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Inhoud



Dit was de tweede keer dat ik meeging naar de Valerius

kliniek, en nu alleen met mijn moeder. Mijn vader, om wie 

het allemaal te doen was, zat thuis voor het raam waar hij 

zich, voortgestuwd door de op volle toeren draaiende motor 

van zijn sombere boosheid, wijdde aan de enige activiteit 

waarmee hij nu zijn dagen vulde: het in zo hoog mogelijk 

tempo draaien en oproken van zware sjekkies. Hij wist 

niets van deze missie van mijn moeder en mij.



‘Opnieuw zeldzaam goed. Opnieuw die zeldzaam  
hoge literaire kwaliteit. De kracht van Snijders proza uit 
zich enerzijds in een sobere maar uitermate effectieve 
stijl en anderzijds in de minutieuze beschrijving van 

authentieke belevenissen en details.****’  
– de volkskrant over retour palermo





paperback  ca. A 18,95  224 blz.
formaat 13,5 x 21 cm
omslagontwerp Nanja Toebak
isbn 978 90 458 0273 2  nur 301
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 

Een jongeman bezoekt zijn vader, die nog maar 
kort te leven heeft, in het ziekenhuis. Op de 

momenten dat hij tussen de zware behandelingen 
door aanspreekbaar is praten ze. Zijn vader doet hem 
het dringende verzoek zijn Groningse grootvader, die 
hij nooit heeft ontmoet, op te zoeken. De jongeman 
belooft dit, maar schuift de ontmoeting zo lang voor 
zich uit dat hij uiteindelijk nog maar twee dagen de 
tijd heeft.

In een bewogen weekend, dat hem van een bejaar-
denhuis in Amsterdam tot een kanaaldorp in Oost-
Groningen voert, reconstrueert hij het nu aflopende 
leven van zijn vader en werkt hij aan het geschenk 
dat hij op de valreep nog wil aanreiken: een herziene 
familiegeschiedenis.

philip snijder (1956)  � debuteerde in 2007 met Zondagsgeld 

(‘Literair goud. ****’ – de Volkskrant), dat genomineerd werd 

voor de Academica Debutantenprijs en waarvan inmiddels de 

tiende druk is verschenen. In 2011 volgde Retour Palermo, 

door hp/De Tijd uitgeroepen tot dé roman van het jaar. Philip 

Snijder publiceert regelmatig in KortVerhaal.

Over Zondagsgeld:

‘[…] een ronduit prachtig hoofdstuk, “De kano”, 

dat tot het beste hoort dat ik de laatste jaren in 

de Nederlandse literatuur heb gelezen.’  

– frits abrahams, nrc handelsblad

‘Literair goud’

philip snijder

Het geschenk
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paperback  ca. A 10,-  192 blz.
formaat 14 x 20,5 cm
omslagontwerp Elzo Smid
zomernummer
isbn 978 90 458 0282 4  nur 300
verschijnt in juni 2012

 
 

herfstnummer
isbn 978 90 458 0283 1  nur 300
verschijnt in september 2012

 
 

KortVerhaal bewijst ieder nummer weer de waarde 
van een literair tijdschrift. Vorig jaar verscheen 

nieuw werk van onder anderen Arnon Grunberg, 
Mensje van Keulen, Jaap Scholten en Philip Snijder, 
alsook van internationaal gelauwerde auteurs als 
Michel Houellebecq en Joseph O’Connor. 

Het zomernummer bevat onder meer een nieuw 
verhaal van Sandro Veronesi, en er is zoals altijd 
ruimte voor light verse van Drs. P, Simon Knepper, 
Patty Scholten en vele anderen. 

KortVerhaal is niet alleen de plek waar menig lite-
raire carrière begon, zoals die van eerdergenoemde 
Grunberg en Snijder, het is ook het blad waar de 
mooiste verhalen uit alle tijden en landen een plek 
vinden.

‘Uitstekend tijdschrift.’  – het parool

Al meer dan dertig jaar het mooiste uit binnen en buitenland

kortverhaal

Zomer- en herfstnummer
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Korte verhalen nemen een bijzondere plaats in in het fonds van Atlas Contact.  
De afgelopen jaren verschenen er prachtige vertaalde bundels, van Lydia Davis  

en Haruki Murakami tot John Cheever en Arthur Schnitzler. Nederlandstalig werk was 
er van onder anderen A.H.J. Dautzenberg, Mensje van Keulen, Anneloes Timmerije en 
L.H. Wiener. En er is natuurlijk ons literaire tijdschrift KortVerhaal.

In september verschijnen er tegelijkertijd vier verhalenbundels: Dronk van Mirjam 
Boelsums, Vondelingen van Mirjam Brandenburg, Kamermensen van Annemarie de Gee 
en Pleidooi voor een warmere samenleving en andere beslommeringen van Koen van Wichelen. 
In samenwerking met de boekhandel, literaire organisaties, websites en de cpnb zal 
Atlas Contact de lancering van de bundels niet onopgemerkt laten:
  Tournee langs boekhandels in Nederland en Vlaanderen
 Optreden op Manuscripta
  Lezingen in samenwerking met Hotel van Hassel, slaa en andere literaire organisaties
  Atlas Contact biedt de cursus ‘Korte verhalen schrijven’ aan, met uitgever Tilly Hermans, 

hoofdredacteur Sander Blom en Schrijfbibliotheek-auteur Ton Rozeman als docenten
 Samenwerking met Weblezen van Ebook.nl

De finale van deze campagne zal plaatsvinden in november ten tijde van het Crossing 
Border-festival. Tijdens haar bezoek aan Nederland zal Lydia Davis samen met de vier ver-
halenschrijvers optreden.

  � Van links naar rechts: Annemarie de Gee, Koen van Wichelen, Mirjam Brandenburg en Mirjam Boelsums
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paperback  ca. A 19,95  192 blz.
formaat 14 x 21 cm
omslagontwerp Suzan Beijer
isbn 978 90 457 0521 7  nur 303
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 
 

De personages in Dronk staan voor een keerpunt, 
een verandering in hun leven. Zij proberen het 

onvermijdelijke tegen te houden, tevergeefs: hun 
wereld kantelt reeds. Dronk gaat over de hang naar 
het oude versus de verlokkingen van het nieuwe.

Mirjam Boelsums snijdt op indringende wijze  
thema’s aan als intimiteit, de zoektocht naar ver-
wantschap, de strijd om de macht en de oerdrift om 
door te gaan.

mirjam boelsums,  � socioloog en filmer, 

debuteerde met de roman Slangen aaien 

(1998, nominatie Gouden Strop en  

bekroning Debutantenprijs). In 2006 

verscheen In zeven dagen. Boelsums publi-

ceerde korte verhalen in literaire tijd-

schriften en in Vrij Nederland. 

‘In het verhaal “E=mc2” toont ze haar beheersing 

van grote thema’s die ze vangt in een intrigerend 

verhaal van verwantschap en vervreemding.’   

– nelleke noordervliet

‘Ik houd van haar directheid, van haar heldere 

zinnen. Je komt niet onder haar buitengewone 

personages uit.’ – thomas verbogt

‘Zinderende, broeierige verhalen die je naar de 

keel grijpen.’ – ton rozeman

Over onverwoestbaar optimisme en het verjagen  
van alledaagse demonen

mirjam boelsums

Dronk
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paperback  ca. A 19,95  192 blz.
formaat 14 x 20 cm
omslagontwerp  
Bart van den Tooren
isbn 978 90 254 3861 6  nur 303
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 

De negen verhalen uit Vondelingen hadden waar-
gebeurd kunnen zijn. Ze gaan over het verdriet 

van koningin Beatrix wanneer ze een brief krijgt van 
de moeder van de man die een aanslag op haar pleegde, 
over een gefrustreerde bankier die zich door de over-
heid in de steek gelaten voelt, over de dood van het 
nijlpaard uit Artis.

Gebeurtenissen uit de werkelijkheid worden door 
de schrijfster op zijn kop gezet en van een geheel 
nieuwe lading voorzien, en de lezer wordt via cliff-
hangers en Roald Dahl-achtige plotwendingen naar 
de ontknoping gevoerd.

mirjam brandenburg (1970)  � studeerde 

politicologie en werkt bij de Algemene 

Rekenkamer. Ook is ze eigenaar van 

gedichtenwinkel.nl. Ze schreef onder meer 

gedichten voor Flow en cjp Magazine. Met 

een aantal van haar verhalen gooide ze 

hoge ogen in verschillende schrijfwedstrijden. 

