vertrekt
ze weer naar Israël, zonder te hebben aangebeld.
Deze fenomenale roman draait om een gezin: moeder, dochter
en vader. Een gezin waarin fouten gemaakt worden en misverstanden ontstaan, uit naam van de liefde, die uiteindelijk zullen
leiden tot een onmetelijk psychologisch drama. Met precisie fileert Hila Blum de liefde van een moeder voor haar dochter en
toont genadeloos de grenzen aan van het vermogen om het lot
van je kinderen te bepalen.

Hila Blum werd geboren in Jeruzalem, maar groeide op in
Hawaï en woonde in Parijs en New York. Ze heeft gewerkt als
journalist en als redacteur bij een van de meest vooraanstaande
Israëlische uitgeverijen. Haar debuutroman Het bezoek was
een grote bestseller en werd wereldwijd zeer goed ontvangen.
Hoe je van je dochter moet houden is haar tweede boek en is
wederom een groot succes in Israël.
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‘Zolang je hard werkt en studeert blijf ik van je houden en zal
ik de toekomst met je aandurven. Ik ben er vaak zo zeker van,
zo pijnlijk zeker, dat jij het bent van wie ik houd, jij alleen.’
Het klinkt verliefd en als een aanmoediging. Maar het is ook
duidelijk dat ze het leven met Gerrit als een hachelijk avontuur ziet. Als Gerrit niet hard werkt en studeert, mietert de
liefdesaffaire, het hele toekomstplan, in een afgrond.
In die afgrond wil je als verliefde, eenentwintigjarige
jongen zonder idee voor de toekomst, die tegen zijn zin naar
een tropische koloniale oorlog is versleept, niet reddeloos
verdwijnen! Je kunt deze briefpassage lezen als een kil dreigement, maar dan ben je doof voor de ondertoon van angst
die erin doorklinkt. Ze durft het leven met hem alleen aan als
hij een man met een plan is, iemand die met overtuiging iets
van zichzelf maakt, zodat ze op hem kan leunen.

‘Dirk van Weelden is letterlijk
een bezielend schrijver.’
Kees ’t Hart, de groene
amsterdammer
‘Onmiskenbare gedrevenheid
en groot vertelplezier.’
Juryrapport
Frans Kellendonkprijs

Een schitterend portret van een huwelijk: een geschiedenis
van onze tijd, verteld door de zoon die na de dood van zijn
ouders hun liefdesbrieven vond
Het is vlak na de oorlog, het begin van de wederopbouw. Gerrit
en Ank hebben elkaar net leren kennen en schrijven elkaar op
ritselend lichtblauw luchtpostpapier. Het voorbeeld van hun liefde neemt de lezer mee in de caleidoscoop aan gevoelens, herinneringen en gedachtes die worden opgeroepen bij het lezen van
de honderden brieven tussen twee amper twintigjarigen, die
later de ouders van de schrijver zullen worden. Brieven geschreven tussen 1948 en eind 1950, vanaf een schip op de Stille
Oceaan, vanuit een kazerne in de tropen. Vanuit een gebombardeerd Rotterdam, vanaf de tafel van een idealistische studente
aan de sociale academie.
De verteller maakt er zijn eigen verhaal van en richt zich tot zijn
dochter van drieëntwintig, om haar te laten zien waar hij, en
dus ook zij, vandaan komt.
Het voorbeeld van hun liefde is een universeel verhaal over hoe
we gevormd worden door de omstandigheden, door onze ouders en hun karakters en denkbeelden. Tegelijk is het een hartstochtelijk pleidooi voor lezen en schrijven als innerlijke krachtbron, en als een subtiel instrument om op afstand intiem
aanwezig te zijn.
Dirk van Weelden (1957) studeerde filosofie en debuteerde
in 1987 samen met Martin Bril met Arbeidsvitaminen. Het
ABC van Bril & Van Weelden. In 1989 debuteerde hij solo,
met Tegenwoordigheid van geest. Later volgden onder meer
Mobilhome (Multatuliprijs 1992), Oase, Orville en Van hier
naar hier. Hij ontving de Frans Kellendonkprijs in 1999. Recenter volgden meer romans, verhalen en essays, waaronder Een
maand in Manhattan (logboek) en de roman Het laatste jaar.
Sinds 1999 is Van Weelden redacteur van De Gids.
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In
vertelt Chris de Stoop het
onthutsende verhaal van een zorgcentrum dat, na
het bezoek van een sinterklaas, catastrofaal door
coronabesmettingen getroffen wordt.

Die zaterdag dat hij met staf en mijter in de krant
kwam was hij nog nietsvermoedend opgestaan. Hij zat
al dagen in quarantaine in het appartement boven zijn
kantoor. De zaak was gesloten, want nog twee medewerkers waren ziek geworden.
‘Gaat dit soms over u?’ appte een kennis die hem
een bericht van een krantensite doorstuurde.
Hij klikte op de link en las: ‘Sinterklaas blijkt super
verspreider en besmet zorgcentrum.’ Een klap in zijn
gezicht zou hij het niet noemen, het voelde meer aan
als een betonblok dat op hem neerstortte. Alsof je in
een nanoseconde tot moes werd geslagen.

Een aangrijpende kroniek van besmetting,
schuld en schaamte
In het hart van de Kempen, op de hei, breekt een helse tijd aan
wanneer een zorgcentrum na het bezoek van de goede sint getroffen wordt door corona. De sint, mantelzorger voor zijn oude
moeder, wordt als ‘superverspreider’ bestempeld en is een moment lang wereldnieuws.
Honderden verzorgingstehuizen kampten met grote uitbraken,
duizenden bejaarden stierven als vliegen, maar dit waargebeurde verhaal van een mantelzorger roept nu indringende vragen
op over wat er echt gaande was. Hoe is het als je goed wilt doen
maar kwaad aanricht? Wat is de nasleep van schuld en schaamte? Waarom is de ene mens minder mens dan de andere?
Chris de Stoop, zelf jarenlang mantelzorger, met ook een corona
dode onder zijn naasten, brengt een ingetogen kroniek van het
drama, vermengd met zijn eigen familie-ervaringen. Een persoonlijk, ontroerend portret van binnenuit.

Chris de Stoop werd bekend als auteur van spraakmakende
non-fictie, zoals zijn debuut Ze zijn zo lief, meneer (1992), over
een bende vrouwenhandelaars. Zijn werk werd intussen bekroond met journalistieke en literaire prijzen. In 2015 verscheen
zijn bestseller Dit is mijn hof, over de teloorgang van het boerenland, waarvoor De Stoop de Confituur Boekhandelsprijs
kreeg toegekend. In 2018 publiceerde hij Wanneer het water
breekt, een universeel, aangrijpend verhaal over de diepe
breuk die migratie is. Het boek Daniel (2020), waarin De Stoop
indringend en liefdevol verhaalt hoe een eenzaat een zondebok werd, staat op de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs 2021.
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Over eerder werk:
‘Chris de Stoop schreef een
magistraal boek met internationale
allure.’  de morgen
over Het boek Daniel
‘Een prachtig boek. Ook nu
heeft De Stoop weer een juweel
afgeleverd.’ dwdd-boekenpanel
over Wanneer het water breekt
‘Haarfijn fileert De Stoop de
banaliteit van de brute, haast
achteloze roofmoord op zijn oom.
Het boek Daniel is een eerbetoon
en journalistieke obductie tegelijk.’
 de volkskrant over
Het boek Daniel
‘Een magistraal boek.
Wat een superbe, bitterzoete
lof- en klaagzang.’
Tom Lanoye in de standaard
over Dit is mijn hof
27

