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Ahmet Altan, Mevrouw Hayat
Pim van den Berg, Antikapitalisme
Philipp Blom, De onderwerping
Miguel Bonnefoy, De uitvinder
Oscar van den Boogaard, In de naam van de zoon
Paolo Cognetti, Antonia
Paolo Cognetti, Het geluk van de wolf (mp)
Nhung Dam, Definitie van liefde
Ia Genberg, De details
Meredith Greer, Bedenktijd
Stefan Hertmans, De opgang (mp)
Raoul de Jong, Jaguarman en De grootsheid van het al
Jantine Jongebloed, Soms wil ik een kind
Jonathan Kennedy, Een geschiedenis van de wereld in acht plagen
Rashid Khalidi, De honderdjarige oorlog om Palestina
Anatoli Koeznetsov, Babi Jar
Sandra Langereis, Erasmus (mp)
Rudi Meulemans, De man met de panamahoed
Maaike Neuville, Zij.
Cees Nooteboom, Zo worden jaren tijd
Idwer de la Parra, Vlerk
Max Porter, Shy
Michael Pye, Antwerpen (mp)
Adèle Rosenfeld, Kwallen hebben geen oren
Alex Schulman, Station Malma
Paul Verhaeghe, Onbehagen
Jolande Withuis, Vrouw en vrijheid

De indrukwekkende nieuwe roman van de
bestsellerauteur van De overlevenden over de houdgreep van een trauma op meerdere generaties
Als Harriet zes jaar oud is gaan haar ouders scheiden. Op een avond hoort ze haar vader
en moeder twisten over wie welke dochter in huis mag nemen; beiden hebben een voorkeur voor haar zus Amelia. Uiteindelijk komt Harriet bij haar vader terecht, maar wanneer ze na twee jaar haar zus weer mag zien, loopt hun ontmoeting volledig uit de hand
en het contact wordt rigoureus verbroken.
Twintig jaar later ontmoet Harriet tijdens een treinreis Oskar. Hij raakt volledig in de
ban van de ongrijpbare en extravagante jonge vrouw tegenover hem en het duurt niet
lang voordat ze samenwonen. Voor de rechtlijnige Oskar blijft Harriet echter een gesloten boek, en ondanks de geboorte van hun dochter Yana verzuurt hun relatie al snel.
Als Yana elf is, verdwijnt Harriet zonder waarschuwing uit het leven van haar dochter.
Pas bij het overlijden van Oskar, twintig jaar later, gaat Yana op zoek naar antwoorden.
Waarom is haar moeder verdwenen? En wat is er lang geleden gebeurd, toen beide
zussen elkaar voor het laatst zagen?
In Station Malma laat Alex Schulman op aangrijpende wijze zien hoe pijn en verlies van
generatie op generatie worden doorgegeven. In hoeverre staat het verleden vast, en in
welke mate is de toekomst nog te beïnvloeden?

Over De overlevenden:
‘Een weergaloze climax, waardoor je het boek bijna opnieuw moet
lezen.’  algemeen dagblad
45.000
exemplaren
verkocht

‘Met zijn jaloersmakende moeiteloze stijl toont Schulman dat je voor
een diepgravende familiekroniek geen kilo’s papier nodig hebt.’ humo

Alex Schulman (1976) is schrijver en journalist. Hij
presenteerde een van de populairste podcasts van
Zweden en schreef eerder vijf zeer succesvolle autobiografische romans. De overlevenden was zijn eerste roman in vertaling en is een grote bestseller in
Nederland en Vlaanderen.

mei 2023
gebonden met stofomslag
€ 23,99
13,6 x 21,5 cm

isbn 978 94 031 1872 7
256 pag.
nur 302

oorspronkelijke titel Malma Station
vertaling Angélique de Kroon
omslagontwerp Sara Acedo
foto Martin Cederblad
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Van het werk van Paul Verhaeghe werden
al 150.000 exemplaren verkocht

Een meesterlijke studie van hoe onze cultuur en
samenleving inwerken op ons geestelijk welbevinden
Ondanks de welvaart op alle vlakken heerst er een groot onbehagen in onze maatschappij. Dit gevoel is van alle tijden en maakt deel uit van ons mens-zijn. Paul Verhaeghe
laat in dit boek zien dat iedere tijd een eigen gevoel van onbehagen heeft, met de
daarbij horende typische problemen – zoals in onze tijd burn-out, narcisme of de
angst om uitgesloten te worden.
Hoe kunnen wij onze samenleving typeren, op welke manieren bepaalt die ons als
individu, en welk onbehagen sluit daarbij aan? In hoeverre beïnvloedt het doorgedreven individualisme in de westerse wereld het collectieve gevoel van onrust? In
Onbehagen kiest Verhaeghe voor een wetenschappelijk onderbouwde analyse, wars
van op ideologie gebaseerde kritieken en utopische oplossingen. In zijn herkenbare
vlotte en toegankelijke stijl gidst hij ons langs inzichten over deze tijd en verwachtingen
voor onze toekomst.

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en emeritus hoogleraar aan de Universiteit
Gent. Daarnaast is hij praktiserend psychoanalyticus. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998)
brak hij door naar een algemeen en internationaal
publiek. Na de bestsellers Het einde van de psychotherapie (2009), Identiteit (2012), Autoriteit (2015)
en Intimiteit (2018) publiceerde hij de essays Over
normaliteit en andere afwijkingen (2019) en Houd
afstand, raak me aan (2020). In 2021 blikte hij in
Wat brengt u hier?, het boek dat hij samen met Sarah
Vankersschaever maakte, terug op zijn carrière.

mei 2023
paperback
€ 24,99
13,6 x 21,5 cm
6

isbn 978 94 031 1702 7
256 pag.
nur 770

Over eerder werk:
‘Een doordachte en felle aanklacht tegen de ratrace die wij ons leven noemen.’
nrc handelsblad over Identiteit

omslagontwerp Tim Bisschop
foto Saskia Vanderstichele

‘Ervaring, nuchterheid en lef: die kwaliteiten kenmerken psychoanalyticus
Paul Verhaeghe, die met Autoriteit opnieuw een dringende boodschap afgeeft.’
 ad magazine over Autoriteit
‘Een rijk, geslaagd en erudiet boek.’ trouw over Intimiteit
7

Haar imponerende tweede roman, over de herontdekking
van het leven als je alles bent kwijtgeraakt
Met de succesvolle actrice Rose lijkt alles goed te gaan. Ze woont in een van de betere
wijken van New Orleans en staat op het punt op tournee te gaan door Europa. Kort na
de ontdekking van haar zwangerschap wordt ze door haar verloofde verlaten. Dit stelt
Rose voor een onmogelijke keuze: het kind houden of niet. Op dit kruispunt van haar
leven gaat ze terug de rivier over, waar haar Vietnamese ouders zich als bootvluchtelingen in een gewelddadige omgeving staande houden. Terug naar de frituurtent waarvan ze al heel jong wist dat haar toekomst daar niet lag.
Op een even ontroerende als schitterende wijze vertelt Nhung Dam dit pijnlijke liefdes
verhaal. Een verhaal over ontworsteling, moederschap, migratie, kunst en seks. Over
het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Met Definitie van liefde bewijst Dam zich
opnieuw als een krachtige en eigenzinnige verteller.