Bijna waargebeurde verhalen

mirjam brandenburg

Vondelingen
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paperback  ca. A 18,95  176 blz.
formaat 14 x 20 cm
omslagontwerp Roald Triebels
isbn 978 90 204 1215 4  nur 303
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 
 

Vanachter een denkbeeldige spiegelwand zie je de 
gasten van kamer 104 komen en gaan. De vrouw 

die nog één laatste feest viert voordat ze sterft. De 
drie volwassen broers die Twister spelen met hun 
dominante moeder. Een afgetreden politiek leider 
die zich laat vermaken door Poolse hoeren. En iedere 
ochtend zorgt het kamermeisje ervoor dat de kleurige 
bloemetjessprei weer strak op het bed ligt voor het 
volgende verhaal. 

Kamermensen is een dromerig, uitzonderlijk  
fantasierijk verhaalmozaïek, waarin Annemarie de 
Gee feilloos de balans vindt tussen herkenning en 
vervreemding.

annemarie de gee (1987)  � is theatermaker 

en schrijfster. Met haar voorstelling 

Dorpsstraat 12 Huis was ze te zien op het 

Amsterdam Fringe Festival. Haar verhalen 

verschenen eerder in Passionate.

‘Eindelijk weer eens een jonge schrijver die dúrft.’  

– a.h.j. dautzenberg

annemarie de gee

Kamermensen
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paperback  ca. A 18,95  176 blz.
formaat 14 x 20 cm
omslagontwerp 
Herman Houbrechts
isbn 978 90 254 3927 9  nur 303
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 

Maar zo gaan de dingen nu eenmaal. Ook al zien we ze van 
op een kilometer aankomen, toch verpletteren ze ons. Aan 
de dingen valt niet te ontkomen. Zeker niet als er lichaams
sappen en hormonen in het spel zijn. Dan gaan de dingen 
hun onherroepelijke gang. Dan is het koekenbak.

De hopeloze sukkel Jeffrey wil zijn criminele  
carrière een legale wending geven door een job 

bij carwash All Clean. Een proftennisser op zijn 
retour leegt blikjes Carlsberg en treitert tegen heug 
en meug zijn vriendin, en het leven van elek tricien 
Bengt Bockland staat op zijn kop door het  
verschuiven van een schouderbandje. 

Met een genadeloze pen maar zachte blik beschouwt 
Koen van Wichelen het leven van zijn personages die 
zich scheldend en strompelend de dag doorworstelen.

koen van wichelen  � is uitgever van  

tijdschriften. Zijn bladen hebben reizen, 

voetbal en echte mannen tot onderwerp.

Op het zwarte asfalt van het alledaagse bloeit  
soms onverwacht een madelief

koen van wichelen 

Pleidooi voor een warmere samen leving  

en andere beslommeringen
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paperback  ca. A 21,95  320 blz.
formaat 15 x 23 cm
vertaling Jacques Westerhoven
omslagontwerp Zeno
isbn 978 90 450 2187 4  nur 302
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 

Een man die een mooi meisje op straat heeft gezien 
wordt gekweld door het besef van een gemiste 

kans; een bezoek aan de dierentuin inspireert een 
kantoorklerk om zijn ziel bloot te leggen aan een 
onbekende vrouw; een jonge vrouw ontdekt dat ze 
een enorme aantrekkingskracht uitoefent op een 
klein groen monster in haar achtertuin. 

Van ‘A Slow Boat to China’, het eerste verhaal dat 
Murakami ooit publiceerde, tot ‘Hoe ik op een mooie 
ochtend in april het 100% perfecte meisje zag’, het 
verhaal dat als basis diende voor zijn meesterwerk 
1q84: Haruki Murakami overschrijdt opnieuw de 
grens tussen droom en werkelijkheid.

De verhalen in Kangoeroecorrespondentie sluiten aan 
bij de eerdere verzameling De olifant verdwijnt, waarmee 
alle korte verhalen van Murakami in het Nederlands 
verkrijgbaar zijn.

haruki murakami  � is wereldberoemd, zijn werk wordt in 

meer dan veertig landen vertaald. Van zijn driedelige mag-

num opus 1q84 zijn inmiddels meer dan 50 000 exemplaren 

verkocht.

‘Ik heb alles van Murakami gelezen wat ik te 

pakken kon krijgen en toen ik dat uit had, heb ik 

alles herlezen.’ – tim krabbé 

‘Er gaat iets onweerstaanbaars uit van zijn werk, 

iets bedwelmends en meeslepends: val je voor 

hem, dan ben je gesjochten, want dan moet 

ineens dringend alles van hem gelezen worden.’ 

– de volkskrant

Fantastische vertellingen vol magie en woordkunst

haruki murakami

Kangoeroecorrespondentie
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gebonden  ca. A 10,-  96 blz.
formaat 12 x 19,5 cm
omslagontwerp Suzan Beijer
isbn 978 90 254 3801 2  nur 301
reeds verschenen
verschijnt ook als e-book

 
 

Het valt niet mee Senegalees te zijn, of hoer. 
Seynabou is beide. Ze behaagt opschepperige 

toeristen, laat zich regelmatig huwelijksaanzoeken 
in het gezicht lallen en heeft een leven dat voorbestemd 
is om roemloos voorbij te gaan. Tot een klant tijdens 
een zo’n betaalde liefdesnacht onder tamelijk verdachte 
omstandigheden het leven laat – en die klant ook nog 
een wereldvermaard wielrenner blijkt te zijn. 

dimitri verhulst (1972)  � is de schrijver 

van de moderne klassieker De helaasheid 

der dingen. Godverdomse dagen op een god

verdomse bol werd onderscheiden met de 

Libris Literatuurprijs 2009. In 2010 ver-

scheen De laatste liefde van mijn moeder en 

in 2011 De intrede van Christus in Brussel. 

‘Verhulst is in Monoloog van iemand die het gewoon 

werd tegen zichzelf te praten ouderwets in vorm. 

[…] De combinatie van een werkelijk gebeurde 

tragedie en de fantasie van de auteur is intrige-

rend. Ver weg van zijn eigen biografie durft 

Verhulst verder te gaan in het fabuleren van de 

werkelijkheid en, belangrijker, de virtuositeit 

van taal is gebleven […] een bewijs van zijn kun-

nen en een bewijs van liefde voor de koers, een 

genegenheid die hij eerder al toonde. Daar sjeest 

hij door het Waalse land, Dimitri, de handen 

onder in de beugel. De golden boy van de 

Vlaamse literatuur.’ – frank heinen, 8weekly

Shortlist Gouden Boekenuil

dimitri verhulst 

Monoloog van iemand die het gewoon 

werd tegen zichzelf te praten
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gebonden ca. A 9,95  64 blz.
formaat 12 x 20 cm
omslagontwerp Suzan Beijer
isbn 978 90 204 1262 8  nur 301
verschijnt in juni 2012
verschijnt ook als e-book

 

Tijdens een feest gebeurt er iets met de jarige wat 
iedereen opmerkt, maar niemand kan plaatsen. 

Daags na het feest schrijft hij zijn vrienden dat hij 
door hun goedbedoelde verrassing teruggevoerd werd 
naar een verwoestende herinnering uit zijn jeugd: de 
middag dat hij moest nablijven bij de leraar in wie 
hij alle vertrouwen had, frater S.

Kinderschrik is een tweeluik, geschreven door twee 
verschillende schrijvers: de gast die meehielp het feest 
voor te bereiden (Vonne van der Meer) en de jarige 
(Josef Willems).

vonne van der meer (1952)  � debuteerde in 1985 met Het 

limonadegevoel en andere verhalen, dat bekroond werd met de 

Geert jan Lubberhuizenprijs. In de ruim 25 jaar van haar 

schrijverschap schreef ze romans, novellen en verhalen. 

josef willems (1949)  � is componist, musicus en webdesig-

ner. Hij werkte voor het Werkteater en componeerde 

muziek voor zowel theater- als dansproducties. Sinds 2000 

ontwerpt hij websites. Kinderschrik is zijn debuut.

Seksueel misbruik in de kerk

vonne van der meer & josef willems

Kinderschrik
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Als je me zou vragen iets over mijn vrouw te vertellen, dan moet ik je  

waarschuwen dat ik niet zoveel over haar weet. Althans niet zoveel als ik 

dacht dat ik wist. Ze stierf zes maanden geleden, bijna op ditzelfde uur.  