Een ongekend mooie correspondentie tussen twee
jongens die staan te popelen de wereld in te gaan
Het was vriendschap op het eerste gezicht tussen Remco Campert en Rudy Kousbroek.
Ze leerden elkaar kennen in de schoolbanken van het Amsterdams Lyceum, in
september ’45. Allebei waren ze getekend door de oorlog. Remco verloor zijn vader,
Rudy het paradijs dat Nederlands-Indië voor hem als kind was. Op het lyceum, dat
Campert voortijdig zou verlaten, legden zij de basis voor een levenslange vriendschap.
De twee hebben lange tijd met elkaar gecorrespondeerd, een briefwisseling die aanving in de roerige jaren vijftig. Die brieven zijn een prachtige weerslag van waar hun
hoofd en leven vol van waren. Er zijn verliefdheden, romances en al dan niet weer
verbroken huwelijken. Er is seks en drank en zottigheid. En er zijn de letteren, want
Remco bevindt zich midden in het literaire leven van de Vijftigers, aardige jongens,
die net als hij en Rudy de wereld aan het bestormen zijn.
Twintigers bevat de brieven die Remco Campert in de jaren vijftig aan zijn vriend
Rudy Kousbroek in Parijs schreef. Dat de brieven van Rudy aan Remco verloren gingen,
laat onverlet dat dit boek het mooist denkbare beeld schetst van de meest vormende
jaren van Remco Campert.

Remco Campert (1929) is dichter, romancier en columnist. Voor zijn poëzie ontving
hij onder meer de Jan Campert-prijs, de P.C. Hooft-prijs en de Gouden Ganzenveer.
In 2015 werd hij geëerd met de Prijs der Nederlandse Letteren. Zijn recentste dichtbundel is Mijn dood en ik (2019), waarin hij het einde in de ogen kijkt.
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De pers over Remco Campert:
‘Alles is bij Remco Campert een ode aan het leven, de kunst en de liefde.’
nrc handelsblad
‘Je voelt aan elke versregel hoe hij poëzie ademt.’ de morgen

EEN OPENHARTIG LEVENSVERHAAL

Op de eerste klap van mijn drumpartij (de basdrum voelde
als een aardschok) flitsten alle lampen in Ahoy aan en zag ik
vanachter mijn drumkasteel een vage, donkere deken op en
neer golven. Was dat het publiek? Waar waren de mensen? En
wie zat hier te drummen? Het leek of ik uittrad in plaats van
optrad. En nog iets onwaarschijnlijks gebeurde: mijn beat
was mijn eigen beat niet meer. Door een hysterische menigte,
die ik niet zag maar alleen hoorde, kreeg ik het gevoel dat
ik niet was waar ik moest zijn in mijn ritme. Waar ik dan wel
zat… het was me een raadsel. Allerlei vragen pompten ritmisch door mijn hoofd. Toen werd het duidelijk: ik zat te
werken en was aan de verkeerde kant van mijn fantasie
beland, aan de overkant van waar mijn vrienden en ik altijd
stonden. Nu was ik de bewonderde die in krap dertig seconden afscheid had moeten nemen van de rol die hem zo goed
lag – die van kleine bewonderaar.

Een swingend maar schurend boek over muziek en geluk
De twee plastic drumstelletjes die Kasper op zijn vijfde verjaardag van zijn opa’s en oma’s kreeg, waren het begin van een allesbepalend levensritme. In zijn herinnering voelt het alsof hij
vanaf die dag kon zeggen wat hij wilde zeggen, drummend. De
muziek en het spelen met een band zijn de leidraad in zijn leven. In Van Kooten en de beat heeft Kasper ook in de taal het ritme gevonden om hier openhartig en swingend over te vertellen.
In rake tempowisselingen neemt hij de lezer mee op de avontuurlijke reizen met zijn bandleden, tevens hartsvrienden, vanaf
hun allereerste optreden bij de plaatselijke zeilvereniging, toen
hij veertien was, tot op het podium van Ahoy. Kasper van Kooten
vertelt hiermee zijn levensverhaal, met alle highs en lows en zijn
eeuwige gevecht als ‘de zoon van’.
Op zijn negenenveertigste maakt hij bij zijn therapeut de balans
op: ‘Hier zat ik vanwege het gestrande huwelijk met de moeder
van mijn kind, de relatie met mijn ouders en vrienden, mijn
verwoestende controledrang en diverse creatieve en zakelijke
tegenslagen. Langzaam druppelde de angstige gedachte binnen
dat juist de muziek oorzaak was van dit alles.’
Kasper van Kooten (1971) is acteur, theatermaker, muzikant
en schrijver. Hij studeerde in 1996 met de creativiteitsprijs af
aan de Amsterdamse Theaterschool. Van Kooten acteerde in
vele films en series (onder meer All Stars, Ventoux en Oogappels) en stond in het theater met tien avondvullende programma’s, waarvan er drie genomineerd werden voor de VSCD
Cabaretprijzen. Als drummer en zanger maakte hij diverse albums en speelde met onder anderen Bertolf, Candy Dulfer en
Acda en De Munnik.
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geldt al enige tijd als een van de grootste literaire
talenten van Frankrijk. Met De mensenzoon heeft
hij een van de opvallendste romans van het literaire
seizoen geschreven: een intense, krachtige
oervertelling over familie, geweld en de
voortdurende strijd tussen vaders en zonen.

Bekroond met de Prix du Roman Fnac 2021
en genomineerd voor de Prix Femina 2021

‘De mensenzoon is een rijke en subtiele roman.’
télérama
‘Deze roman zit boordevol onvergetelijke
scènes en razendknappe observaties.’
le figaro littéraire
‘Jean-Baptiste Del Amo heeft een prachtige, organische
schrijfstijl en weet op intense wijze weer te geven op
welke manieren een mensenleven kan ontsporen.’
livres hebdo

Een intense, kraakheldere roman van een groot Frans talent,
over hoe geweld altijd leidt tot meer geweld
Na vele jaren van afwezigheid duikt een man zonder enige uitleg weer op in het leven van zijn zoon en vrouw. Hij neemt ze
mee naar het diepst van de bergen, naar het afgelegen Les Roches, een verwoeste boerderij, half overwoekerd door planten
en bomen. Het is de plek waar hij zelf opgroeide met zijn meedogenloze vader.
Omringd door de wilde natuur probeert de vader zijn gezin te
overtuigen van zijn goede bedoelingen en hij doet zijn best om
het vervallen huis te repareren. Maar dan blijkt de moeder
zwanger te zijn van een ander. Achtervolgd door zijn verleden,
en verteerd door jaloezie, raakt de vader langzaam in de greep
van de waanzin.
Met prachtige beschrijvingen van de woeste en betoverende natuur is De mensenzoon een onvergetelijke, subtiele maar ook
schokkende roman over een vader, een moeder en een zoon, en
over hoe geweld van de ene generatie op de volgende overgaat.

Jean-Baptiste Del Amo (Toulouse, 1981) is de auteur van vijf
romans, waarvan Une éducation libertine bekroond werd met
de Prix Goncourt du premier roman. Zijn laatste roman Règne
animal werd onder meer genomineerd voor de Prix Goncourt,
de Prix Femina en de Prix Médicis.
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Op poëtische wijze onderzoekt Nikki Dekker in
haar debuutroman de voor ons grotendeels onbekende
dieren onder water en plaatst hun gedrag naast onze eigen
liefdesverhalen. In diepdiepblauw laat Dekker ons zien wat we
kunnen leren van de poetslipvis, de potvis of de zeevonk over
onze relatie tot de wereld, tot elkaar en tot onszelf.