Over Duizend vaders:

Nhung Dam (Groningen, 1984) ging na haar studie
psychologie naar de Amsterdamse Toneelschool. Ze
werkt als theatermaker, actrice, schrijver en columnist. Dam schreef diverse toneelstukken, die vertaald zijn naar het Duits, Engels, Tsjechisch en Ests.
Ze staat met haar solovoorstellingen in de grote
schouwburgen en op theaterfestivals, o.a. Oerol en
Lowlands. Dam is regelmatig te zien in tv-series en
films. In 2017 verscheen haar debuutroman Duizend
vaders, dat bekroond werd met de prijs voor het
Beste Groninger Boek 2018 en genomineerd werd
voor de Dioraphte Literatourprijs. Het is ook in
Duitsland met succes verschenen.

‘Duister, magisch en waanzinnig. Een welkome nieuwe stem.’
de volkskrant
‘De tekst golft en stroomt. Een boek met een geheel eigen
toon – een vlucht van de duistere werkelijkheid naar de
heldere en soevereine literatuur.’ die welt

februari 2023
paperback
€ 24,99
13,6 x 21,5cm

isbn 978 94 031 8111 0
368 pag.
nur 301

omslagontwerp Studio Jan de Boer
foto Imke Panhuijzen
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De grote bestseller uit Zweden, de vertaalrechten zijn
aan meer dan dertig landen verkocht

Fonkelende roman, waarin aan de hand van alledaagse
gebeurtenissen vier complexe relaties belicht worden

Een vrouw van middelbare leeftijd ligt met hoge koorts op bed en denkt terug aan vier
mensen die haar leven gevormd hebben: Johanna, met wie ze een stormachtige relatie
had en die later een nationale bekendheid zou worden, Niki, een vriendin die ineens
van de aarde verdwenen leek, Alejandro, een grote liefde maar iemand met wie ze geen
toekomst zag, en Brigitta, die worstelde met een groot trauma.
De details is een roman die opgebouwd is rondom deze vier portretten. De relatie van
elk personage met de hoofdpersoon wordt onthuld, ogenschijnlijk aan de hand van
details. Maar wie is eigenlijk het onderwerp van het portret, degene die wordt geschilderd, of degene die de kwast hanteert?

Ia Genberg (1967) begon haar carrière als journalist en debuteerde in 2012 als romancier. De details
is haar recentste roman en deze werd in haar thuisland Zweden alom bejubeld door de pers en was
een grote bestseller.

april 2023
paperback
€ 21,99
12,5 x 20 cm
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isbn 978 94 031 1502 3
144 pag.
nur 302

oorspronkelijke titel Detaljerna
vertaling Janny Middelbeek-Oortgiesen
omslagontwerp Sara Acedo
foto Sara Mac Key

‘Elk portret in De details bevat een mensenleven. Triviale gebeurtenissen
worden weergegeven in al hun complexiteit, met existentiële en politieke
dimensies. Toen ik de laatste pagina’s las, werd ik overvallen door een diep
verdriet dat ik deze levendige roman moest verlaten.’ aftonbladet

Welke nacht heeft zich ongemerkt kunnen plooien rondom alles
wat ik doe zodat ik, als vrolijk opgevoede volwassen vrijgevochten vrouw,
alsnog met strakke boeien in deze trein zit?

Een uitzonderlijk debuut over machtsverhoudingen
waarin de rol van dader en slachtoffer diffuus is

De 39-jarige actrice Ada Peeters neemt de trein naar de stad waar ze die avond op het
podium zal staan met een zelfgeschreven monoloog. Herinneringen aan de oudere
theaterdocent met wie ze als studente een verhouding had, wellen ongewild in haar op.
Het is zijn stad waar ze gaat spelen. Ook op het podium, terwijl ze oog in oog staat met
de volle zaal, is er geen stoppen meer aan de razende vaart waarmee de diep weggestopte beelden van ontmoetingen met getrouwde mannen, leraren en andere figuren
met autoriteit aan de oppervlakte komen. Na de voorstelling volgt een terugrit met een
mysterieuze taxichauffeur die Ada nog dieper doet afdalen in het verleden dat ze nooit
echt onder ogen heeft willen zien.
Zij. is een urgente roman over intimiteit, over grenzen die overschreden worden zelfs
wanneer er wederzijdse instemming is, over het woord nemen en het vertrouwen vinden
in de noodzaak van het vertellen van je eigen verhaal.

Maaike Neuville (1983) acteert in het theater en
in films en series in België en Nederland. Zo had ze
onder andere een hoofdrol in de populaire serie Red
Light. Ze schrijft en maakt theaterstukken over de
schier eindeloze variaties aan mogelijkheden en
onmogelijkheden in de liefde. In 2013 studeerde
ze af als filmmaker, sindsdien maakt ze korte fictiefilms en filmgedichten. Ze is op haar best wanneer
ze op het kruispunt staat van al deze disciplines. Zij.
is haar debuutroman.

februari 2023
paperback
€ 21,99
12,5 x 20 cm

isbn 978 94 031 1152 0
160 pag.
nur 301

omslagontwerp Tim Bisschop
foto Kaat Pype
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‘Ik nodig je uit in mijn lot te stappen, te denken dat je twaalf bent,
dat de wereld in oorlog is en dat niemand weet wat er verder gaat gebeuren.’

Het herontdekte meesterwerk over Oekraïne ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog, verteld door een jongen die alles
zag – voor de lezers van Leven & lot van Vasili Grossman
In 1941 trok het Duitse leger de stad Kiev binnen. Veel Oekraïeners verwelkomden
hen als bevrijders van de onderdrukking door de Sovjet-Unie. Maar binnen enkele
dagen begonnen de nazi’s met het vermoorden van alle joden, en vele anderen in de
stad. Babi Jar (‘Babyn Jar’ in het Oekraïens) was de naam van het ravijn waar de executies plaatsvonden. Het was een van de grootste massaslachtingen in de geschiedenis
van de Holocaust.
Dit tragische en aangrijpende boek is gebaseerd op de dagboeken van de jonge Anatoli
Koeznetsov – hij was twaalf toen de Duitsers arriveerden. Met zijn heldere en overtuigende stem, zijn eerlijkheid en zijn kinderblik neemt hij ons mee door de verschrikkingen van die oorlogsjaren. Babi Jar heeft de dwingende vertelkracht van fictie, maar
iedere gebeurtenis die in het boek wordt verteld is waar.
De Nederlandse vertaling is de complete, ongecensureerde versie van Babi Jar. De
geschiedenis van het boek is zichtbaar in de tekst: passages in vet markeren de door de
sovjets gecensureerde tekst.