Op midzomernacht in Oxford, onder een grote en wijdvertakte plataan  

die in de tuin van Worcester College staat, onder een opkomende nieuwe 

maan. Daar vond ik haar lichaam.



‘Een literaire thriller verpakt in een whodunit-
liefdesverhaal. Elanor Dymotts boek is uiterst 

boeiende literatuur.’ – john boyne, auteur van de 
jongen in de gestreepte pyjama
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paperback  ca. A 19,95  408 blz.
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel Every 
Contact Leaves A Trace (Cape)
vertaling Ton Heuvelmans
omslagontwerp  
Davy van der Elsken/dps
isbn 978 90 458 0281 7  nur 305
verschijnt in augustus 2012
verschijnt ook als e-book

 

Wanneer tijdens een bezoek aan zijn oude col-
lege in Oxford de vrouw van Alex Petersen, de 

mooie en levenslustige Rachel, wordt vermoord, ver-
andert zijn leven ingrijpend. Nu, vijf maanden later, 
keert Alex terug naar Oxford, en probeert stap voor 
stap het mysterie rond haar dood te ontrafelen.

Alex wordt in Oxford hartelijk ontvangen door 
Harry, voormalig docent en mentor van Rachel, een 
man die tijdens haar leven overal bij betrokken lijkt 
te zijn. Maar welke rol heeft Harry in dit mysterie? 
En wat hebben haar universiteitsvrienden, Anthony 
en Cissy, die met Rachel een voorliefde voor verbo-
den activiteiten deelden, ermee te maken? Langza-
merhand leert Alex dat noch zijn eigen leven noch 
zijn liefde ook maar enigszins zijn wat hij dacht.

Niets verdwijnt is een ijzingwekkende literaire thril-
ler over een man die op zoek is naar de waarheid die 
hij eigenlijk niet wil weten.

elanor dymott (1973)  � is geboren in Chingola, Zambia.  

Ze studeerde Engels in Oxford en werd vervolgens opgeleid tot 

advocaat, maar koos uiteindelijk voor een carrière als recht-

bankjournalist. Niets verdwijnt verschijnt in diverse landen.

‘Een prachtige, lucide nachtmerrie. Een mysterie 

over liefde en moord dat schitterend geschreven 

is, schokkend en boeiend van begin tot eind.’  

– adam foulds, auteur van de dwaaltuin

‘The coolest mustread of 2012.’ – stylist magazine

elanor dymott

Niets verdwijnt

E L A N O R  D Y M O T T

‘Een literaire thriller verpakt in een whodunit liefdesverhaal.’ 
John Boyne, auteur van De jongen in de gestreepte pyjama
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paperback met flappen  

ca. A 24,95  64 blz.
formaat 14 x 22,5 cm
omslagontwerp Melle Hammer
isbn 978 90 254 3783 1  nur 306
verschijnt in juni 2012

 
 

Hoe

HH
H
HH

wouter godijn

de wereld redde

oe

Meteen in het begin van Hoe H.H. de wereld redde 
doet Wouter Godijn de lezer al een handrei-

king. Als een soort Klein Duimpje laat hij een spoor 
achter dat ons op de juiste plek moet brengen.

Het is alleen een spoor van punaises, niet van 
broodkruimels. Want Godijn is aardig voor zijn 
lezers, maar ook hard. De bundel is een avontuur, vol 
stemmen, muziek, God en ook de duivel. Wanneer 
Godijn ons aan het eind van de bundel toevoegt: ‘Dag 
lezer, dààààààg’, hebben we heel wat meegemaakt.

wouter godijn  � (1955) woont en werkt 

in Groningen. Hij schrijft romans – de 

laatste, Mijn ontmoeting met God en andere 

avonturen, haalde de longlist van de ako 

Literatuurprijs, de voorlaatste, De dood 

van een auteur die een beetje op Wouter 

Godijn lijkt, prijkte op de longlist van de Libris Literatuur-

prijs. Ook heeft hij zich ontwikkeld tot een van de belang-

rijkste en bijzonderste hedendaagse dichters. Wiegeliederen 

en blaaskikkermuziek en De zieken breken zijn de recentste 

twee bundels.

‘De dichter zou zich vermoedelijk beledigd 

voelen als hij beticht werd van het schrijven van 

volmaakte gedichten. Wat Godijn maakt is onaf, 

zelden mooi en al helemaal niet bevredigend. 

Daarom is het uiterst effectieve poëzie.’ 

– piet gerbrandy, de groene amsterdammer

‘Langzame nederlaag schrijft nu al geschiedenis.’  

– ilja leonard pfeijffer, nrc handelsblad

Dag lezer, dààààààg

wouter godijn

Hoe H.H. de wereld redde
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paperback met flappen   

ca. A 24,95  80 blz.
formaat 14 x 22,5 cm
omslagontwerp Steven van der Gaauw
isbn 978 90 457 0572 9  nur 306
verschijnt in juni 2012

 

Op Facebook verzuchtte Gerrit Komrij twee jaar 
geleden waar René Puthaar toch was gebleven: 

‘Dichtbundels in 2000 en 2003, briljante bundels, 
waarna van de aardbodem verdwenen.’ Nu keert de 
naar het Zuid-Franse bergland uitgeweken dichter van 
de ‘verdwijnkunst’ (Peter de Boer in Trouw) terug met 
zijn nieuwe bundel Het wilde kind, waarin de zinnen en 
beelden zijn poëtische slagkracht en beweeglijkheid 
hebben bewaard. Puthaar begint te spreken, zo leert het 
eerste gedicht, in een afgebroken huis, ‘onder geen dak’. 
Hij is zichtbaarder dan ooit. Maar zie: ‘stiller dan waan-
zin gaan de luiken open’ en daar komen ze, de gedich-
ten. ‘Een woord legde zijn hand in de onze/ en werd 
onze moeder, heel even ons kind’.

rené puthaar (1964)  � is dichter en muzi-

kant. Hij debuteerde in 2000 met de bundel 

Dansmuziek, waarvoor hij de Lucy B. en C.W. 

van der Hoogtprijs ontving. Sinds 2003 

woont hij met Tatjana Daan en hun kinde-

ren in Zuid-Frankrijk.

‘Technisch is Puthaar misschien wel de knapste 

dichter van zijn generatie. Het talent spat van de 

pagina’s af.’ – thomas vaessens, fd

‘Je voelt dat hij dóór Leopold is heen gegaan, dat hij 

dóór Nijhoff is heen gegaan, en uit is gekomen op 

een geheel eigen geluid.’ – dichterspanel 

poëzieclubkeuze awater

Tijdloos en vitaal: nieuwe gedichten van een groot dichter

rené puthaar

Het wilde kind
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Zeg niet weet niet.
Gooi een rechthoek in het water.
Er ontstaat een cirkel.

De regels in Radio waterval, de nieuwe bundel  
van Leo Hermens, tuimelen over elkaar heen, 

zoomen in en vliegen even onverwacht weer weg.
Deze dichter houdt van de taal zoals hij van het 

leven houdt: door ze vrij te laten, door ze hun vlucht 
te gunnen. De gedichten in Radio waterval doen je  
zweven en vallen: ze zijn lichtvoetig, melancholiek 
maar ook dwars en absurd. Hermens kent de zwaar-
tekracht en de kwetsbaarheid  maar ook de bevlogen-
heid om zich met zwier te verzetten of over te geven. 
Hij weet: mensen hebben grote ideeën en grote ver-
langens, mensen hebben maar kleine handen.

leo hermens  � Geboren 1961 te Heerlen, opgegroeid onder 

de rook van staatsmijn Emma, wonend in Vianen, werkend 

in een ziekenhuis waar hij beschadigden op de been helpt; 

van Leo Hermens verscheen eerder Totzoverdetover.

‘Hermens dient zich aan als een klankmagiër 

die ons wil betoveren.’ – trouw

leo hermens

Radio waterval
 

Bewegende gedichten
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‘In de melancholie, in de aandacht voor de historische en  
sociale achtergronden van zijn personages en in de keuze van  
de tegenstellingen in het karakter van een hoofdpersoon die  

– amor fati – hoe grondeloos zijn pijn ook is zijn levenslot 
omarmt, doet deze roman mij in puur gunstige zin denken aan 
het werk van Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez, aan 

Honderd jaar eenzaamheid, aan Liefde in tijden van cholera.’  
— de gelderlander

.25.



paperback  ca. A 15,-  352 blz.
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omslagontwerp Roald Triebels
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verschijnt in juni 2012
verschijnt ook als e-book

 
 

Jan Brokken heeft altijd geheimzinnig moeten doen 
over de herkomst van zijn kleurrijke Caribische 

roman De droevige kampioen. Maar iedereen op  
Curaçao weet wie achter Riki Marchena schuilgaat. 
Brokken wil het nu wel toegeven: ‘Ik heb 400 uur met 
hem gesproken.’ Ook met de andere personages uit het 
boek is hij weken en maanden opgetrokken. Maar een 
eiland is klein ‘en ze wilden niet herkenbaar zijn’. 