‘Waarom?’ is een zinloze vraag, zeggen coaches en psychologen. Er bestaat geen antwoord op. Misschien is mijn
vraag vooral: hoe worden we zo? Voegen we ons naar een
beeld dat al bestaat, laten we ons kneden, of groeien we
als vanzelf in de vorm die we altijd al hadden moeten
hebben?
Wat is ervoor nodig om te worden wie je bent?
De meeste kennis die we hebben verzameld over de
dieren die in zee leven, is nuttige kennis. Kennis die we
kunnen inzetten om processen soepeler te laten verlopen,
om de stabiliteit van onze omgeving te garanderen, om
onszelf in leven te houden. De waarom-vraag zoekt een
ander soort kennis, het soort kennis dat je het gevoel
geeft dat je leeft. Dat het de moeite waard is. Dat je niet
alleen bent. Dat je jezelf ergens in kunt herkennen. Een
spiegel, een wateroppervlak.

Een rijk debuut van een groot literair talent

Zonder zwemdiploma slinken je overlevingskansen, weet de
verteller in diepdiepblauw. Ze heeft geleerd hoe je in een onrustige zee de kalmte kunt bewaren. En dat je bij hoge golven het
beste naar de bodem duikt en het gebulder over je heen laat
komen. Maar in het echte leven heb je aan zulke lessen niet veel.
In diepdiepblauw onderzoekt Nikki Dekker onze relatie met de
dieren onderwater, waarvan we maar weinig begrijpen, met de
mensen om ons heen, die vaak al even raadselachtig zijn, en
bovenal: de relatie met onszelf. Welke identiteiten meten we
onszelf aan en wanneer laten we die weer los?
diepdiepblauw is een essayistische coming-of-ageroman over
het onstuitbare verlangen naar onbekende plekken, naar andere
levens en naar het water dat je altijd zal dragen.

Nikki Dekker (1989) is schrijver en radiomaker. Ze publiceerde
onder meer in Tirade, De Gids en De Revisor, en trad op tijdens
Lowlands en Dichters in de Prinsentuin. In 2018 verscheen bij
Wintertuin een voorwerp dat nog leeft, een bundeling essays
en gedichten op het snijvlak van het persoonlijke en het politieke. Met haar radiodocumentaire De oppas en ik werd Dekker
genomineerd voor de Prix Europa. diepdiepblauw is haar debuutroman.

mei 2022 • luxe paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 2091 1
nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Keke Keukelaar •
41

Ari Deelder, dochter en biografe, duikt in
de archieven en vangt haar vader in een ABCDE
‘Waar je niet bij bent gebeurt niet’, was een van de vele levensmotto’s van Jules Deelder, dichter, performer, drummer, nachtburgemeester en icoon. Virtuoos en onvoorwaardelijk leefde hij
in het middelpunt van het heelal. Met dezelfde kracht als haar
vader heeft Ari Deelder zich opgeworpen als biograaf. Langzaam maar zeker vindt ze haar weg in de tot de nok toe gevulde
magazijnen met uitpuilende archieflades, stapels dozen en overvolle kasten. Het is een archief vol rariteiten, memorabilia, foto’s,
platen, brillen, horloges, kostuumpakken, aanstekers en andere
verzamelingen. Jules’ lades liggen vol beschreven papiertjes, onbetaalde rekeningen, niet-ontwikkelde foto’s, herinneringen,
dreigbrieven, schetsen, eerste en laatste pagina’s van verschillende
verhalen, sinterklaasgedichten, tapes en vreemde collecties.
Het ABCDeelder is een greep uit het nog lang niet volledig uitgezochte archief, waarbij de items zijn geordend volgens de
letters van het alfabet. Het geeft een prachtig inkijkje in het
universum van J.A. Deelder.
Ari doet de naam Deelder eer aan, de begeleidende teksten die
zij bij de objecten schreef zijn scherp, gevat en ontroerend en
soms even zwart als het zwartste zwart van haar vader.

Ari Deelder is schrijver, film- en theatermaker en dj. Ze werkte
jaren met haar vader samen in de Deelder B.V.
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Wat is tijd? Waarom is die voor
ons zo belangrijk? En kunnen we
hem ooit overmeesteren?
Van natuurkunde en psychologie tot kunstgeschiedenis
en mythologie: Guido Tonelli legt in dit lichtvoetige,
sprankelende en toegankelijke verhaal
de wonderen van de tijd bloot.
‘Reizend door de tijd met Guido Tonelli ontdek je
zulke prachtige ideeën dat sciencefiction verbleekt.’
il giornale

‘Een reis waarin mythe, kunst, filosofie en literatuur de wetenschap helpen
in een poging iets ongrijpbaars te vatten wat niettemin ons hele bestaan kenmerkt.’
corriere della sera
‘Tonelli’s verteltrant werkt aanstekelijk. Tussen zijn leerrijk exposé
door neemt hij ruimschoots de tijd om te pleiten voor meer verwondering.’
 knack over Genesis

Reis mee langs natuurkunde, mythologie, kunst en
filosofie en voel hoe alle zekerheden wegvallen
Onze tijd is al eeuwen omgeven door mysterie – en niet alleen
voor natuurkundigen. Stroomt de tijd of staat hij stil? Hoe kan
de tijd vertraagd worden door zwaartekracht, of zelfs worden
gestopt door zwarte gaten? En hoe meten we de tijd eigenlijk?
We kunnen ons geen dagelijks leven voorstellen zonder tijd. Hij
geeft ons houvast en is bepalend voor hoe het leven op aarde is
ingericht. Maar als het gaat om de rest van het heelal, is hij eigenlijk heel bedrieglijk. Guido Tonelli laat zien hoe tijd en het
concept ‘nu’ buiten onze kleine planeet hun betekenis verliezen.
Achter de schijnbare regelmaat van onze tijd gaat een kosmos
van ingestorte zonnestelsels en verwoeste sterrenstelsels schuil.
Tijd moedigt ons aan om onze zekerheden los te laten en onze
toevlucht te zoeken tot zowel de logica als de verbeelding. Aan
de hand van voorbeelden uit de mythologie, kunst en filosofie
schetst Tonelli een even toegankelijke als zorgvuldige cultuurgeschiedenis van de tijd.

Guido Tonelli (1950) is als natuurkundige verbonden aan
cern in Genève en is hoogleraar aan de Universiteit van Pisa.
Hij is een van de ontdekkers van het higgsdeeltje. Tonelli ontving meerdere prijzen, waaronder in 2013 de internationale
Fundamental Physics Prize en in 2014 een eremedaille uit handen van de Italiaanse president, die hem vergeleek met Galileo Galilei. In 2016 werd hem de Galileo Award toegekend
voor zijn boek La nascita imperfetta delle cose, over het higgsdeeltje. In 2020 verscheen zijn boek Genesis, over de oorsprong van ons heelal, dat wereldwijd vertaald werd.
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Tash Aw
Vreemdelingen op een kade
Een familiekroniek

Een persoonlijke geschiedenis van een ontworteld leven

In Vreemdelingen op een kade tekent schrijver Tash Aw een belangwekkend en inzichtelijk portret van het moderne Azië op,
aan de hand van de migratiegeschiedenis van zijn eigen familie.
Zijn grootvader verliet in de jaren twintig van de vorige eeuw
het vasteland van China, op zoek naar een nieuw leven in Maleisië. Tash Aw beschrijft de jaren die volgden door vele verhalen
te vervlechten tot één geheel. Dat verhaal voert van kansloze
immigranten naar succesvolle machthebbers, van afgelegen
dorpjes naar nachtclubs in megasteden. Uit een kakofonie van
stemmen in vele talen en dialecten distilleert Tash Aw een bijzonder knap en complex beeld van een deel van de wereld dat
nog altijd gevangen lijkt tussen een snel naderende toekomst en
een verleden dat men niet wil loslaten.