Anatoli Koeznetsov (1929-1979) was een RussischOekraïense schrijver. In 1966 verscheen zijn roman Babi
Jar in de Sovjet-Unie in een gecensureerde versie. Na zijn
vlucht naar het westen verscheen in 1970, onder het pseudoniem A. Anatoli, de ongecensureerde tekst in Engelse
vertaling.
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oorspronkelijke titel Babi Yar
vertaling Jan Robert Braat
omslagontwerp Moker Ontwerp

Een intelligent en hartverscheurend debuut
over rouw, transities en menselijkheid

Terwijl de wereld tot stilstand komt door een pandemie, ondergaat Meredith Greer in complete isolatie
een abortus, en worstelt met rouw en verdriet. Al
schrijvend werpt ze een anker uit in het midden van
een orkaan, wat resulteert in een ingenieus mengsel
van autobiografisch proza, essayistiek en poëzie, waarbij steeds de grenzen tussen de genres getart worden.
Wat gebeurt er met de verliezen die we liever vergeten en het verdriet dat niemand ziet? Welke betekenissen gaan verloren als we de woorden en de rituelen
niet kunnen vinden? Waar gaat woede heen als we
die inslikken?
In Bedenktijd plaatst Greer haar persoonlijke situatie
in een prikkelend denkkader over onze tijd van vervreemding en liminaliteit. In de traditie van Susan
Sontag, Olivia Laing en Claudia Rankine schept
Greer een besef van wat het is om mens te zijn en vast
te zitten in een tussentijd.
Meredith Greer (1988) is een Amerikaans-Nederlandse journalist en schrijver.
Ze werkt als eindredacteur bij de Volkskrant. Daarvoor werkte ze als redacteur bij
BNR Nieuwsradio en BNNVARA, en als wekelijkse columnist bij HP/De Tijd. Ze publiceerde essays, opiniestukken en artikelen in onder meer Vrij Nederland en de Volkskrant. Daarnaast is ze in zowel Nederland als Vlaanderen werkzaam als spreker en
moderator.
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omslagontwerp Tim Bisschop
foto Keke Keukelaar
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Wereldprimeur: onvergetelijke nieuwe roman van de
auteur van Verdriet is het ding met veren – een boek
over woede, schuld, verbeelding en jeugd
Dit is het verhaal van een paar opmerkelijke uren uit het leven van een getroebleerde
tiener. Hij wandelt de nacht in en luistert naar de stemmen in zijn hoofd: die van zijn
leraren, zijn ouders, de mensen die hij pijn heeft gedaan, de mensen die van hem proberen te houden. Hij ontsnapt aan Laatste Kans, een tehuis voor ‘moeilijk opvoedbare
jongemannen’ en aan zijn nachtelijke angsten, zijn verleden en de beladen vraag of hij
een toekomst heeft.
Shy is een roman over eenzaamheid en jezelf verliezen, en tot de ontdekking komen
dat je niet alleen bent.

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

Over het werk van Max Porter:
‘Verdriet is het ding met veren is absurd, mooi, betoverend,
vervreemdend, onvergetelijk.’ de morgen
maart 2023
gebonden met stofomslag
€ 21,99
12,5 x 20 cm
18

isbn 978 94 031 1032 5

oorspronkelijke titel Shy

nur 302

omslagontwerp Dog and Pony

128 pag.

vertaling Saskia van der Lingen
foto Lucy Dickens

‘Lanny is een prachtboekje, geschreven in een krankzinnige taal.
Een dromerig boek dat je niet voor de plot leest, maar voor de
sfeer die die taal oproept, als een gedicht.’ nrc handelsblad

De dichter zei
neem je pen,
ga met de eerste beweging
en een heldere regel
naar de rand van de pagina,
en schrijf.

‘Bij het lezen van Nootebooms poëzie blijken
zijn gedichten een eigenaardige herschepping
van de wereld.’ László F. Földényi
Voor Cees Nooteboom, auteur van een imposant internationaal oeuvre, komen zijn
gedichten op de eerste plaats. Zijn poëzie gaat over waarnemen en zien, en al bijna
zeventig jaar is het voor hem een vorm van ascese, van mediteren; een manier van
denken. In zijn gedichten stelt hij zich vragen over het wezen van de tijd, de ziels
verhuizingen van een mens tijdens zijn leven of de ontvankelijkheid voor poëzie bij
hemzelf of collega-dichters. Lang heeft Cees Nooteboom gewacht om al zijn gedichten
in één band bijeen te brengen. Aan de vooravond van zijn negentigste verjaardag zal
deze grootse literaire gebeurtenis eindelijk plaatsvinden.

Cees Nooteboom (Den Haag, 1933) is al zeventig
jaar een toonaangevend schrijver. Van zijn romans
en reisverhalen verschenen vertalingen over de
hele wereld. Zijn werk is zowel in binnen- als
buitenland vele malen bekroond, met onder meer
de P.C. Hooft-prijs, de F. Bordewijk-prijs, de Ame
rikaanse Pegasus Prize en de Europese Aristeionprijs. Recent kreeg Nooteboom de Spaanse
oeuvreprijs Premio Formentor de las Letras 2020
toegekend.

‘In zijn gedichten toont Nooteboom onweerlegbaar helder
wat de kracht van kunst vermag.’ J.M. Coetzee

februari 2023
gebonden met stofomslag
€ 49,99
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omslagontwerp Brigitte Slangen
foto Effigie Agence Opale
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Een intiem, taboedoorbrekend
en doordringend onderzoek
Ooit wist ze het zeker: ik wil moeder worden. Maar na een paar pogingen begint ineens
de twijfel. Jantine Jongebloeds kinderwens verandert van een kabbelende constante in
een fluctuerende onruststoker. Hoe kies je tussen ouderschap en een leven zonder kinderen? Kan een kind een verrijking en een verschraling tegelijk betekenen? Wat mist
een vrouw die geen moeder wordt – en hoe groot is het offer van het krijgen van een
kind? Hoe maak je een autonome keuze? Wat als je spijt krijgt? Wat als de tijd voor jou
bepaalt?
Soms wil ik een kind is een persoonlijk en tegelijk universeel verhaal over vruchtbaarheid, moederschap, seksualiteit, lichamelijkheid, verbinding, zingeving en vrouw-zijn.
Jantine Jongebloed onderzoekt het conflict tussen verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid enerzijds, en naar intimiteit en nabijheid daar ogenschijnlijk lijnrecht tegenover. Het resultaat is een ontroerende en herkenbare zoektocht naar een leven dat klopt.

‘Geen beslissing zo onherroepelijk als die om een
kind te krijgen. Een sensibel en prachtig geschreven
boek over een menselijk dilemma.’ Anja Meulenbelt
Jantine Jongebloed
publiceerde begin 2021
de longread ‘Wie zette
mijn naaktfoto's online?’
in Volkskrant Magazine,
die direct viraal ging.

‘In Jongebloeds eerlijke zoektocht rijst de belangrijke
vraag: is het grootste taboe voor een vrouw het niet
willen van een kind, of om daaraan te twijfelen?’
Daan Borrel