Het levensverhaal van de Nietzsche lezende en crack 
rokende tienvoudig tafeltenniskampioen van Curaçao 
en Zuid-Amerika berust dus op feiten. De jonge Riki 
Marchena zat achter in de auto bij zijn vader toen die 
zelfmoord pleegde. Kort daarop verhuisde zijn moeder 
met een nieuwe minnaar naar het naburige eiland. 
Daarna hield hij er nog maar één obsessie op na:  
winnen. De donkere sportheld vergaarde een fortuin, 
verspeelde het uit weerzin tegen zijn familie, groeide 
uit tot het symbool van de nieuwe generatie, werd 
door vrouwen en meisjes aanbeden, voerde campagne 
voor het volks- en bevrijdingsfront, nam verbitterd 
afstand van de politiek en vond in crack het middel 
om zijn verdriet te verdrijven. 

Een uitzonderlijke levensgeschiedenis tegen het 
decor van de Caribische smeltkroes. Of zoals Tip 
Marugg zei: ‘Mijn eiland verpersoonlijken in een 
Droevige Kampioen. Wat een prachtvondst.’

‘Wat een schitterend boek. Prachtig geschreven, 

heel gelaagd ook. Ik ben, vijftien jaar na dato,  

alsnog diep onder de indruk. Het Curaçaose,  

het Caribische, totaal doorgrond.’ – geert mak

midprices van twee ‘magistrale’  en ‘ z e e r  b e v l o g e n  g e s c h r e v e n ’  r o m a n s

jan brokken

De droevige kampioen
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formaat 13,5 x 21 cm
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verschijnt ook als e-book

 

De fijngevoelige schilderijenrestaurator Maurice 
Schotel vindt geen bevrediging meer in zijn werk 

en besluit mee te varen op een vrachtschip. Al snel 
wint hij het vertrouwen van de bemanningsleden en 
trekt hij zich het lot aan van twee verstekelingen uit 
het Oostblok die tussen de containers hun leven op 
het spel zetten om de nieuwe wereld te bereiken. 
Dan raakt Schotel verwikkeld in een onstuimige 
affaire met Adriana, de vrouw van de roerganger.

Achtervolgd door rampspoed steekt het schip de 
Atlantische Oceaan over. Na Cuba en Curaçao zet het 
koers naar de Straat van Magallanes en Valparaíso, 
maar hoe ver ze ook varen, de vier hoofdpersonen 
komen niet los van hun verleden. Een thema dat in 
alle boeken van Jan Brokken zit en dat hij hier virtuoos 
in grootse avonturen vervat.

jan brokken (1949)  � heeft met zijn romans, reisverhalen 

en literaire non-fictie internationale faam verworven.  

Hij debuteerde met De provincie en schreef onder andere  

De regenvogel, Jungle Rudy, Mijn kleine waanzin, Waarom elf 

Antillianen knielden voor het hart van Chopin, In het huis van  

de dichter en Baltische zielen. Diverse romans zijn verfilmd. 

‘De blinde passagiers leest als een trein, of laat ik 

liever zeggen als een schip dat goed op koers  

ligt en elke zee aankan. Met een geweldige 

stuurmans kunst laat Brokken de twee motoren 

doorstampen. Magistraal.’ – haarlems dagblad

jan brokken

De blinde passagiers

midprices van twee ‘magistrale’  en ‘ z e e r  b e v l o g e n  g e s c h r e v e n ’  r o m a n s
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€ 15,-



paperback  ca. A 15,-  208 blz.
formaat 12,5 x 20 cm
omslagontwerp Tessa van der Waals
isbn 978 90 457 0576 7  nur 311
verschijnt in mei 2012

 

Aan het woord is Everdine van Wijnbergen, Tine, 
zoals Eduard Douwes Dekker zijn eerste vrouw 

al voor het schrijven van Max Havelaar placht te noe-
men. Met haar beide kinderen verblijft ze in Venetië, 
terwijl Dekker met zijn tweede vrouw Mimi in het 
noorden is. Tijdens haar laatste levensmaanden geeft 
zij zich in een dagboek rekenschap van wat zij in 
haar leven nagelaten heeft.

Voor deze speciale editie voegde Nelleke Noorder-
vliet foto’s toe van de hoofdpersonen in haar roman.

nelleke noordervliet  � is sinds 1987 niet meer weg te  

denken uit onze literatuur. Ze publiceerde genomineerde  

en bekroonde romans als Het oog van de engel, De naam van  

de vader, Uit het paradijs, Pelican Bay en Snijpunt, verhalen, 

essays en autobiografische non-fictie in Altijd roomboter. 

Haar werk is in verschillende talen vertaald. In mei 2012  

verschijnt haar negende roman: Vrij man.

‘Het getuigt van moed en originaliteit dat 

Nelleke Noordervliet een roman heeft durven 

schrijven over Tine.’ – willem frederik hermans

‘Dat ik het met groeiende bewondering heb 

gelezen bewijst hoezeer de schrijfster is geslaagd 

in haar opzet om in romanvorm een sober, 

afgerond beeld te geven van een vrouw die in 

haar laatste levensjaar de balans van haar leven 

opmaakt.’ – maarten ’t hart in vrij nederland

Haar beroemde debuut nu in een speciale editie – 11e druk

nelleke noordervliet

Tine of De dalen waar het leven woont
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‘A.H.J. Dautzenberg is dé ontdekking van het afgelopen 
boekenseizoen.’ – het financieele dagblad

.30.



De zeventigjarige Gustaaf Meulenberg heeft 

nog maar enkele weken te leven. Met dat lot 

heeft hij zich verzoend. Wat hij daarentegen 

niet kan verkroppen is dat zijn favoriete 

voetbalclub dreigt te degraderen. Om Roda jc  

te kunnen steunen in de degradatiestrijd 

probeert hij zijn sterven dan ook zo lang 

mogelijk uit te stellen.

Over Vogels met zwarte poten kun je niet vreten:

‘Bij Dautzenberg vloeien werkelijkheid en surrealisme  

naadloos in elkaar over.’  – juryrapport selexyz debuutprijs 2011 

‘Het boek is brutaal, verfrissend brutaal.’ 

– de groene amsterdammer

Over Samaritaan:

‘Een geweldig spel van verwarring dat het boek zo leuk en  

spannend maakt.’ – nrc handelsblad

‘Lezen om te herlezen!***** ’ – cutting edge

.31.
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Gustaaf Meulenbergs zoon Marcel heeft zijn 
eigen redenen om het leven van zijn vader te 

rekken. Hij gaat daartoe niet alleen de strijd aan met 
de werkelijkheid, ook stuit hij op een mysterieuze, in 
zwart geklede cowboy. Bovendien ontdekt Marcel 
een bizar familiegeheim, waardoor de jeugd van zijn 
vader – en daardoor die van hem en zijn tweeling-
broer – in een nieuw licht komt te staan.

Extra tijd is zowel een ontroerende voetbalroman 
als een psychologisch portret van een arbeiders-
familie in nood. Met zijn heldere en dwingende stijl 
grijpt A.H.J. Dautzenberg de lezer bij zijn lurven en 
voert hem mee naar een zenuwslopende finale.

a.h.j. dautzenberg ( � Heerlen, 1967) publiceerde in  

korte tijd een bundel verhalen, een roman en een pamflet, 

Rock € Roll. 

Voetbal, cowboys en afscheid van het leven in een 
onontkoombare roman

a.h.j. dautzenberg 

Extra tijd

.33.
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omslagontwerp  
Bart van den Tooren
isbn 978 90 254 3638 4  nur 301
verschijnt in juni 2012
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Voormalig boybandidool Jimmy Hauser is drieën-
dertig, wereldberoemd en bovenal diep ongelukkig. 