‘Zo wijs, en zo goed gedaan. Het had nog veel
langer mogen zijn.’ Chimamanda Ngozi Adichie
Tash Aw groeide op in Kuala Lumpur en woont tegenwoordig
in Parijs. Hij schreef meerdere romans, waarvan er twee werden
genomineerd voor de Man Booker Prize, en hij won de Whitbread First Novel Award. Zijn meest recente roman is Wij, de
overlevenden.
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‘Als je geluk hebt lees je iets dat je grijpt door het vuur, de schoonheid en
de relevantie. Vreemdelingen op een kade is zo’n boek.’ Deborah Levy
‘Wij, de overlevenden is naast een verhaal over gefnuikte ambities en
menselijke zwakte vooral een indrukwekkende schets van ongelijkheid,
discriminatie, racisme en machtsmisbruik: het andere gezicht van
het trotse, opkomende Azië.’ de volkskrant

EEN LITERAIRE VERTELLING
VAN EEN WANDELING DWARS DOOR EUROPA:
EEN BANG CONTINENT DAT NIET KLAAR
LIJKT VOOR DE TOEKOMST

Over Jouw huid:
‘Soms zijn er romans die ik zelf had
willen schrijven.’ Kees ’t Hart in
de groene amsterdammer
‘De liefde tussen een eu-lobbyist en
een zwarte vluchtelinge laat zien hoe
huidskleur macht bepaalt. De huid is
waar, zo hint Theunissen, onze
westerse status op gebaseerd is.’
 nrc handelsblad

Theunissen baant zich op weergaloze wijze een weg door de
verhalen die Europa rijk is, en poogt zo zijn eigen leven te begrijpen
Toen hij een jaar of twintig was, vond Jeroen Theunissen in een
reiswinkeltje een kaart van Europa waarop dikke purperen lijnen
langeafstandswandelingen markeerden. Wanneer de schrijver
jaren later last krijgt van melancholie, angstaanvallen en depressies, en zich gevangen voelt in een ongelukkig huwelijk, laat
hij alles en iedereen achter, ook en vooral zijn twee kinderen, en
begint aan een zes maanden durende wandeltocht van Zuidwest-Ierland tot aan de Bosporus.
Jeroen Theunissen treedt zo in de voetsporen van de Brit
Patrick Leigh Fermor, die al in 1933 te voet van Hoek van Holland naar Constantinopel reisde, dwars door een Europa dat
zich op een scharniermoment bevond – Adolf Hitler was immers net aan de macht gekomen. Het Europa waar Theunissen
doorheen wandelt kampt opnieuw met heel wat problemen:
klimaatverandering, nationalisme en een vluchtelingencrisis.
In Ik = cartograaf tekent Theunissen een persoonlijke kaart van
Europa, het continent dat hij graag zijn thuis wil noemen.

Jeroen Theunissen (1977) publiceerde eerder drie dichtbundels en verscheidene prozawerken. Zijn in 2013 verschenen familieroman De omwegen leverde hem lovende kritieken op en belandde op de shortlist van de Libris Literatuur
Prijs. Voor de bundel Hier woon je kreeg hij de Herman de
Coninck Publieksprijs 2016 en met de roman Jouw huid stond
hij op de longlist van de BookSpot Literatuurprijs 2018.
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jan baeke

DE BEZIGE BIJ
HET HUIS VAN
DE POËZIE
Dit voorjaar lanceren wij met trots nieuw
werk van vier gerenommeerde dichters

JAN BAEKE
PAUL DEMETS
ANDY FIERENS
MUSTAFA STITOU

‘Niet eerder was de dichter zo
consistent in zijn verwondering over
wat werkelijk is of zou kunnen zijn.’
nrc handelsblad
Aandacht. Alle personages die Jan Baeke opvoert in Het verkeerde hart zoeken naar aandacht, leven bij aandacht, vragen of eisen
aandacht. Zo ook de moeder, die een van de centrale figuren is:
‘Mijn moeder was op straat om god te spreken./ Het was warm,
de stad was uitgelopen en/ de vuilniszakken, de verkeersopstoppingen/ en het bedelen langs de terrassen groeiden aan.’ De
personages kiezen niet zelden voor aandacht van de verkeerde
soort, uit onderdanigheid, uit een zwak zelfbeeld. De figuur
Eddy is dan weer iemand die op vrij narcistische manier aandacht opeist.
Het verkeerde hart bestaat uit drie afdelingen, en laat zich makkelijk lezen als een roman, waar alle personages door elkaar
heen lopen en praten, van elkaar houden, elkaar wantrouwen
en onmachtig zijn werkelijk in evenwicht te leven. Het gaat
hierbij vooral om het tonen van de verschillende manieren en
strategieën waarmee wij een ander ‘inschakelen’ om onze plek
in de werkelijkheid te bevestigen of te veroveren.

Jan Baeke is dichter en vertaler. Van hem verschenen acht
dichtbundels, waaronder de voor de VSB Poëzieprijs genomineerde bundel Groter dan de feiten (2007) en de met de Jan
Campert-prijs bekroonde bundel Seizoensroddel (2016). Met
het in zijn nieuwe bundel opgenomen gedicht ‘Ik bel mijn moeder’ won hij de Melopee Poëzieprijs 2020.
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Een diepbezorgde bundel van een
dichter op de top van zijn kunnen
We leven in een verwarrende tijd. Alt-right probeert online zijn
extreme ideeën wit te wassen, om op die manier meer gehoor te
vinden. Links zoekt naar een nieuwe adem, lijkt zichzelf kwijt te
zijn en neemt soms rechtse standpunten in bij de zoektocht
zichzelf terug te vinden. Een impasse, terwijl zich ondertussen
rampen voltrekken die hun weerga niet kennen. Het klimaat
warmt op en het recht van de mens op zelfbeschikking staat op
gespannen voet met de afbladderende privacy. We kijken weg
terwijl we zelf dreigen te verdwijnen.
In De bijendans schetst Paul Demets de diepgaande mutatie van
onze verhouding tot de wereld en tot onszelf. In zijn zintuiglijke
gedichten laat hij stemmen aan het woord die we liever niet horen, maar biedt hij ook een alternatief, waarbij mens en natuur
samengaan. Want wie goed naar de dieren kijkt, kan nog een
hoop leren.

Paul Demets is dichter en poëzierecensent voor onder meer
De Standaard. Hij debuteerde in 1999 met de dichtbundel De
papegaaienziekte, bekroond met de Prijs voor Letterkunde
van de Provincie Oost-Vlaanderen. In 2011 verscheen De
bloedplek, waarvoor hij de Herman de Coninckprijs ontving.
In 2018 volgde De klaverknoop, dat werd bekroond met de
Jan Campert-prijs. In 2020 publiceerde hij De hazenklager,
dat op de shortlist van De Grote Poëzieprijs stond. De bundel
was tevens de Clubkeuze van poëzietijdschrift Awater.
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Eindelijk weer een nieuwe bundel van een van de meest
eigenzinnige dichters van de Lage Landen
Ook op papier klinkt het timbre van Andy Fierens’ weldadige
stem duidelijk op, in gedichten die donderen, bulderen en ronken. De lach, komend uit de diepte, is nooit ver uit de buurt,
kwetsbaarheid en ontroering vinden een weg naar de oppervlakte. Bevolkt door farao’s, chopstickcowboys en luid snurkende vaders is De Trompetten van Toetanchamon vintage Andy
Fierens. Dit is een bundel die je opslokt als een hongerige wolf,
waarna je ontdekt dat het in de buik van het beest goed toeven
is. Het is een zegen voor de poëzie en de wereld dat het geluid
van Fierens na een lange stilte weer krachtig klinkt.