Jantine Jongebloed (1987) werkt als freelancejournalist voor onder meer de Volkskrant en Flow.
Haar onderzoek en essay ‘Wie zette mijn naakt
foto’s online?’ in Volkskrant Magazine (2021) deed
veel stof opwaaien en werd genomineerd voor De
Loep. In november 2021 debuteerde ze met het
gelijknamige boek, waarna ze werd bekroond met
de Bep Slechte Prijs en de Seks & Media Prijs. Soms
wil ik een kind is haar literaire debuut.
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Er zijn twee vaders in het leven van Oscar.
Na een halve eeuw is er eindelijk het inzicht
niet te hoeven kiezen
Het is zinloos om het te proberen te ontkennen, dat heeft Oscar van den Boogaard
vijftig jaar lang gedaan; het ging hem ogenschijnlijk goed af. Zonder dat hij het merkte, heeft het hem uitgeput. Een permanente roofbouw op zijn geweten. ‘Pas toen ik zijn
naam over mijn lippen kreeg, kon ik beginnen het leven recht in de smoel te kijken.’
Terugblikkend leek het alsof hij altijd maar met één oog had gekeken. En op één been
had gestaan. Zijn dierbaren waren niet verbaasd. Blijkbaar was het zonder woorden al
gezegd. Puzzelstukjes vielen op hun plaats. Veel hebben ze er niet over gepraat. Voor
Oscar zelf was het wel bevreemdend te merken dat de enige die er moeite mee had
gehad, hijzelf was. En voor het eerst vond hij woorden om er onomfloerst over te
schrijven.
Oscar van den Boogaard (1964) groeide op in
Suriname en Nederland. Zijn roman Dentz (1990)
was het begin van een omvangrijk oeuvre waarin
De heerlijkheid van Julia (1995), Liefdesdood
(1999) en Meer dan een minnaar (2010) voor de
grote literaire prijzen werden genomineerd. In 2018
verscheen Kindsoldaat, zijn eerste roman die onomwonden autobiografisch was, gevolgd door de
eveneens autobiografische roman Jachthuis (2020).
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gebonden
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Over Kindsoldaat:
‘Een magnum opus heet dat. Kindsoldaat heeft er de omvang én de klasse voor:
het toont een schrijver op het toppunt van zijn kunnen. Kindsoldaat is met andere
woorden een verrukkelijke totaalbelevenis en een waarachtig liefdesepos ineen.’
de standaard der letteren

omslagontwerp Moker Ontwerp
foto Serge Anton

‘Deze roman barst van de wonderlijke scènes, de zinnen zijn altijd de moeite waard,
de vondsten treffend, raar en aanstekelijk. De auteur weet steeds door kleine
ingrepen net even het gewone te ontstijgen, net even de randen van het betamelijke
op te zoeken of er een punt van te maken.’ Kees ’t Hart, de groene amsterdammer
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Microben hebben de loop van onze geschiedenis bepaald,
van de overwinning van Homo sapiens op de neanderthalers
tot de opkomst van het kapitalisme

Een meeslepend verhaal over de invloed van
ziektekiemen op de geschiedenis van de mensheid –
voor de lezers van Jared Diamond
Het succesverhaal van de menselijke soort wordt doorgaans toegeschreven aan onze
denk- en spierkracht, aan individuele en collectieve acties die de loop van de geschie
denis zouden hebben bepaald. Maar overschat de mens zijn eigen rol niet drastisch? Wat
als niet de mens maar de microbe oorlogen won en wereldrijken ineen liet storten?
In Een geschiedenis van de wereld in acht plagen worden we meegenomen op een reis
door 60.000 jaar menselijke geschiedenis. Jonathan Kennedy licht acht infectieziekten
uit die de moderne wereld mede hebben gevormd. Zo speelden bacteriën en virussen
onder meer een hoofdrol in de ondergang van de neanderthalers, de opkomst van islam
en christendom en de overgang van feodalisme naar kapitalisme.
Nu we opnieuw te maken hebben met een virus dat bepalend is voor ons heden en
onze toekomst, is Kennedy’s visie actueler dan ooit. Hij bevraagt de hardnekkigste
aannames over ons verleden en transformeert zo onze kijk op het verhaal van de
mensheid.

Jonathan Kennedy promoveerde aan de universiteit van Cambridge en werkt als hoofddocent en
directeur van de Global Public Health-programma’s aan Barts and The London School of Medicine
and Dentistry. Als expert op het gebied van volksgezondheid en politiek is hij veelvuldig aanwezig in
verschillende media, waaronder The World Tonight,
The Economist en The Times. Hij schrijft opiniestukken voor The Guardian en El País en blogt voor de
London Review of Books.
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De auteur van De acht bergen brengt een ode
aan een vergeten Italiaanse dichteres die zich
niet kon voegen naar de normen van haar tijd
Antonia Pozzi werd geboren in Milaan in 1912, als dochter van een advocaat en een
gravin. Hoewel ze in een beschermde omgeving werd grootgebracht, kreeg ze toch de
kans om ervaringen op te doen die voor andere vrouwen uitgesloten waren: studeren
aan de universiteit, reizen door Europa en bergen beklimmen. Ze verkende de wereld
met een vurig verlangen, en ontdekte zichzelf door middel van fotografie en poëzie.
Ze had vele liefdes en depressies, maar altijd bleven de bergen haar toevluchtsoord.
Uit wanhoop over het sombere politieke klimaat in Italië en de rest van Europa, pleegde
ze in 1938 zelfmoord, op 26-jarige leeftijd.
Paolo Cognetti vertelt in Antonia het verhaal van deze – ook in Italië – vergeten dichteres. Door middel van foto’s, dagboekaantekeningen, brieven en gedichten komt Antonia
Pozzi weer tot leven. Cognetti vermengt zijn woorden met de hare, en schetst een
helder en delicaat portret van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, en van een
inspirerende kunstenares.

Paolo Cognetti (Milaan, 1978) is een Italiaanse
schrijver en documentairemaker. De acht bergen
werd bekroond met de Premio Strega en betekende zijn definitieve doorbraak bij een groot, internationaal publiek. Bij De Bezige Bij verschenen ook
de eveneens succesvolle uitgaven De buitenjongen,
Sofia draagt altijd zwart, Zonder de top te bereiken
en Het geluk van de wolf.
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‘Cognetti’s taal in De acht bergen is helder als murmelend smeltwater, alles ademt
liefde uit voor de wereld daarboven. Zelden zo vaak met een dichtgeschroefde
keel geworsteld als tijdens het lezen van deze prachtroman.’
 de volkskrant
‘Het geluk van de wolf staat vol mooie beschrijvingen zonder opsmuk.’
 nrc handelsblad

De menselijke obsessie met het overheersen van de
natuur zal leiden tot verwoesting van onze planeet
‘Onderwerp de aarde.’ Ongeveer drieduizend jaar geleden legde de auteur van het bijbel
boek Genesis deze woorden in de mond van de schepper. Zo werd het idee geboren
dat de menselijke soort een bijzondere plaats op aarde inneemt en daarmee het recht
heeft om de planeet genadeloos te exploiteren. Een idee dat zich de eeuwen erna ontwikkelde en verspreidde over de wereld. Wie zich ertegen verzette kreeg te maken met
kolonisators en uitbuiters die zich beriepen op hogere machten die het nu eenmaal zo
bepaald hadden.
In deze universele geschiedenis van de mens en zijn omgeving vertelt Philipp Blom
het verhaal van de onderwerping van de natuur, waarvan de negatieve gevolgen steeds
duidelijker zichtbaar worden. Alleen als de mensheid zich kan ontdoen van het waan
idee boven de natuur te staan, heeft ze een kans van overleven.