Daar verandert een toppositie in de Forbes-lijst van 
bestverdienende entertainers niets aan. Verstoken 
van inspiratie, maar op de huid gezeten door fans, 
managers en paparazzi beziet hij de echte wereld 
slechts vanaf het podium. Een gewoon leven heeft hij 
al sinds zijn zestiende niet meer. Dan krijgt hij het 
aanbod om een zomermaand lang een normaal leven 
te leiden in Amsterdam. Anoniem en gegarandeerd 
paparazzivrij.

Met de ogen van een wolfskind verkent hij aarzelend 
de wereld om zich heen. En dan, als hij weer terug 
moet naar zijn bestaan als wereldster, gooit er 
iemand roet in het eten. Een vrouw, natuurlijk.

henk rijks (1962)  � werkte eerder als 

journalist bij onder andere Het Financieele 

Dagblad en bnr Nieuwsradio. Hij debu-

teerde in 2010 met de spannende en 

nietsontziende roman De kostwinner, 

waarvan de filmrechten binnen twee 

maanden na verschijnen waren verkocht.

‘De auteur pakt je in. En overdondert je met  

blitse dialogen, vloeiende wendingen en  

geestige, maar tegelijkertijd diep cynische  

scènes.’  – daniëlle serdijn, de volkskrant 

Iedereen droomt toch van een ander leven?

henk rijks

Incognito
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paperback  ca. A 15,-  480 blz.
formaat 15 x 23 cm
omslagontwerp Zeno
isbn 978 90 450 2191 1  nur 302
verschijnt in juli 2012
verschijnt ook als e-book

 

Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur 
en George groeien op in verschillende werelden: 

Arthur in de gegoede middenklasse van Edinburgh, 
George in de pastorie van een klein plattelandsdorpje. 
Arthur zal dokter worden en een van de beroemdste 
schrijvers van zijn tijd, George blijft een eenvoudige, 
hardwerkende burger.

Jaren later kruisen hun paden zich bij een sensatio-
nele rechtszaak. George Edjali is half Indiaas en als 
zijn familie dreigbrieven ontvangt lijken deze uit 
racistische overwegingen geschreven. Dan blijkt 
George tot zijn verbazing zélf een verdachte en wordt 
hij zelfs veroordeeld.

Als Arthur Conan Doyle, inmiddels schrijver van de 
beroemde Sherlock Holmes-verhalen, leest over het 
lot van zijn vroegere vriend, is hij vastbesloten de 
onschuld van George te bewijzen.

julian barnes (1946)  � debuteerde in 1980 met Metroland. 

Voor romans als Flauberts papagaai en Engeland, Engeland 

ontving hij in binnen- en buitenland talloze literaire onder-

scheidingen. Voor Alsof het voorbij is ontving Barnes de Man 

Booker Prize 2011.

‘In Arthur & George verdiept Barnes zich met veel 

empathie en verbeeldingskracht in twee zeer 

uiteenlopende personen. Een hoogtepunt.’ 

– hans bouman, de volkskrant

De meest succesvolle Man Booker Prize winnaar sinds jaren

julian barnes

Arthur & George

€ 15,-

.35.



‘Buitengewoon innemend. Lerners zichzelf hatende, liegende, 

gedrogeerde, geniale gek is een onvergetelijk personage, en zijn stem  

spreekt op zijn geheel eigen wijze op een toon die onderscheidend  

en hilarisch is.’ – paul auster



paperback  ca. A 22,50  208 blz.
formaat 13,5 x 21 cm
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vertaling Ronald Vlek
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verschijnt ook als e-book

 

Vertrek van station Atocha is een trefzeker en hilarisch 
portret van hoe het is jong te zijn, alleen en exis-

tentieel verward.
De jonge dichter Adam Gordon heeft een presti-

gieuze beurs gekregen om in Madrid onderzoek te 
doen. Maar Adam vult zijn dagen liever met blowen 
en zwerven door het Prado. Hij verlangt naar een diep-
gaande, kunstzinnige ervaring en is voortdurend op 
zoek naar de verbanden tussen kunst en taal, de waar-
heid en de werkelijkheid. Maar als er een aanslag 
wordt gepleegd op het treinstation Atocha moet Adam 
kiezen of hij deel wordt van deze historische gebeurte-
nissen, of dat hij vanaf de zijlijn blijft toekijken.

ben lerner (1979)  � heeft meerdere dichtbundels op zijn 

naam staan, waarvoor hij onder andere op de shortlist voor de 

National Book Award heeft gestaan. Vertrek van station Atocha 

is zijn debuutroman.

Wall Street Journal’s Top 10 Fiction of 2011
The New Yorker’s Best of the Year 2011
Newsweek/Daily Beast’s Best of 2011
The Boston Globe’s Best of 2011
The Guardian’s Best Books of 2011
Flavorwire’s Best Debut Novels of 2011
New Stateman’s Best Books of 2011

‘Hilarisch, levendig en origineel in elke zin, doordrenkt van het levens
gevoel van ons laatlaatmoderne tijdperk.’ – jonathan franzen, 
guardian best books of the year

ben lerner

Vertrek van station Atocha

.37.



gebonden  A 10,-  192 blz.
formaat 14 x 20 cm
omslagontwerp Roald Triebels
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ook verkrijgbaar als e-book

 
 

Op zee is een spannende, wonderschone roman 
over ouders en kinderen en de angst om alles te 

verliezen. Een vader neemt zijn zevenjarige dochter 
mee op een zeiltocht, in twee dagen van Noord-Dene-
marken naar Nederland. Afgezonderd van de rest van 
de wereld horen ze meer dan ooit bij elkaar. Totdat er 
iets gebeurt wat hun leven totaal op zijn kop zet.

toine heijmans (1969)  � is verslaggever en columnist van de 

Volkskrant. De vertaalrechten van Op zee werden al verkocht 

aan Duitsland en Frankrijk, en een verfilming is in de maak. 

Heijmans werkt aan zijn tweede roman.

‘In dit boek is de romanschrijver Toine Heijmans 

opgestaan [...] wonderschoon. ***** ’  
– de volkskrant 

‘Superspannend [...] In mooie trefzekere stijl 

maakt Heijmans de strijd van de getroebleerde 

hoofdpersoon voelbaar.’ – leeuwarder courant

‘Een opmerkelijk strak geschreven roman met thrillerachtige vaart  
dat hetzelfde soort lezer aanspreekt als Herman Kochs Het diner.’  

– nrc handelsblad

toine heijmans 

Op zee

€ 10,-

.38.



gebonden  ca. A 15,-  336 blz.
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omslagontwerp Roald Triebels
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Het leven heeft Oscar Wao nooit toegelachen. Hij 
is een aardige jongen uit een Dominicaans getto 

in New Jersey die kampt met overgewicht en liefdes-
verdriet. Hij droomt ervan de Dominicaanse Tolkien 
te worden en, vooral, een vriendin te krijgen. Maar Oscar 
zal nooit krijgen waar hij van droomt dankzij de fukú, 
de vervloeking die zijn familie al generaties achtervolgt 
en die hen verdoemt tot gevangenissen, martelingen, 
ongelukken en bovenal: een leven zonder liefde. 

Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao kan vijf 
jaar na verschijning met recht een moderne klassieker 
worden genoemd. De roman werd bedolven onder lof 
van  critici, literaire prijzen als de Pulitzer Prize en er 
werden inmiddels meer dan 15000 exemplaren van 
verkocht.

junot díaz (1968)  � werd geboren in de Dominicaanse 

Republiek. Zijn verhalen verschenen in The New Yorker en  

The Best American Short Stories. Het korte maar wonderbare leven 

van Oscar Wao verscheen in 2007 en is inmiddels in tiental-

len landen gepubliceerd.

‘Díaz is de nieuwe literaire sensatie. Maar met 

geluk heeft zijn succes niets te maken. Hij heeft 

het verdiend met zijn talent. Een talent zo groot 

als het zijne zal altijd veel stof doen opwaaien.’  

– newsweek

‘Een roman die bol staat van vertelspanning, en 

rijk is aan verbeeldingskracht, met een proza 

dat energiek en natuurlijk van de pagina’s spat. 