Andy Fierens is een van de vaakst optredende dichters van
de Lage Landen. Zijn bundel Grote Smerige Vlinder (2009)
werd bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste
debuut. Verder publiceerde Fierens de dichtbundel Wonderbra’s & Pepperspray (2014) en de roman Astronaut van Oranje
(2013). Fierens is tevens frontman van de literaire punkband
Andy & the Androids en een van de drijvende krachten achter
het koor De Bronstige Bazooka’s, waarvoor hij ook de libretto’s
schrijft.
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De langverwachte nieuwe bundel, waarin het politieke en
persoonlijke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
Een woordvoerder prijst een nieuw soort offerdier aan. De god
van Abraham krijgt gezelschap van een stoet andere goden. Het
haar van een vrouw valt uit omdat ze een hoofddoek draagt.
Kunstenaars kruisigen een door vroeggeboorte gestorven chimpansee. In Waar is het lam? wordt een wereld neergezet die zowel archaïsch is als hedendaags, en waarin het drama van het
offer vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. Draait
het offerritueel uiteindelijk om angstbezwering? Is het gevaar
dat moet worden afgewend ingebeeld of reëel?
De gedichten in Waar is het lam? vormen een associatief en indringend commentaar bij het Bijbelvers waaraan de bundel zijn
titel ontleent – de vraag van Isaak aan zijn vader als de schrik
hem, onderweg naar de offerplaats, om het hart slaat. Waar is
het lam? is intrigerende en aangrijpende poëzie, waarin droom
en werkelijkheid, vrees en verlangen constant op elkaar ingrijpen.

‘Op grootse wijze snijdt Stitou urgente thema’s aan.’
Juryrapport A. Roland Holstprijs
Mustafa Stitou (1974) studeerde filosofie aan de Universiteit
van Amsterdam. Als negentienjarige debuteerde hij met de
dichtbundel Mijn vormen. Daarna volgden Mijn gedichten
(1998), Varkensroze ansichten (2003) en Tempel (2013). Zowel
in Zweedse als in Engelse vertaling verscheen een bundel met
een selectie uit zijn werk. Zijn poëzie werd meerdere malen
bekroond, onder meer met de Jan Campertprijs en de A. Roland
Holstprijs.

april 2022 • paperback, 64 pag. • 17 x 23 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 7061 9
nur 306 • omslagontwerp Michaël Snitker •
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100 jaar Ulysses
In het wonderjaar 1922 verschenen twee
veranderen: de roman Ulysses van James
van T.S. Eliot. Precies honderd jaar later
klassiekers nog niets aan

reeds verschenen • paperback, 864 pag. • 15 x 23 cm • € 20,99
isbn 978 94 031 7181 4 • nur 302 • oorspronkelijke titel Ulysses
vertaling Paul Claes en Mon Nys • omslagontwerp Moker Ontwerp

en Het barre land
boeken die de literatuur voorgoed zouden
Joyce en het gedicht Het barre land
hebben beide modernistische
kracht ingeboet.

tweetalige
editie,
herziene
vertaling

februari 2022 • gebonden, 224 pag. • 17 x 24 cm • € 29,99
isbn 978 94 031 7191 3 • nur 306 • oorspronkelijke titel The Waste Land
vertaling Paul Claes • omslagontwerp Moker Ontwerp

Al jarenlang wordt de Roemeense
auteur Mircea Cărtărescu gezien als de
grootste schrijver van Oost-Europa.
Met Solenoïde heeft hij zijn magnum
opus geschreven: een wervelende, soms
duizelingwekkende roman waarin de
hoofdpersoon de mysteriën van het
universum probeert te doorgronden.
In de sprankelende, inventieve
vertaling van Jan Willem Bos, die de
prestigieuze Martinus Nijhoffprijs won
voor zijn eerdere vertalingen van met
name de boeken van Cărtărescu, ontstaat een wonder van de vertelkunst,
een meesterwerk dat zich kan meten
met de grote romans van de
twintigste eeuw.

Over de Orbitor-trilogie:
‘Een magnum opus.’ de morgen
‘Overweldigend, stoutmoedig en geweldig vertaald door Jan Willem Bos.’
de groene amsterdammer
‘Mircea Cărtărescu is een imponerende schrijver.’ nrc handelsblad
‘Dit is de grootste Roemeense auteur van de afgelopen decennia.’ de volkskrant

Geniaal, groots, uitzinnig – een monumentale roman,
een modern Europees meesterwerk

In een melancholisch, meanderend dagboek schrijft een gefrustreerde schrijver over
zijn jeugd en adolescentie in de buitenwijken van een verwoeste, koude communistische stad, een gehallucineerde versie van Boekarest. Inmiddels is hij leraar Roemeens,
maar zijn baan interesseert hem niet, en zijn literaire carrière zit in het slop. Wanneer
hij een oud huis in de vorm van een boot koopt, doet hij een merkwaardige ontdekking. In de kelder vindt hij een vreemde machine, een soort tandartsstoel uitgerust
met een dashboard, die hem kan helpen het mysterie van het bestaan te ontrafelen.
Solenoïde wordt door critici unaniem beschouwd als hét meesterwerk van Mircea
Cărtărescu; een ambitieuze en verbluffende roman waarin echo’s van Pynchon, Borges,
Swift en Kafka doorklinken.

Mircea Cărtărescu werd in 1956 in Boekarest geboren. Hij heeft diverse romans
en dichtbundels op zijn naam staan. Zijn werk wordt wereldwijd vertaald en hij geldt
als een van de belangrijkste schrijvers uit het Oost-Europese taalgebied. In Roemenië
heeft Cărtărescu alle grote prijzen gewonnen, waaronder de Staatsprijs voor
De Wetenden. Het onmetelijke mausoleum werd onder meer bekroond met de Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung.

april 2022 • gebonden met stofomslag, 928 pag. • 15 x 23 cm • € 45,- • isbn 978 94 031 0851 3
nur 302 • oorspronkelijke titel Solenoid • vertaling Jan Willem Bos
omslagontwerp bij Barbara • foto Leonhard Hilzensauer •
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Het meesterstuk van Anil Ramdas eindelijk
weer leverbaar in een nieuwe editie
Badals huwelijk is voorbij en zijn loopbaan ten einde. Hij kijkt
terug op een leven als gevierd essayist en journalist, op de man
die als jonge student naar Nederland kwam en zich liet omarmen door de blanke intellectuele elite. Ooit was hij een belangrijke stem in het debat, maar de onderwerpen waarover hij
schreef lijken uit de tijd en Badal moet zichzelf opnieuw uitvinden. Hij trekt zich terug aan zee en heeft alleen nog contact
met S. Haar vertelt hij over zijn leven, het engagement dat hij is
kwijtgeraakt en zijn verloren liefdes.

Anil Ramdas (1958-2012) was schrijver, journalist en programmamaker. Hij werkte bij De Groene Amsterdammer en NRC
Handelsblad en maakte radio- en televisieprogramma’s voor de
NPS en de VPRO. Zijn hele oeuvre is een getuigenis van zijn
scherpzinnig denken over thema’s als identiteit, migratie en vrijheid. Hij publiceerde verschillende essay- en verhalenbundels,
waaronder In mijn vaders huis en Paramaribo: De vrolijkste stad
in de jungle. Badal, uit 2011, was zijn romandebuut.