Over Het grote wereldtoneel:
‘Meesterlijk essay waarin Philipp Blom niet alleen een scherpe diagnose
van onze tijd stelt, maar die ook in een historisch verband plaatst.’
 de volkskrant
Over Wat op het spel staat:
‘Zonder twijfel het belangrijkste boek dat ik de afgelopen jaren gelezen heb.’
Paul Verhaeghe

Philipp Blom (Hamburg, 1970) is historicus, filo
soof, romanschrijver, journalist en vertaler. Bij De
Bezige Bij verschenen De duizelingwekkende jaren
(2009), Het verdorven genootschap (2010), Alleen de
wolken (2014), Wat op het spel staat (2017), De
opstand van de natuur (2017) en Een Italiaanse reis
(2019). In 2020 verscheen Het grote wereldtoneel,
een historisch en filosofisch onderbouwde analyse
van onze tijd waarin elke crisis door een nieuwe crisis
wordt opgevolgd.
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Een bijzondere debuutroman over het verlies van een
zintuig en de kracht van verbeelding. Shortlist prix
Goncourt du premier roman 2022
Louise is al sinds haar jeugd slechthorend, maar tijdens een recent onderzoek blijkt
dat haar gehoor drastisch achteruitgaat. Het is onvermijdelijk dat ze volledig doof
wordt, en de artsen raden haar een cochleair implantaat aan. De ingreep is onomkeerbaar en als gevolg zal ze eerder dan normaal haar natuurlijke gehoor verliezen.
Louise schrikt terug voor deze beslissing. Ze heeft zichzelf geleerd om te horen door
de lippen van anderen te lezen. Dat lukt alleen als er genoeg licht is om te zien, want
dan kan ze de losse woorden verstaan en gesprekken reconstrueren. Toch ontstaan er
steeds vaker misverstanden. In de rijke fantasie van Louise veranderen woorden en
zinnen in vreemde visioenen. Fantastische personages vergezellen haar tijdens haar
eerste baan op het gemeentehuis en bij het begin van een prille liefde. Maar de tijd is
haar vijand, en Louise zal een besluit moeten nemen.

Adèle Rosenfeld (1986) debuteerde met Kwallen
hebben geen oren. Het boek werd zeer goed ontvangen in de Franse pers en stond op de shortlist van
de prestigieuze prix Goncourt du premier roman.

‘Een pareltje dat het verdient gelezen te worden.’ le figaro
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‘Adèle Rosenfeld zet een zowel unheimische als humoristische sfeer
neer, en verzint een nieuwe taal om de omzwervingen te beschrijven van
een eeuwige vreemdeling die ronddobbert op zee, maar geen land
vindt dat haar wil ontvangen.’ l’humanité

GENOMINEERD VOOR DE LIBRIS
LITERATUURPRIJS, DE EUROPEAN
PRIZE FOR LITERATURE,
DE BOEKENBON LITERATUURPRIJS
EN DE BOON

schrijft het
Boekenweekessay 2023

‘Een unieke mix van non-fictie en fictie,
klassieke queeste, reisverhaal, levensles, gebed
en sprookje, literatuur- en geschiedschrijving.’
nrc handelsblad
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‘Op een dag zomaar de deur achter je dichttrekken en op pad gaan. Dat klinkt eenvoudig,
maar niemand doet het. Niemand, behalve
Raoul de Jong.’ Juryrapport Bob den Uyl Prijs

Een fel betoog voor een kritischer feminisme
en tegen identiteitsdenken
‘Feminisme betekent voor mij niet dat vrouwen beter of anders zijn dan mannen, of per
definitie slachtoffer, of behept met moederlijkheid, zorgzaamheid en vredelievendheid.
Het betekent niet: wat vrouwen doen, is welgedaan. Het betekent dat ik de leefdomeinen
en kwaliteiten die aan de seksen worden toebedeeld, consequent opvat als historische,
politieke en culturele verschijnselen. “Echt mannelijke” en “echt vrouwelijke” eigenschappen bestaan niet. Vrouwen en mannen verschillen onderling meer van elkaar dan groepsgewijs.’
In Vrouw en vrijheid maakt topbiografe Jolande Withuis een rondgang langs onderwerpen als de biografie, borstkanker, geheim agenten, vrouwenvoetbal en werklust, en
langs eigenzinnige vrouwen als Simone de Beauvoir, Jeanne Bieruma Oosting, Carry
van Bruggen, Ana Pauker en Sylvia Plath. Tegelijk analytisch én persoonlijk, scherp én
geestig neemt Withuis nadrukkelijk stelling tegen het identiteits- en diversiteitsdenken. Pas als vrouwen zichzelf ontslaan van het streven ‘vrouwelijk’ te zijn, komt hun
vrijheid nabij.
Jolande Withuis (1949) publiceerde onder meer
Weest manlijk, zijt sterk (2008), dat werd bekroond
met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Erik
Hazelhoff Biografieprijs 2010, en de bestseller Juliana (2016), genomineerd voor de Brusseprijs en
de Nederlandse Biografieprijs. In 2021 verscheen
haar veelgeprezen biografie over Jeanne Bieruma
Oosting, Geen tijd verliezen. Withuis sprak in 2018
de Huizingalezing uit, die het startpunt vormde
voor Vrouw en vrijheid.

Over eerder werk:
‘Een razendknap boek.’  elsevier over Raadselvader
‘Formidabele biografie.’  nrc handelsblad over Geen tijd verliezen
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‘Jeannes leven is indringend, mooi, meeslepend en verfijnd beschreven.
Withuis behoort tot het lijstje topbiografen. Een fantastisch boek!’
Hedy d’Ancona over Geen tijd verliezen

Hoe ziet een antikapitalistische samenleving eruit?

De houdbaarheidsdatum van het kapitalisme is verstreken. Sinds men aan het einde
van de twintigste eeuw de teugels liet vieren, heeft het kapitalisme geleid tot onge
kende uitbuiting en ongelijkheid, en bracht het de planeet op het randje van de afgrond. Maar wat als we onze samenleving zo inrichten dat alle macht en welvaart níet
eindigen in de zakken van maar een handjevol superrijken? Wat als we een wereld
bouwen waarin iedereen deelt in de ongekende rijkdom van onze planeet en inspraak
heeft in hoe die verdeeld wordt? Waar elk leven evenveel waard is?
Er wordt wel eens gezegd dat het makkelijker is je het einde van de wereld voor te
stellen dan het einde van het kapitalisme. Hoe ziet onze werkweek eruit? De publieke
ruimte? De woningmarkt? De zorg? Pim van den Berg maakt inzichtelijk hoe zo’n
antikapitalistische wereld eruit zou kunnen zien. Antikapitalisme is dus een boek om
hoop uit te putten. Immers, als we weten waar we als mensheid naartoe willen, kunnen
we er ook voor vechten.

Pim van den Berg (1988) is schrijver en podcastmaker.
Samen met Thijs Kleinpaste, Farah Bazzi, Annelot Prins en
Dennis Jansen maakt hij de podcast Het Redelijke Midden,
die antikapitalisme als het enige redelijke uitgangspunt
ziet voor de situatie waarin we ons nu met z’n allen bevinden. Verder schrijft hij over populaire en digitale cultuur
voor o.a. De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Filmkrant en vpro Gids.
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Het buitengewone leven van uitvinder Augustin
Mouchot staat centraal in de schitterende nieuwe
roman van rasverteller Miguel Bonnefoy
Augustin Mouchot was de zoon van een slotenmaker en werkte als docent wiskunde
toen hij in het midden van de negentiende eeuw als eerste ontdekte hoe zonne-energie
omgezet kan worden in mechanische stoomkracht. Mouchot geloofde dat de wereldvoorraad steenkool ooit uitgeput zou raken, en in 1866 ontwikkelde hij een door zonneenergie aangedreven machine. Zijn uitvinding was haar tijd ver vooruit, en werd tot
aan het hof van Napoleon iii bejubeld en onder grote belangstelling gepresenteerd op
de Wereldtentoonstelling in Parijs. De uitvinding van Mouchot slaagde erin om pompen en drukpersen aan te drijven. En dat niet alleen: Mouchot verbaasde vriend en
vijand door blokken ijs te maken met de kracht van zonlicht.
Op het toppunt van zijn roem en met een keizerlijke toelage, vertrok Mouchot naar
Algerije om daar ‘de woestijn te laten bloeien’. In De uitvinder schetst Miguel Bonnefoy
een weergaloos portret van een bijzondere man die in de loop der tijd zijn roem en
rijkdom voor zijn ogen zag verdampen.