Een bijzondere leeservaring.’ – de volkskrant 

Jubileumeditie van een ‘verpletterend meesterwerk’

junot díaz

Het korte maar wonderbare 
leven van Oscar Wao

€ 15,-

.39.
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omslagontwerp Marry van Baar
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Hoe houd je jezelf staande als het leven ongefilterd 
binnenkomt? Als alledaagse prikkels voelen als 

een bombardement? Waar kun je dan schuilen? Door 
het bouwen van maquettes probeert kunstenaar Laura 
grip te krijgen op de realiteit, en als de zorgzame An in 
haar leven komt lijkt alles op zijn plek te vallen. Maar 
liefde biedt niet altijd alleen een schuilplaats, het kan 
ook een wankel evenwicht verstoren. Langzaam maar 
zeker glijdt Laura af, totdat alles in een hallucinerende, 
nachtelijke trip volledig escaleert.

Strak blauw is een literaire tour de force die vanaf 
de eerste bladzijde onder je huid kruipt en je niet 
meer loslaat tot aan de ijzingwekkende apotheose.

renée van marissing (1979)  � is schrijver en theatermaker en 

werkt voor onder meer de vpro en hard//hoofd. De bewerking 

die haar muziektheatergezelschap Rode Rozen maakte van 

James Baldwins Een ander land, was begin 2012 te zien op het 

Writers Unlimited Festival in Den Haag. Van Marissings 

eerste roman Het waaien van mijn oma werd lovend ontvangen.

‘Strak blauw is een kleinood dat diepe indruk 

maakt. Van Marissing beschrijft een koppige, 

gedoemde zoektocht naar rust.’  

– chris keulemans

De liefde en de waanzin tussen twee vrouwen 

renée van marissing 

Strak blauw

.41.
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salman rushdie 

Joseph Anton

fragment 

In The Birds van Alfred Hitchcock zingen kinderen in een klaslo-

kaal een treurig onzinliedje. Buiten de school staat een koude 

wind. Uit de hemel komt een eenzame merel aanvliegen, die neer-

strijkt op het klimrek van het schoolplein. Het liedje dat de kinde-

ren zingen heeft een terugkerend refrein. Het begint, maar eindigt 

niet. Het gaat almaar rond. Nu zitten er honderden merels op het 

klimrek en de lucht is gevuld met nog eens duizenden, als een 

plaag van Egypte. Er is een lied begonnen dat geen einde heeft. Als 

de eerste merel neerstrijkt op het klimrek is hij persoonlijk, bij-

zonder, specifiek. Het is niet nodig om een algemene theorie, een 

bredere betekenis aan zijn aanwezigheid te verbinden. Later, als 

de plaag begonnen is, ligt het voor de hand om de eerste merel als 

een kwartiermaker te zien. Maar als hij op het klimrek landt, is hij 

alleen nog maar een vogel.

De volgende jaren droomt hij over deze scène, en hij begrijpt dat 

zijn geschiedenis een soort proloog is: het verhaal van het moment 

dat de eerste merel neerstrijkt. Als het begint, gaat het alleen over 

hem; het is persoonlijk, bijzonder, specifiek. Niemand heeft de 

neiging om er welke conclusie dan ook uit te trekken. Het zal meer 

dan tien jaar duren voordat het verhaal zo ver uitgroeit dat het de 

hemel vult, als de aartsengel Gabriël, die op de horizon staat, als een 

tweetal vliegtuigen dat in hoge gebouwen vliegt, als de plaag van 

moordzuchtige vogels in de geweldige film van Alfred Hitchcock.



De memoires van een van ’s werelds grootste schrijvers 

salman rushdie

Joseph Anton

gebonden, geïllustreerd  ca. A 24,95  

672 blz.  formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel Joseph Anton 
(Jonathan Cape)
vertaling Karina van Santen,  
Martine Vosmaer & Els van der Pluijm
isbn 978 90 254 3695 7  nur 302
verschijnt in september 2012
verschijnt ook als e-book

 

Op 14 februari 1989 werd Salman Rushdie gebeld 
door een bbc-journalist. Er werd hem verteld 

dat hij ‘ter dood veroordeeld’ was door ayatollah  
Khomeini. Voor het eerst hoorde hij het woord 
‘fatwa’. Wat had hij misdaan? Hij had een roman 
geschreven, De duivelsverzen, die ‘tegen de islam, de 
Profeet en de Koran’ gericht zou zijn.

Zo begint het uitzonderlijke verhaal van een schrijver 
die gedwongen werd zich uit het openbare leven terug 
te trekken. Omdat de politie een naam voor hem 
moest hebben, bedacht hij een alias. Hij probeerde  
de namen van zijn favoriete schrijvers op allerlei 
manieren te combineren en bedacht uiteindelijk: 
Conrad en Tsjechov – Joseph Anton.

In deze opmerkelijke memoires vertelt Rushdie voor 
het eerst zijn verhaal. Hij vertelt over de soms grim-
mige, soms komische realiteit van het samenleven 
met politieagenten, maar ook over de innige band 
die tussen hem en zijn beschermers ontstaat. En over 
hoe hij zijn vrijheid terugwon.

sir salman rushdie  � is de prijswinnende schrijver van 

onder meer De duivelsverzen, Shalimar de clown en De laatste 

zucht van de Moor (winnaar Whitbread Prize en de European 

Union’s Aristeion Prize for Literature). Middernachtskinderen 

werd uitgeroepen tot ‘Booker of Booker’, de beste roman die 

de Booker Prize won. Rushdie is Fellow of the Royal Society 

of Literature en Commandeur des Arts et des Lettres. 
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paperback  ca. A 17,50  176 blz.
formaat 13,5 x 21 cm
omslagontwerp Bart van den Tooren
isbn 978 90 204 1266 6  nur 302
verschijnt in september 2012 

 
 

‘Identiteit’, zowel persoonlijk als geografisch en 
cultureel, is een van de centrale thema’s in het 

oeuvre van Rushdie en ligt ook ten grondslag aan Oost, 
West. De negen verhalen gaan over de raakvlakken 
tussen Oost en West en de komische en tragische 
misverstanden die hen scheiden en verbinden. Over 
immigratie en religieus fanatisme, de identiteit van 
personages bij Shakespeare en liedjes van Neil Sedaka. 

Oost, West is een tragikomisch drieluik dat behoort 
tot Rushdies beste werk; het zit vol onvergetelijke 
personages, het stemt tot nadenken en het is exem-
plarisch voor Rushdies eigenzinnige, formidabele stijl.

De vertaling is voor deze editie geheel herzien.

‘De spannendste en meest inventieve romancier, 

een schrijver van adembenemende originaliteit.’  

– financial times  

‘Met Rushdie ben je altijd in gezelschap van een 

waarlijk genie.’ – the washington post book 

world

‘Een meesterlijk verhalenverteller.’  

– the standard

Rushdie toont wat er gebeurt als het Oosten het Westen raakt

salman rushdie

Oost, West

.45.





paperback  ca. A 19,95  240 blz.
formaat 13,5 x 21 cm
omslagontwerp Marry van Baar
isbn 978 90 204 1238 3  nur 301
verschijnt in juni 2012
verschijnt ook als e-book

 

Aan de voet van de Pyreneeën ontspruit een on mo-
gelijke liefde tussen een knoestige Limburgse 

wielrenner en een ondoorgrondelijke Spaanse vrouw. 
Tegen de verdrukking in bouwen Albert en Ana Maria 
een bestaan op in Nederland en ze krijgen een zoon. 
Na de dood van zijn moeder gaat de zoon op zoek 
naar de ontbrekende puzzelstukjes in het verhaal van 
zijn ouders. Was Albert wel de grote liefde van Ana 
Maria? Wat gebeurde er met oom Frans op die fatale 
zondag van de mijnwerkerskoers? En waar komt die 
ijzige verhouding tussen vader en zoon vandaan?

Halverwege de heuvel is een roman over de ontdek-
kingsreis van een man die tegen wil en dank de kluwen 
van zijn schimmige familieverleden ontwart.

gio lippens (1958)  � is wielercommentator voor de nos en 

groeide op in de Limburgse mijnstreek. Later werkte hij in 

het noordoosten van Spanje. Beide streken vormen het 

kleurrijke decor van Halverwege de heuvel.

‘Ik zag ze voor me: die bonkige vader, die 

geschonden zoon, hulpeloos met elkaar 

verbonden door hun liefde voor de moeder, 

wielrennen en een gruwelijk geheim.’  

– yvonne kroonenberg

Over Spaanse liefde en Limburgs familieverraad

gio lippens

Halverwege de heuvel
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paperback  ca. A 22,50  208 blz.
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel 
Fishing the River of Time (Text) 
vertaling Tineke Funhoff
omslagontwerp Roald Triebels
isbn 978 90 254 3926 2  nur 302
verschijnt in augustus 2012
verschijnt ook als e-book

 

De tachtigjarige Tony Taylor reist van Australië 
naar Canada en ontmoet voor het eerst zijn  

 achtjarige kleinzoon Ned. Samen zullen ze een week 
doorbrengen aan de oevers van de rivier de Cowi-
chan, een omgeving die bepalend is geweest voor het 
leven van de oude man.