In het voorjaar van 2022 verschijnt In wat voor land leef ik eigenlijk?,
een biografisch portret van Anil Ramdas door Karin Amatmoekrim.

februari 2022 • luxe paperback, 416 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 2341 7
nur 301 • omslagontwerp Moker Ontwerp • foto Martijn van Dam •
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‘Een ondergewaardeerd juweel, deze ideeënroman van een van
de interessantste denkers van onze tijd.’ Karin Amatmoekrim

‘Een nog altijd verpletterend actuele roman over de woede van
de achtergestelde witte onderklasse.’ Abdelkader Benali
‘Anil was een unieke stem. Wat mis ik zijn slimme, geestige,
originele en nog altijd hyperactuele bespiegelingen over stijl, identiteit en
thuis zijn – over ons kortom.’ Sheila Sitalsing
67

Een meesterwerk uit de Australische literatuur.
Shirley Hazzard is een van de beste stilisten van
de afgelopen 100 jaar.
De overgang van Venus wordt gezien als het meesterwerk van de Australische schrijfster Shirley Hazzard. Het is het verhaal van twee weeskinderen, de zussen Caroline en
Grace Bell. Ze verlaten na de Tweede Wereldoorlog Australië om een nieuw leven te
beginnen in Engeland. Caro is de impulsiefste van de twee en stort zich in allerlei
avonturen en relaties die tot mislukken gedoemd zijn. Met de jaren leert ze dat liefde
en lust eigenlijk vooral verdriet opleveren.
Grace daarentegen is kalm en rustig, en haar huwelijk lijkt lange tijd gelukkig te zijn.
Door de decennia heen kruisen de paden van de zussen elkaar. Welke keuzes ze ook
maken, en hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn, hun levens zijn voor altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Shirley Hazzard (1931-2016) werd geboren in Sydney en groeide op in Hongkong
en Nieuw-Zeeland. Ze werkte voor de Britse geheime dienst en voor de Verenigde
Naties in New York en Napels. Ze schreef verschillende non-fictieboeken, onder
meer over haar vriendschap met Graham Greene. Haar romans zijn vaak bekroond,
en haar laatste boek The Great Fire is eerder in Nederland uitgegeven. De overgang
van Venus verschijnt nu voor het eerst in vertaling.

mei 2022 • paperback, 432 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 5631 6
nur 302 • oorspronkelijke titel The Transit of Venus • vertaling Barbara de Lange
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‘Shirley Hazzard is simpelweg de beste Engelstalige schrijver die er is.’
Michael Cunningham
‘Een geweldig rijke roman. Zowel het verhaal als de personages hebben
zo ontzettend veel lagen.’ Anne Tyler
‘Een nagenoeg perfecte roman. Shirley Hazzard schrijft net zo goed als Stendhal.’
the new york times
‘Shirley Hazzard is zo elegant en wijs. Als je haar boek uit hebt voelt het
alsof je afscheid moet nemen van iets subliems.’
Sarah Waters

FRAAIE NIEUWE EDITIES VAN

Het verborgen weefsel is het subtiele verslag van een veertigjarige vrouw die worstelt met
haar bestaan. Waar is haar verloren zuster gebleven? En wat vraagt haar schrijverschap,
waarmee ze overhoop ligt, van haar? Met een bijzondere fijnzinnigheid wordt haar gevoelsleven blootgelegd. De kloof tussen haar gedachten en het leven met haar man en
dochtertje lijkt nauwelijks meer te overbruggen. Er zit voor haar niets anders op dan
radicaal te kiezen voor haar eenzame vrijheid.

februari 2022 • gebonden, 160 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 5541 8
nur 301 • omslagontwerp Tim Bisschop •
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INTERNATIONAAL GELIEFDE AUTEURS

In Ga niet naar zee beweegt Tommy Wieringa zich tussen het wereldse rumoer en de
stilte van kloosters en het platteland. De lezer volgt het leven van de schrijver op de
voet, en leert dat succes of tegenslag geen invloed heeft op zijn werk. In rake bespiegelingen en humoristische observaties neemt Wieringa de lezer mee om in het alledaagse het bijzondere te leren zien.

febuari 2022 • luxe paperback, 288 pag. • 12,5 x 20 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 7161 6
nur 301 • omslagontwerp Martien Frijns •
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Meekijkend over de schouder van
Paul de Lussanet schetst Wim Hazeu in
een kolkende beschrijving een treffend
tijdsbeeld van zestig jaar culturele
geschiedenis in Nederland, met
vertakkingen naar Antwerpen, Londen,
New York en Saint-Tropez, en vooral
naar Parijs, waar De Lussanet dertien
jaar woonde. In 2000 keert De Lussanet
definitief terug naar Laren. De geboren
kunstenaar, ooit bestempeld als
‘wonderboy van de nouvelle figuration’,
leeft daar voor dat ene volgende doek.
Tot op de dag van vandaag spat het
pure schilderplezier ervan af.

Een uitgave van De Bezige Bij in samenwerking met
museum Singer Laren, ter gelegenheid van de door museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm samengestelde solo-expositie
van Paul de Lussanet die vanaf maart een halfjaar in het
hernieuwde en uitgebreide museum te zien zal zijn.

© nico koster via mai

Een levendig portret van een gepassioneerd schilder, een
fascinerend tijdsbeeld van zestig jaar Nederlandse kunstscene
Vanaf zijn kindertijd was voor Paul de Lussanet schilderen zijn
ambitie. De jonge Paul krijgt de eerste schilderlessen van zijn
grootouders, kunstenaars in Laren. Zijn volgende leermeester is
Oskar Kokoschka, bij wie hij in Salzburg in de leer gaat. De bezielde Oostenrijkse expressionist leert hem het pure schilderen
in felle kleurvlakken. Na het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen vertrekt Paul de Lussanet naar het walhalla
voor elke schilder in die tijd: Parijs. Toch is zijn eerste grote
tentoonstelling in 1965 in Laren, waar hij kind aan huis is in het
befaamde kunstbolwerk ‘Jagtlust’ van hartsvriendin Fritzi ten
Harmsen van der Beek. Pauls surrealistische glamourportretten
trekken veel aandacht. Hij kan sindsdien rekenen op trouwe
verzamelaars. In de jaren zeventig is de schilder ook regisseur
van de speelfilms Lieve Jongens en Mysteries.

Bijna zestig jaar kunstleven van Paul de Lussanet (1940) betekent voor zijn biograaf Wim Hazeu (1940) ook het beleven van
zestig jaar kunst. De monografie laat zien hoe waar de woorden
van Gerard Reve zijn die hij sprak bij De Lussanets eerste tentoonstelling in Laren: ‘De Toekomst blijft – dunkt me – aan de
figuratieve kunst.’ Nederlands realisme is van alle tijden en komt
altijd weer boven drijven. Nu is er alle aandacht voor een van
hen: Paul de Lussanet, de laatste bohemien-schilder van Laren.
Wim Hazeu publiceerde eerder de biografieën van Achterberg,
Slauerhoff, M.C. Escher, Vestdijk, Marten Toonder en Lucebert.

maart 2022 • luxe paperback, rijk geïllustreerd, 208 pag. • 16 x 23 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 6351 2
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C L AU D I O M AG R I S

Zuiderkruis

Een literaire en filosofische reis door Patagonië

Zuiderkruis is een denkbeeldig reisverslag waarin Claudio
Magris in het kielzog van drie fascinerende personen naar het
uiterste zuiden van de aardbol afreist. Hij beschrijft de lotgevallen van de Sloveense etnoloog Juan Benigar, de Franse advocaat
Orélie-Antoine de Tounens en de Italiaanse non Angela Vallese.
Aan de hand van anekdotische legendes, bijzondere wetenswaardigheden en poëtische bespiegelingen doet Magris verslag
van hun gedrevenheid om de inheemse volkeren van Araucanië, Patagonië en Vuurland te beschermen tegen de bedreigingen van hun bestaan.
In Zuiderkruis komen de bekende thema’s uit het werk van
Claudio Magris duidelijk naar voren. Hij onderzoekt de talrijke
betekenissen van het uiterste zuiden, zowel in wetenschappelijke zin als in literaire zin: schrijvers over ‘het zuiden’ als Jules
Verne, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges en Bruce Chatwin
komen aan bod.