Over Erfgoed:

Miguel Bonnefoy (1986) is geboren en getogen
in Parijs. Zijn ouders komen uit Chili en Venezuela.
Zijn eerste roman in Nederlandse vertaling, Erfgoed,
won vele literaire prijzen in Frankrijk en was ook in
Nederland een succes.

‘Dit schrijverschap borrelt en bloeit. Miguel Bonnefoy
is nog lang niet uitverteld.’  nrc handelsblad
‘Zijn uitbundige familievertelling over vier generaties
Franse immigranten in Chili is niet alleen prachtig geschreven, ze fascineert en ontroert.’ het laatste nieuws
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Een reis door de vroege twintigste eeuw,
langs kunst, theater en politiek

Gevlucht voor het nazisme werkt Harry graaf Kessler (1868-1937) op Mallorca aan
zijn memoires waarin hij terugblikt op zijn kosmopolitische, moderne leven. De graaf
kende iedereen, en iedereen kende de graaf.
Graaf Kessler was een intellectuele dandy, en politiek en kunst stonden centraal in zijn
leven. Enerzijds weigerde hij zich te plooien naar de regels van de aristocratie en werd
hij ondanks zijn opleiding tot Pruisisch officier, een overtuigd pacifist. Anderzijds
stond hij ver af van het bohemien leven van de kunstenaars wier gezelschap hij opzocht. Hij verdedigde de kunst tegen elke vorm van politieke inmenging. Als mecenas,
minnaar van mannen, uitgever, denker en schrijver bond hij zich aan niemand en
leefde hij niet volgens andermans verwachtingen.
In De man met de panamahoed neemt Rudi Meulemans ons mee door een veranderende wereld. Graaf Kessler wilde een nieuwe mens zijn. De moderne tijd met zijn
grenzeloze mogelijkheden en onontgonnen verleidingen was zijn laboratorium.

Rudi Meulemans leidde al vijfentwintig jaar zijn
eigen theatergezelschap toen hij zich volledig op
schrijven toelegde. Een selectie van zijn toneelstukken verscheen in de bundel Verzameld. Zijn literaire non-fictiedebuut Voorbij de grenzen (2017)
werd jubelend ontvangen, net als Een ander leven,
dat in 2020 verscheen. Meulemans woont en werkt
in Antwerpen.
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Over Een ander leven:
‘Een ander leven bewijst dat Rudi Meulemans zich behalve theatermaker
ook definitief schrijver van eigenzinnige kwaliteitsnon-fictie mag noemen.’
 de standaard

omslagontwerp Studio Jan de Boer
foto Anneleen Hermans

‘Een ander leven staat vol mooie waarnemingen over kunst, architectuur,
boeken en mensen. Alsof Meulemans’ onconventionele personages
zijn denken een slinger geven en tot allerlei diepere inzichten leiden.’
Michel Krielaars in nrc handelsblad
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Winnaar Le Prix Femina 2021

Een sensuele en belangwekkende roman van
de beroemde Turkse schrijver en dissident
De jonge student Fazil groeit op in een middenklassengezin, maar na de dood van zijn
vader moet hij het huis uit en voor zichzelf gaan zorgen. Hij vindt onderdak in een
pension en komt terecht in een bonte woongroep van verschoppelingen, transseksuelen en andersdenkenden. Op de set van een televisieprogramma waarin hij als bijbaan
figureert, ontmoet hij Hayat Hanim, een sensuele en vrijgevochten vrouw die een stuk
ouder is dan hijzelf.
Fazil en mevrouw Hayat krijgen een knipperlichtrelatie, al zijn de verschillen tussen
hen erg groot. Terwijl Hayat volop geniet van elke dag, maakt Fazil zich vooral druk
om zijn financiële problemen.
Tegelijkertijd leert Fazil Sila kennen. Ze is net als hij student literatuurwetenschap en
komt ook uit een gezin dat in de problemen is gekomen door de politieke situatie.
Fazil en Sila groeien naar elkaar toe en lijken voor elkaar gemaakt. Maar Fazil voelt
zich verscheurd: hoe kan hij kiezen tussen zulke verschillende vrouwen?
Mevrouw Hayat is een liefdesverklaring aan het vrouwelijke universum, en aan de
vrijheid om te kunnen kiezen – voor liefde, voor politiek en voor de kans om jezelf te
kunnen zijn.

Over Ik zal de wereld nooit meer zien:
‘Uit het binnenste van Erdogans gevangenissen komen deze
bespiegelingen op de wispelturigheid van het recht tevoorschijn,
de vrucht van een rijke geest, meeslepend, soms wijs,
en opvallend door hun berustende aard.’ J.M. Coetzee
‘Een pijnlijk prachtig boek.’ Alicja Gescinska

Ahmet Altan (1950) is een van de grootste schrijvers en journalisten van Turkije. Zijn romans zijn in
vele talen uitgebracht. Altan is de oprichter van
het Turkse dagblad Taraf, dat na de mislukte
staatsgreep in 2016 werd verboden. Voor zijn politieke opvattingen is Altan meermaals veroordeeld
en gevangengenomen door het Turkse regime. Bij
De Bezige Bij verscheen in 2019 Ik zal de wereld
nooit meer zien.
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‘Een meeslepend en origineel werk,
verrijkt met grondig onderzoek en levendige
persoonlijke ervaringen.’ Noam Chomsky
In 1899 schreef de burgemeester van Jeruzalem, gealarmeerd door de oproep om
een Joodse staat in Palestina te vestigen, een bezorgde brief aan Theodor Herzl.
De brief eindigde met de woorden: ‘In naam van God, moge Palestina met rust gelaten
worden.’ Zo begint Rashid Khalidi, de achter-achterneef van deze burgemeester,
De honderdjarige oorlog om Palestina.
Op basis van niet eerder gebruikt archiefmateriaal en verslagen van generaties familieleden, zet Khalidi gangbare interpretaties van het Israëlisch-Palestijnse conflict op
hun kop. Hij schetst het patroon van een oorlog tegen de Palestijnen, van de Balfourverklaring in 1917 tot de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948, de Israëlische invasie
van Libanon in 1982 en het steeds weer falende vredesproces.
De honderdjarige oorlog om Palestina is geen verhaal van slachtofferschap, noch probeert het de fouten van Palestijnse leiders of de opkomst van nationalistische bewegingen
aan beide kanten te ontkennen. Maar door de geschiedenis op een heldere manier in
kaart te brengen vanuit Palestijns perspectief, geeft dit boek een nieuwe kijk op een
conflict dat tot op heden voortduurt.

Rashid Khalidi (1948) is schrijver en historicus. Hij
schreef meerdere boeken en publiceerde in onder andere The New York Times, The Boston Globe en de Los
Angeles Times. Hij is Edward Said Professor in Modern
Arab Studies aan Columbia University en is redacteur
van het Journal of Palestine Studies.