Terwijl Tony de jongen de kunst van het vliegvissen 
bijbrengt, wisselen grootvader en kleinzoon herin-
neringen, verhalen en gedachten uit.

Vissen in de rivier van de tijd is een indrukwekkend 
boek over het geduld om te wachten op een vis, en 
het is ook een prachtige overpeinzing over natuur, 
familie en het leven.

tony taylor  � werd geboren in 1928. Hij studeerde paleon-

tologie en petrologie in Londen, waar hij ook werkte bij het 

National History Museum. Tony doceerde op universiteiten 

in Engeland en Australië. Hij woont in Sydney. 

‘Een prachtige mix van natuurgeschiedenis, 

biografie – en vissen. Onmisbaar.’ – tim flannery  

‘Een mooi en wijs boek vol liefde voor de mens, 

het dier, de bossen, en het trage ritme van steen 

en water.’ – ronald wright, auteur van kleine 

geschiedenis van de vooruitgang

Wijze levenslessen van een oude man aan zijn kleinzoon

tony taylor

Vissen in de rivier van de tijd
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Meesterwerk uit de Portugese literatuur 
over legendarische reis van Vasco da Gama

gebonden  ca. A 39,95  288 blz.
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel Os Lusíadas
vertaling Arie Pos
omslagontwerp Marry van Baar
isbn 978 90 450 6467 3  nur 302
verschijnt in augustus 2012

 
 

De Lusiaden verhaalt over de Portugese ontdek-
kingsreizen, met als voornaamste de legendari-

sche reis van Vasco da Gama via zuidelijk Afrika naar 
India in 1497-’98. Camões was de eerste Europese 
schrijver die de evenaar overstak en zijn vertelling 
weerspiegelt die unieke ervaring, de kennismaking 
met Afrika, India en het Verre Oosten. De Lusiaden is 
een van de grootste epische gedichten uit de Renais-
sance en biedt nog altijd tal van relevante observaties 
over het gevaar van macht en over de opkomst en 
ondergang van grootmachten, die niet alleen door 
vijanden van buiten worden bedreigd, maar ook van 
binnenuit door het verlies van integriteit en visie.

Deze nieuwe vertaling is van de hand van Arie Pos.

luís de camões  � wordt beschouwd als Portugals grootste 

dichter. De belangrijkste literatuur prijs binnen het Portu-

gese taalgebied, de Camões prijs, is naar hem genoemd.  

Zijn sterfdag, 10 juli, is de nationale feestdag van Portugal.

luís de camões

De Lusiaden
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gebonden  ca. A 39,95  448 blz.
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel  
Absalom, Absalom! 
vertaling Bartho Kriek
omslagontwerp Marry van Baar
isbn 978 90 450 1672 6  nur 302
verschijnt in augustus 2012

 

Oud-kolonel Thomas Sutpen, inmiddels van 
middelbare leeftijd, arriveert in Jefferson,  

Mississippi. Hij is vast van plan een enorme plantage 
te stichten, alsook een geslacht met een voorname 
positie in de gemeenschap. Om dit te bereiken 
gebruikt hij zijn gedrevenheid, een Franse architect, 
een groep slaven uit Haïti en een enorme lap grond 
die hij van de indianen heeft afgetroggeld. Uit de 
modder verrijzen zijn dromen, totdat geheimen uit 
zijn verleden alles waar hij voor heeft gewerkt  
dreigen te vernietigen. 

Absalom, Absalom! is het creatieve hoogtepunt uit 
Faulkners meesterlijke oeuvre.

De nieuwe, sublieme vertaling is van Bartho Kriek, 
die eerder Het geluid en de drift vertaalde.

william faulkners  � romans en verhalen spelen zich  

vaak af in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij ontving 

in 1949 de Nobelprijs voor Literatuur.

‘Er valt zoveel over Faulkner te zeggen […] dat 

het hoe dan ook mooi is dat zo’n schrijver 

levend wordt gehouden.’ – het parool

Faulkners magnum opus over trots en vooroordeel 
in het diepe Zuiden van de Verenigde Staten 

william faulkner

Absalom, Absalom!
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paperback  ca. A 19,95  160 blz.
formaat 17 x 24 cm
oorspronkelijke titel 
Die Legende vom heiligen Trinker
vertaling Wilfred Oranje
omslagontwerp Bert Dekker/Zeno
isbn 978 90 450 4133 9  nur 302
verschijnt in augustus 2012

 

Het verhaal van de heilige drinker is een van de 
meest indringende teksten die Roth heeft 

geschreven. Het verscheen oorspronkelijk in 1939, 
het jaar waarin Roth zou overlijden; net als Andreas, 
de hoofdpersoon van het verhaal, dronk Roth zich-
zelf in Parijs (berooid en zwervend over straat) het 
graf in. Evenwel is het boek geen autobiografische 
bekentenis, maar eerder een magische vertelling 
waarin het tij voor de zwerver Andreas keert als hij 
van een vreemdeling tweehonderd franc krijgt. Zelfs 
als het geld opraakt, krijgt hij meer – totdat de schuld 
duur moet worden terugbetaald.

Illustrator Bert Dekker heeft Roths melancholieke 
toon prachtig verbeeld. De vertaling is van Wilfred 
Oranje.

joseph roth  � werd in 1894 geboren in Brody, Galicië en 

diende in de Eerste Wereldoorlog in het keizerlijk leger.  

Als journalist maakte hij vele reizen. Zijn politieke overtui-

ging dwong hem om Duitsland in 1933 voorgoed te verlaten. 

Vanaf dat moment woonde en werkte hij afwisselend in 

Amsterdam en Parijs, waar hij in 1939 overleed.

‘Joseph Roth was een groot schrijver.’  

– de volkskrant

Roths zwanenzang komt tot leven als beeldverhaal

joseph roth & bert dekker 

De legende van de heilige drinker
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gebonden  ca. A 49,95  616 blz.
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel The Tree of Man
vertaling Guido Golüke
omslagontwerp Marjo Starink
isbn 978 90 450 1340 4  nur 302
verschijnt in augustus 2012

 

De lotgevallen van een pionier is de Great Australian 
Novel, waarin White het leven van drie genera-

ties pioniers in Australië schildert, met aandacht 
voor de grote, klassieke Australische rampen als bos-
branden, verdwenen kinderen en handelsreizigers, 
en alledaagse gebeurtenissen als geboorte en dood, 
winst en verlies. 

De centrale figuur, Stan Parker, probeert met zijn 
vrouw een bestaan op te bouwen in de wildernis, die 
al moet wijken voor het steeds verder uitdijende  
Sydney. In dit breed opgezette verhaal komen alle 
aspecten van het menselijke bestaan aan de orde, er 
is verdriet en vreugde, wanhoop en ergernis, en Stan 
Parker blijft op zoek naar de spirituele betekenis en 
Gods bedoeling met dit alles.

De lotgevallen van een pionier bracht Patrick White 
internationale roem en werd vertaald in meer dan 
twintig talen. De hoogste tijd voor een fraaie Neder-
landse vertaling.

patrick white (1912-1990)  � groeide op in Australië, stu-

deerde in Engeland en begon zijn lange schrijverscarrière al 

voor de Tweede Wereldoorlog. In 1946 keerde hij terug naar 

Australië en vestigde zich in Sydney. White groeide uit tot 

een van de grote Engelstalige schrijvers van de twintigste 

eeuw en ontving in 1973 de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn 

werk omvat gedichten, korte verhalen, romans, toneelstuk-

ken, toespraken en een autobiografie.

De Great Australian Novel 
eindelijk in een Nederlandse vertaling

patrick white 

De lotgevallen van een pionier
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paperback  ca. A 17,50  608 blz.
formaat 12,5 x 20 cm
omslagontwerp Suzan Beijer
isbn 978 90 457 0571 2  nur 301
reeds verschenen
ook verkrijgbaar als e-book

 
 

De Indië boeken tonen hoe de trauma’s van oorlog, 
migratie en ontworteling ook volgende generaties 

tekenen. 
Indische duinen verhaalt van een jongen die opgroeit in 

een gezin met een Japans kampverleden. Pas als hij vol-
wassen is, lukt het hem de leugens en geheimen van 
het gezin te ontrafelen.