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

mei 2022 • gebonden met stofomslag, 128 pag. • 12,5 x 20 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 5711 5
nur 302 • oorspronkelijke titel Croce del sud • vertaling Linda Pennings
omslagontwerp bij Barbara • foto Thomas Laisné/Getty Images •
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Over eerder werk:
‘Bij Magris kan blikkerend zonlicht op de muur
al spannend zijn.’

de volkskrant
‘Claudio Magris laat in
zijn nieuwste verhalenbundel verleden, heden
en toekomst magistraal
door elkaar heen lopen.’
filosofie magazine
‘Donau is een adem
benemend reisverslag,
een eeuwige klassieker.’
Geert Mak
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Première 17 en 18 februari in de Arenberg in Antwerpen tijdens
Theater aan Zee 2022, en vervolgens te zien in theaters in heel Vlaanderen

Daarom ben ik er, om het leven
dragelijk te maken.
Ik ben het, die samenleven
mogelijk maakt.
Ik ben het, die de liefde laat
duren.
Ik ben het, die voor vrede zorgt.
Ik ben het, tussen mensen,
tussen landen.
Ik ben het, die gewetens sust en
kinderen in slaap wiegt op het
ritme van hun droombeelden.
Ik ben het, die spreekt, wanneer
je zegt dat iemand over hen
waakt, dat ze nergens bang voor
hoeven te zijn, dat monsters
niet bestaan.
Ik kan je stem die trilt van
twijfel omvormen en een
pokerface op je gelaat toveren,
wanneer je iemand niet
verlinken wil.
Want ik ben het, die je woorden
in de mond legt of zelfs je de
mond snoert, wanneer je weet
dat eerlijkheid soms als een
nekschot klinkt, en even
dodelijk kan zijn.
Ja, ik ben het, de godin die het
leven zélf mogelijk maakt, want
een leven van waarheid alleen is
onleefbaar!

Een ontroerend pleidooi voor de liefde,
de schoonheid en de kunst
De godin van de leugen en de misleiding keert terug op aarde
om de mensheid aan te spreken. Apate is het beu om alsmaar
beschimpt en verwenst te worden. De leugen zou niet deugen,
en wordt zelfs als het grootste kwaad bezien. Zij zou de reden
zijn voor corrupte politiek, gebroken liefdes, ontwrichte samen
levingen. Maar is dat werkelijk zo? Hoe zouden onze levens eruitzien zonder de mogelijkheid om elkaar te misleiden?
Op scherpe wijze fileert Apate het menselijke onvermogen om
de leugen naar waarde te schatten. Nu eens misprijzend, dan
weer vol mededogen gaat ze tekeer tegen de mensheid die de
waarheid verafgoodt. Ze legt uit waarom onze blinde focus op
waarheid, wetenschap en rationaliteit het leven verziekt. Ze
schudt ons wakker, schuurt tegen onze gangbare opvattingen en
licht toe waarom de leugen van alle deugden de meest onderschatte is.
Apate spreekt is een aangrijpende en urgente theatermonoloog
over de leugen als deugd.

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 voor 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 leugens en waarachtigheid. In 2021 debuteerde ze als
dichter met de bundel Trojaanse gedachten.

februari 2022 • paperback, 64 pag. • 12 x 17 cm • € 10,- • isbn 978 94 031 7151 7
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willem frederik hermans
volledige werken 23
ONGEBUNDELD WERK 1988-1995

Willem Frederik Hermans schreef een grote hoeveelheid bijdragen aan dag- en weekbladen, tijdschriften en andere uitgaven. Een groot deel van dit verspreid gepubliceerde werk is
nooit in boekvorm verschenen.
Deel 23 van Hermans’ Volledige Werken bevat het ongebundelde
werk uit de laatste fase van zijn leven (1988-1995). Hermans bleef
zich onverminderd uitspreken over zaken die hem na aan het
hart gingen, zoals de toekomst van het Nederlands en de nalatenschap van bewonderde schrijvers als Multatuli en Slauerhoff.
Ook over actuele kwesties als de ineenstorting van het communisme, de Duitse eenwording en de Europese integratie liet hij
zijn gedachten gaan. Een van zijn laatste publicaties is een bespreking van Auke Koks biografie van Anton van der Waals, de
dubbelspion die een belangrijke inspiratiebron vormde voor
Hermans’ grote roman De donkere kamer van Damokles.

‘Menige schrijver die nooit bereikt heeft wat liefhebbende vader en moeder hoopten,
houdt aan zijn mislukking als rijksambtenaar een trauma over, dat zelfs door zijn
succes als schrijver niet geneest.’ (in NRC Handelsblad, 1991)
‘Over geen land hoor ik zo graag kwaad spreken als over het aanslibsel van Schelde,
Maas, Rijn en Amstel, waar ik ben geboren.’ (in Brusselse vergezichten, 1995)

april 2022 • gebonden, 1008 pag. • 12,5 x 20 cm • introductieprijs € 44,99, na drie maanden € 49,99 (publiekseditie)
isbn 978 94 031 7231 6 • introductieprijs € 115,-, na drie maanden € 125,- (luxe-editie) • isbn 978 94 031 9240 6 • nur 301
omslagontwerp Marry van Baar (publiekseditie) en Adriaan de Jonge (luxe-editie) • bandontwerp publiekseditie
Tessa van der Waals • foto Jutka Rona
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Over De edele Zweedse kunst
van het opruimen:
‘De aanpak van Magnusson
doet denken aan die van de
Japanse opruimgoeroe
Marie Kondo, maar dan
persoonlijker – en zonder
de flauwekul.’ trouw
‘Een praktische gids die de
lezer met zichzelf confronteert. Een mooie manier om
te reflecteren en meteen uw
ouwe zooi te lozen.’ zin
‘Praktische en vrolijke (!)
gids.’ margriet

10.000 exemplaren
verkocht

Een aanstekelijk en bijzonder geestig boek
over ouder worden, voor de lezers van Hendrik Groen
Margareta Magnusson, die bekend werd met haar bestseller De
edele Zweedse kunst van het opruimen, kent als geen ander de
waarde van tijdig orde op zaken stellen in je huis en je leven. In
haar nieuwe boek borduurt ze daarop voort met vrolijke tips en
wijsheden voor mensen in de vierde fase van hun leven (en
daarvoor): doe kleine vloerkleedjes de deur uit, laat die rimpels
zitten en investeer in een goede kapper, omring je met jongeren,
ga vrijwilligerswerk doen, draag streepjes. Op die manier wordt
een levensfase die vaak wordt gezien als zwaar of lastig, meteen
een stuk lichter.
In Levenslessen van iemand die (waarschijnlijk) eerder doodgaat
dan jij vertelt Magnusson, zelf de tachtig ruim voorbij, speels en
lichtvoetig hoe we in alle opzichten opgeruimd en levenslustig
héél oud kunnen worden.