‘Khalidi combineert uitgebreide persoonlijke ervaring met oorlog en diplomatie met
briljant onderzoek. Een voortreffelijk boek.’ Eugene Rogan, auteur van De Arabieren
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‘Khalidi is grondig en helder in zijn argumentatie, fair naar zijn tegenstanders en
genadeloos over de tekortkomingen van zijn eigen kamp.’ financial times

Met zijn tweede bundel bevestigt
Idwer de la Parra eens te meer zijn eigenzinnige
positie binnen de Nederlandstalige poëzie
Dichterschap, dit verendek –
rukwind mort aan de pennen.
Ik wil ze kwijt maar durf ze
zelf niet neer te leggen.
Moeder, wat is er van mij
geworden? Een zingende kraai?
Toch ziek om al die lelijkheid
fraai te willen zeggen.

Idwer de la Parra (1977) publiceerde in Revisor,
Terras, Tirade en de Poëziekrant en won in 2015 de
Vondel CS-poëzieprijs met zijn gedicht ‘Kom terug’.
Hij studeerde aan de kunstacademie en aan de
toneelschool. Zijn debuutbundel Grond (2016)
werd lovend ontvangen en bekroond met de
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de Poëziedebuutprijs.

‘De dichter laat het in het midden; het is aan de lezer. Daarnaast vertelt hij
niet, hij verbeeldt en doet dat op een treffende manier. Klassieker kan het
niet en toch is het verfrissend nieuw.’ meander
‘Indringende waarnemingen, gedetailleerde scherpte en metaforische
consistentie kenmerken de ambachtelijke gedichten van De la Parra.’
nrc handelsblad
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Meer dan 50.000 exemplaren verkocht,
nu in een fraaie midprice-editie!

Hertmans’ grandioze en invoelende roman
over een door oorlog verscheurd gezin

‘Een literair avontuur. Met een heldere,
objectieve pen beschrijft Hertmans de
wortels van zijn vaderland.’ trouw

‘Vriendschappen, liefdes én de
poëtische kracht van de natuur
gaan een subtiel verbond aan.’
de morgen

‘De opgang van Stefan Hertmans heeft
alles in zich om incontournable te
worden op de rijkgevulde planken over
woii en collaboratie.’ 
de morgen

‘Het geluk van de wolf staat
vol mooie beschrijvingen
zonder opsmuk.’
 nrc handelsblad

€ 15,-

‘Beetje bij beetje legt Cognetti
enkele mozaïekscherven van
deze zo totaal verschillende
levens neer en zet hij je met
zijn aandachtige, indringende
bewoordingen telkens
aan het denken.’
trouw

€ 17,50

‘Hertmans is er in zijn roman niet op uit
mensen opnieuw aan de schandpaal te
nagelen. Hij laat zien, tastend en gevoelig, hoe het misschien was, hoe dichtbij
we kunnen komen. Hoe we verbazing
kunnen omzetten in literatuur.’
de groene amsterdammer
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Bejubeld in Nederland en
Vlaanderen, genomineerd voor
De Boon 2021 en bekroond met de
Libris Geschiedenis Prijs 2021

30.000
exemplaren
verkocht

‘Een geweldige nieuwe biografie. Sandra
Langereis maakt de hoge verwachtingen waar.
Het getuigt van lef om zo’n iconisch beeld zo
onder handen te nemen. Haar boek geeft deze
dwarsdenker de eer die hij verdient.’
 de volkskrant
‘Deze verrukkelijke biografie hoort thuis op
de boekenplank van iedere bibliofiel.’
 humo
‘Geen enkele biografie over Erasmus is zo
uitvoerig en goed geschreven als Langereis’
Erasmus.’ vrij nederland

februari 2023
paperback
€ 25,15 x 23 cm
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isbn 978 94 031 1672 3
784 pag.
nur 321/681

omslagontwerp Studio Jan de Boer

‘Dit boek is een geschenk. Wat u
nog niet wist, leert u hier. Wat u meende
te weten wordt verdiept door een erudiet
rasverteller.’ Jeroen Olyslaegers

30.000
exemplaren
verkocht

‘Voel, ruik, proef, luister! Michael Pye
schreef een overweldigend portret van
het zestiende-eeuwse Antwerpen.’
Geert Mak
‘Een bravourestuk.’ knack
‘Je ruikt de geur van bier, hoort het
rumoer van de haven en ziet de fijne
tapisserieën schitteren met hun
goud- en zilverdraad.’
 nrc handelsblad
‘Een meeslepend relaas,
waar het vertelplezier van afspat.’
historisch nieuwsblad

maart 2023
paperback
€ 20,15 x 23 cm

isbn 978 94 031 0702 8
352 pag.
nur 680

oorspronkelijke titel Antwerp. The Glory Years
vertaling Pon Ruiter en Annemie de Vries
omslagontwerp Studio Jan de Boer
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uitgebreide
editie

Lees het
onsterfelijke oeuvre
van Remco Campert
en de bekroonde
biografie van
Mirjam van Hengel

paperback, 872 pag. | 13,6 x 21,5 cm
€ 29,99 | isbn 978 90 234 9714 1 | nur 306
omslagontwerp Brigitte Slangen
omslagfoto Rineke Dijkstra |

winnaar
henriëtte
de beaufortprijs

© stephan vanfleteren

paperback, 1042 pag. | 13,6 x 21,5 cm
€ 34,99 | isbn 978 94 031 2600 5 | nur 301
omslagontwerp Leendert Stofbergen
omslagfoto Eddy Posthuma de Boer |

‘Een in stilistisch, intellectueel en
biografie-technisch opzicht briljant boek.’
Juryrapport Henriëtte de Beaufortprijs
hardcover met papieromplakte band,
88 pag. | 12,5 x 20 cm | € 15,isbn 978 94 031 1642 6 | nur 306
omslagontwerp Studio Jan de Boer |

gebonden | 512 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 29,99 | isbn 978 94 031 2290 8 | nur 320
omslagontwerp Brigitte Slangen |
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De boerenopstand als spiegel voor Nederland

Hoe hangt de Nederlandse vlag erbij?
NRC-journalist Karel Smouter volgde vanuit zijn standplaats Deventer vanaf het prille
begin de boerenopstand die het land blauw-wit-rood kleurde. Hij zag van dichtbij hoe
de uitspraak van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) in september 2019 insloeg als een
bom op het Nederlandse platteland, hoe bij steeds meer boerderijen een omgekeerde
vlag werd gehesen en hoe Caroline van der Plas (bbb) haar eerste stappen op het campagnepad zette.
In Blauw wit rood laat hij zien dat het stikstofprotest een opflakkering is van een veenbrand die al langer in Nederland smeult. Hij beschrijft drie grote kwesties die voor de
brandhaarden zorgen: van wie is Nederland? Van wie is het landschap? En: van wie is
de microfoon?
Maar bovenal gaat hij op zoek naar bluswater: hoe overbruggen we de verschillen
tussen boeren en boswachters, conservatieven en progressieven, somewheres en anywheres? Want er wachten nieuwe uitdagingen, zoals de kwaliteit van het Nederlandse
water, de energietransitie en de ruimte in Nederland om te kunnen wonen, leven en
werken. En als we niet opletten leven we straks duurzaam, maar zijn we niet langer een
samenleving.