Margareta Magnusson werd geboren in Göteborg, Zweden,
en is nu ergens tussen de tachtig en honderd jaar oud. Als
beeldend kunstenaar had ze tentoonstellingen over de hele
wereld. In 2018 verscheen haar boek over döstädning, opruimen voor je doodgaat, dat een wereldwijde bestseller werd.

april 2022 • gebonden, 176 pag. • 12,5 x 20 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7071 8
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‘Prachtig boek voor denkende
wandelaars en wandelende denkers.’
staatsbosbeheer

Aan het begin van het wandelseizoen verschijnt
deze everseller (meer dan 15.000 exemplaren verkocht)
in een herziene, gebonden editie, met prachtige
illustraties én acht nieuwe hoofdstukken
‘Mooie verhalen voor de wandellustigen.’ Twan Huys
‘Lichtvoetig bespiegelt Gros over klimmen en dalen,
de pelgrimstocht, de mars, het flaneren, en wat al dat
wandelen met de mens doet.’
de volkskrant
‘Leest als een lange mijmertocht in het voetspoor
van wandelaars die de geschiedenis vormgaven.’ knack
‘Een bevlogen ode aan het wandelen, een slijpsteen
voor de geest.’ de morgen

Frédéric Gros is hoogleraar filosofie aan de universiteit in Parijs. Hij heeft zich bezig
gehouden met de geschiedenis van de psychiatrie, met de filosofie van de straf en
het westerse denken over oorlog. Zijn bekendste boek, Wandelen, werd een wereldwijde everseller.

maart 2022 • gebonden met papieromplakte band, 288 pag. • 12,5 x 20 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 7101 2
nur 730 • oorspronkelijke titel Marcher, une philosophie • omslagontwerp Marry van Baar •
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Paul Verhaeghe
schrijft het
essay voor de
Maand van de
Filosofie 2022

‘Een doordachte en felle aanklacht tegen
de ratrace die wij ons leven noemen
en de tol die dat van ons eist.’
nrc handelsblad
reeds aangeboden • maart 2022 • paperback met flappen, 272 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 4831 1 • nur 770
omslagontwerp bij Barbara •

‘Ervaring, nuchterheid en lef: die kwaliteiten
kenmerken psychoanalyticus Paul Verhaeghe,
die met Autoriteit opnieuw een dringende
boodschap afgeeft.’  ad magazine
reeds aangeboden • maart 2022 • paperback met flappen, 272 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 23,99 • isbn 978 94 031 4821 2 • nur 770
omslagontwerp bij Barbara •

‘Een rijk, gelaagd en erudiet boek.’
trouw
reeds aangeboden • maart 2022 • 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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Bart Chabot
mijn vaders hand

€17,50

Chabots ijzersterke roman onweerstaanbaar in prijs verlaagd

Velen kennen Bart Chabot. Als schrijver, als biograaf van Herman Brood of van tv. Maar wie kent Bart Chabot echt? Wie gaat
er achter hem schuil?
Pas wanneer hij in 2018 voor de zoveelste keer in het ziekenhuis
belandt en de dood in de ogen kijkt, stelt hij zichzelf, na lang
uitstel, deze vraag. Hij graaft naar zijn Haagse wortels en doorwroet zijn jeugd. Op nietsontziende en aangrijpende wijze doet
hij vanuit zijn ziekenhuisbed verslag van een rijk doch getroebleerd leven.
Mijn vaders hand is een indringende en zeer persoonlijke roman, nuchter en met humor geschreven.

Bart Chabot (Den Haag, 1954) is dichter en podiumdier en
tegenwoordig vooral romancier. Chabot 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 Triggerhappy. In januari 2020 verscheen het alom
lovend ontvangen mijn vaders hand.

februari 2022 • paperback, 416 pag. • 15 x 23 cm • € 17,50 • isbn 978 94 031 7031 2
nur 301 • omslagontwerp Anton Corbijn • foto Anton Corbijn •
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Reeds 50.000
exemplaren verkocht

‘Een meedogenloos, ijzersterk boek. Leest als een dreun, een klap voor je kanis.’
Matthijs van Nieuwkerk

‘Bart Chabot schreef een hartverscheurend mooie autobiografische roman over zijn
pijnlijke jongensjaren. Mijn vaders hand roert tot tranen toe.’ de telegraaf
‘Een authentiek verhaal. Mijn vaders hand is eigenlijk helemaal een pijnlijk boek,
juist omdat het nergens larmoyant of pathetisch wordt. Daarin herken je dan
toch de schrijver Bart Chabot.’ trouw
‘In dialogen is Chabot sterk en zijn timing in de beeldende scènes is feilloos.
Ook wemelt het van literaire motieven.’ elsevier weekblad

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

meer dan 25.000 exemplaren verkocht, nu 15 euro

Een duivelse, adembenemende roman waarin machtsspelletjes,
verraad, een liefdesdriehoek en een moord een rol spelen

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

‘Een boek vol afgunst, intriges, haat, verraad,
jaloezie maar ook liefde. De gebeurtenissen in
het verleden worden uitvoerig verteld vanuit
verschillende perspectieven. Ontzettend knap
en de ontknoping? Om van te smullen!’
de limburger

mei 2022 • paperback, 576 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 7171 5 • nur 302
oorspronkelijke titel L’Énigme de la chambre 622 • vertaling Manik Sarkar
omslagontwerp bij Barbara • foto Jeremy Spierer •
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marcia luyten

Moederland
De jonge jaren van Máxima Zorreguieta

Schitterende nieuwe editie van Marcia Luytens indrukwekkende
portret van de jonge koningin en het land waarin zij opgroeide
‘Een prachtig beeld van Argentinië
en een waardevolle bijdrage aan de
geschiedschrijving van het koningshuis.’
Annejet van der Zijl
‘Een meeslepend vertelde geschiedenis
van een familie, van een land.’
Matthijs van Nieuwkerk
‘Met een pen gedoopt in koninklijke
stijl toont Marcia Luyten ons de
geboorte van een vorstin.’
Frénk van der Linden

reeds verschenen • gebonden met stofomslag, 328 pag. • 15 x 23 cm • € 26,99 • isbn 978 94 031 7091 6
nur 681 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Keke Keukelaar •
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SHORTLIST BOEKENBON
‘Haarfijn fileert
CHRIS DE STOOP
de banaliteit van de
brute, haast achteloze
roofmoord.’
de volkskrant

‘Misschien wel het
beste boek van
De Stoop, en dat wil
wat zeggen.’ knack
‘Een mooi en evenwichtig
geschreven monument.’
de telegraaf

reeds verschenen • gebonden met stofomslag, 256 pag.
13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 0271 9 • nur 320
foto Lenny Oosterwijk •
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LITERATUURPRIJS 2021
‘Al het blauw van
is een verslavende
roman.’
de standaard
‘Een puntgave roman,
met een sfeer en
intensiteit die doet
denken aan Graham
Swift en Ian McEwan.’
trouw
‘Geëngageerde schrijfkunst van het aller
hoogste niveau.’
de groene
amsterdammer

reeds verschenen • paperback, 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99
isbn 978 94 031 8340 4 • nur 301 • foto Peter Terrin •

‘

SHORTLIST LIBRIS

schreef een ijzersterk en
bij vlagen weergaloos
betoog.’ knack
‘Een magistraal relaas.’
trouw
‘Indrukwekkend.’
nrc handelsblad
‘Een overrompelende
ervaring en prachtig
geschreven.’
Adriaan van Dis

reeds verschenen • gebonden, 640 pag. • 15 x 23 cm • € 39,99
isbn 978 94 031 8340 4 • nur 680 • foto Frank Ruiter •
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GESCHIEDENIS PRIJS

‘Een geweldige
nieuwe biografie.

maakt de hoge
verwachtingen
waar.’ 
de volkskrant
‘Deze verrukkelijke
biografie hoort
thuis op de boekenplank van iedere
bibliofiel.’
 humo
‘Ambitieuze
biografie.’ trouw

reeds verschenen • gebonden, 784 pag. • 15 x 23 cm • € 39,99
isbn 978 94 031 2031 7 • nur 321/681 • foto Geert Snoeijer •
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