Karel Smouter (Dalfsen, 1983) is chef Media van
NRC. Eerder was hij voor deze krant correspondent
Oost-Nederland. Daarvoor was hij founding editor
en adjunct-hoofdredacteur van De Correspondent.

november 2022
paperback
€ 15,12,5 x 20 cm

isbn 978 94 031 8581 1
176 pag.
nur 320

omslagontwerp Jan van Zomeren
foto Heidi de Gier
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op 22 november verschijnt

Grootse en ambitieuze roman van de auteur van
de bestsellers De eenzaamheid van de priemgetallen
en De hemel verslinden
Dit is een roman over de toekomst. Een toekomst die we vrezen en waarnaar we verlangen, een toekomst die we kunnen veranderen, een waar we nog aan kunnen bouwen.
In Tasmanië staat een man centraal die misschien nooit vader zal worden en die geconfronteerd wordt met twijfels en verleidingen. In zijn huwelijk zoekt hij naar evenwicht
en hij is – net als de vrienden met wie hij is opgegroeid – altijd vol vertrouwen in de
ratio geweest. Maar hoe ga je om met de angst en kwetsbaarheid die je overvallen wanneer je de controle op de wereld om je heen verliest?
Tasmanië is een levendige, gevoelige roman die alleen geschreven had kunnen worden
door Paolo Giordano. Met zijn empathische, scherpe blik op het leven van vandaag in
al zijn facetten – geloof, wetenschap, klimaat, ouderschap, liefde – beschrijft hij hoe wij
allemaal op zoek zijn naar een plek, een Tasmanië, waar nog een toekomst mogelijk is.

Paolo Giordano (Turijn, 1982) heeft met zijn debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen
(2009) vele prijzen gewonnen en het boek verscheen in meer dan veertig landen. Van zijn hand
verschenen de eveneens succesvolle romans Het
menselijk lichaam, Het zwart en het zilver en De
hemel verslinden. Tijdens de coronapandemie verscheen het pamflet In tijden van besmetting.

‘Met De eenzaamheid van de priemgetallen bewijst
Paolo Giordano dat hij een uitzonderlijk talent is.’ het parool
november 2022
luxe paperback
€ 24,99
13,6 x 21,5 cm
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isbn 978 94 031 1002 8
272 pag.
nur 302

oorspronkelijke titel Tasmania
vertaling Manon Smits
omslagontwerp Moker Ontwerp

‘De hemel verslinden is een verslavend boek, dat je vanaf het begin in de
kraag grijpt en niet meer loslaat tot de laatste bladzijde.’ de standaard

foto Merlijn Doomernik
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De woorden van een man.
De boodschap van een volk.

De krachtigste toespraken van Volodymyr Zelensky
verzameld, met een inleiding van de president zelf

Dit is het verhaal van Oekraïne, verteld in de woorden van de president. Het verhaal
van een land dat moedig weerstand biedt aan agressie. Het verhaal van een volk dat
vooroploopt in de strijd voor democratie. En bovenal is het een oproep aan ons állen
om op te staan en te vechten voor die democratie. Want als we dat niet nu doen, wanneer dan wel?
Een bericht uit Oekraïne, het enige boek dat officieel door president Zelensky is geautoriseerd, bevat toespraken die hij persoonlijk heeft uitgekozen om daarmee het verhaal
van het Oekraïense volk te vertellen. In deze Nederlandse editie is ook de toespraak
voor de Tweede Kamer opgenomen die Zelensky hield op 31 maart 2022.
Alle inkomsten die president Zelensky voor dit boek krijgt gaan naar United24,
zijn initiatief om donaties voor de strijd van Oekraïne te verzamelen.

Volodymyr Zelensky werd in 2019 tot president
van Oekraïne gekozen. Sinds februari 2022 geeft hij
leiding aan het verzet tegen de grootscheepse aanval van Rusland op zijn land.

november 2022
paperback
€ 15,12,5 x 20 cm

isbn 978 94 031 2362 2
144 pag.
nur 320

oorspronkelijke titel A Message from Ukraine
vertaling Pon Ruiter
omslagontwerp bij Barbara
foto www.president.gov.ua
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Zie de voorjaarsbrochure van
informatie over het nieuwe

Uitgeverij Leopold voor meer
kinderboek van Dave Eggers

SHORTLIST LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS
‘Anne-Lot 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
‘De strijd om Bali is meer dan een
opsomming van gewelddadigheden.
Hoek vertelt een groter verhaal. Met haar
rijke bronnenmateriaal geeft ze haar
hoofdpersonen veel kleur. En dan blijkt
dat het niet altijd zwart-wit is, dat de
Nederlanders niet altijd “fout” waren
en de Balinezen niet altijd “goed”.’
 nrc handelsblad
‘Geweldig onderzoek naar
systematisch overheidsgeweld op Bali.’
Roxane van Iperen
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SHORTLIST NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS
‘Formidabele biografie.’
 nrc handelsblad
‘Jeannes leven is indringend,
mooi, meeslepend en verfijnd
beschreven. Withuis behoort
tot het lijstje topbiografen.
Een fantastisch boek!’
Hedy d’Ancona
‘Een prachtige biografie.’
Daniela Hooghiemstra in
de volkskrant
‘Jolande Withuis, gedreven net
als haar onderwerp, schreef
een fascinerend sociologisch
kunstenaarsportret.’
 de telegraaf
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Luister naar De Bezige Bij Podcast
voor de mooiste gesprekken over
het schrijverschap

verschijningsoverzicht

november

maart

Jonathan Coe, Bournville

Bart Chabot, Engelenhaar

Paolo Giordano, Tasmanië

Max Porter, Shy

Mirjam van Hengel, Dola
Ewoud Kieft, Vechten voor democratie
Marion Koopmans en Mischa Huijsmans,
Viroloog in een veranderende wereld
Allard Schröder, Sellinger
Karel Smouter, Blauw wit rood
Volodymyr Zelensky, Een bericht uit Oekraïne

januari
Nir Baram, De wereld is een gerucht
Maria Judite de Carvalho, Lege kasten
Marcel van Engelen, De stad
Laura van der Haar, De kuil
Michael Kempe, De beste van alle
mogelijke werelden
Alexander MacLeod, Dierenmens
Jens Meijen, Sunset Industries

februari
Philipp Blom, De onderwerping
Nhung Dam, Definitie van liefde
Maaike Neuville, Zij.
Cees Nooteboom, Zo worden jaren tijd
Adèle Rosenfeld, Kwallen hebben geen oren
Jolande Withuis, Vrouw en vrijheid

april
Miguel Bonnefoy, De uitvinder
Oscar van den Boogaard, In de naam
van de zoon
Ia Genberg, De details
Jantine Jongebloed, Soms wil ik een kind
Jonathan Kennedy, Een geschiedenis
van de wereld in acht plagen
Rashid Khalidi, De honderdjarige oorlog
om Palestina
Idwer de la Parra, Vlerk

mei
Ahmet Altan, Mevrouw Hayat
Pim van den Berg, Antikapitalisme
Paolo Cognetti, Antonia
Meredith Greer, Bedenktijd
Anatoli Koeznetsov, Babi Jar
Rudi Meulemans, De man met
de panamahoed
Alex Schulman, Station Malma
Paul Verhaeghe, Onbehagen
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