Op oorlogspad in Japan is het verslag van een reis die 
Van Dis maakt door een land waarvan de naam thuis 
nauwelijks mocht worden uitgesproken. Hij komt er in 
contact met Japanse soldaten die de spoorlijn op Suma-
tra bewaakten waar zijn vader als krijgsgevangene 
moest werken. De confrontatie met de vijand wordt 
uiteindelijk een confrontatie met zichzelf.

In Familieziek wordt een jongen klaargestoomd voor de 
toekomst. De opvoeder – meneer Java – is een door de 
oorlog beschadigde man die zijn zoon steeds meer bij 
zijn waanwereld betrekt. De waanzin raast door het huis 
en zijn moeder en zusters vormen een sceptisch koor 
dat commentaar levert op de gebeurtenissen.

‘Van het Grote Vergeten over ons koloniale verleden 

heeft Van Dis weer mooi een stuk afgeknabbeld.’  

– doeschka meijsing, elsevier

‘Familieziek is Adriaan van Dis op zijn best. Na 

twintig jaar schrijverschap heeft hij de perfecte 

vorm en toon gevonden om de beleving van zijn 

jeugd weer te geven.’ — arjan peters, de volkskrant

Onbarmhartig autobiografisch portret van een verscheurd 
repatriantengezin – met unieke foto’s uit het familiealbum

adriaan van dis 

De Indië boeken
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Bestsellers van Atlas Contact

dimitri verhulst

De intrede van Christus 
in Brussel
isbn 978 90 254 3753 4

‘Verhulsts proza [is] een feestelijke  
aangelegenheid: muitend, licht anarchis-
tisch, geestig en met een zweem folklore.’  
– de volkskrant

stefan brijs 

Post voor 
mevrouw Bromley 
isbn 978 90 450 1984 0

‘Het echte avontuur openbaart zich in 
de hartveroverende gelaagdheid van 
deze roman [...] In kalme, haast bedees-
de zinnen sorteert hij groot effect.****’ 

– de volkskrant

mensje van keulen

Liefde heeft geen hersens 
isbn 978 90 450 2170 6

‘Bewonderenswaardige bijna-perfectie, zoals  
Van Keulen weer zo achteloos laat zien in deze 
prachtige roman.****’ – vrij nederland

sara kroos 

Doorkijk
isbn 978 90 204 1135 5

‘Prachtige miniatuurtjes.’  
– arjen fortuin, nrc handelsblad
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Bestsellers van Atlas Contact

kate williams   

De genoegens van mannen 
isbn 978 90 458 7936 9

‘Intens, intelligent en ontzettend onder-
houdend. […] Met dit boek schaart Williams 
zich in het rijtje van de koninginnen van de 
hedendaagse fictie.’ – the guardian

haruki murakami  

1q84 Boek een 
isbn 978 90 450 2027 3 

‘Wat begint als een voor iedereen  
herkenbare gebeurtenis, ontaardt al 
snel in een stroom van onverwachte 
plotwendingen. Verslavend.’– de pers

haruki murakami  

1q84 Boek twee 
isbn 978 90 450 2114 0 

‘Wat een voorrecht dit meesterwerk nu al  
in volle glorie te kunnen lezen. Want een 
meesterwerk is het. Hier komen de lijnen  
van Murakami’s schrijverschap in grootse 
stijl samen.’ – tc tubantia

haruki murakami  

1q84 Boek drie 
isbn 978 90 450 2145 4

‘Verlossende ontknoping in duivelse 
romanreeks.’ – opzij

.57.



paperback  ca. A xxx  xxx blz.
formaat xxx cm
omslagontwerp xxx
isbn xx  nur xxx
verschijnt in xx
verschijnt ook als e-book

 
 

Platte tekst met beginkapitaal

naam auteur  � (1947) bio

Recensie – naam pers  

Aanprijzing

auteur

Titel
Ondertitel

Bestsellers van Atlas Contact

vonne van der meer

De vrouw met de sleutel 
isbn 978 90 254 3629 2

‘Wondermooie pen, compositorisch  
vernuft en sublieme observaties.’  

– nrc handelsblad

jeroen brouwers  

Bittere bloemen 
isbn 978 90 450 1962 8

‘Een groots gedachte-experiment. [...] 
Brouwers ontroert in de aanzwellende 
finale. Hij etst de vergeefsheid, van 
alles, met zo veel liefde dat je Hammer 
zijn dwaasheid vergeeft.*****’  

– de volkskrant

adriaan van dis 

Tikkop 
isbn 978 90 457 0552 1

‘Tikkop is rijker, dieper en ook  
humoristischer dan zich in duizend  
woorden laat samenvatten.’  

– nrc handelsblad

salman rushdie  

Grimus
isbn 978 90 254 3651 3

‘Een mengeling van sciencefiction en 
sprookjes, heden en verleden, primitiviteit 
en moderniteit: overdonderend en ontroe-
rend.’ – financial times
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paperback  ca. A xxx  xxx blz.
formaat xxx cm
omslagontwerp xxx
isbn xx  nur xxx
verschijnt in xx
verschijnt ook als e-book

 

Platte tekst met beginkapitaal 

naam auteur  � (1947) bio

‘Recensie’ 

– naam pers 

€ 15,-

Aanprijzing

auteur

Titel
Ondertitel

Bestsellers van Atlas Contact

grace mccleen   

Het Land van Melk en Honing 
isbn 978 90 254 3795 4

‘Dit buitengewone verhaal greep me bij de keel. 
Het is deels sociale observatie, deels bizarre  
mystiek, waarin de rode draad een zeer  
realistisch verhaal over ouder-kindliefde is.’  

– emma donoghue

nico dijkshoorn

Nooit ziek geweest 
isbn 978 90 254 3585 1 

‘Hij fileert met fluwelen  
handschoenen […] Een boek 
dat je weet te beroeren.’ – nu.nl

hanna bervoets  

Lieve Céline 
isbn 978 90 204 1207 9 

‘Grappig en hartverscheurend tegelijk […]  
Bervoets prikkelt, provoceert en ontroert  
op een haast achteloze manier.’ – elsevier

p.f. thomése   

De weldoener 
isbn 978 90 254 3776 3

‘Thomése gunt zichzelf, zijn personages 
en ons geen makkelijke uitweg en 
schiep daarmee een vervoerende  
roman die er hard in hakt. Magistraal.’  

– vrij nederland
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paperback  ca. A xxx  xxx blz.
formaat xxx cm
omslagontwerp xxx
isbn xx  nur xxx
verschijnt in xx
verschijnt ook als e-book

 
 

Platte tekst met beginkapitaal

naam auteur  � (1947) bio

Recensie – naam pers  

Aanprijzing

auteur

Titel
Ondertitel

Bestsellers van Atlas Contact

philip snijder   

Zondagsgeld 
isbn 978 90 458 0277 0

‘Zondagsgeld roept associaties op met  
Over het water van H.M. van den Brink. 
Niet alleen vanwege het decor, maar  
vooral door de heldere en precieze stijl, 
die een wereld oproept waarin je alles  
ziet, hoort en ruikt.’ – de volkskrant

anton valens  

Het boek Ont 
isbn 978 90 457 0473 9

‘Het Boek Ont lijkt met een voortdurend  
ingehouden gegrinnik te zijn geschreven. 
In elk geval wordt de lezer getrakteerd op 
een fijnzinnige en lichte toon, iets brui-
sends, zonder dat het één grote dijenkletser 
wordt. Het verhaal is tegelijkertijd gek en 
herkenbaar genoeg.****’ – het parool

emma donoghue 

Kamer 
isbn 978 90 458 0266 4

‘Totaal uniek en intrigerend.  
We raakten er helemaal aan verslaafd.’  

– cosmopolitan

mark haddon 

Het rode huis 
isbn 978 90 254 3870 8 

‘Haddon is een wijze en donker-komische 
schrijver met een zeldzaam talent voor 
empathie.’ – ian mcewan
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paperback  ca. A xxx  xxx blz.
formaat xxx cm
omslagontwerp xxx
isbn xx  nur xxx
verschijnt in xx
verschijnt ook als e-book

 

Platte tekst met beginkapitaal 

naam auteur  � (1947) bio

‘Recensie’ 

– naam pers 

€ 15,-

Aanprijzing

auteur

Titel
Ondertitel

Bestsellers van Atlas Contact

wanda reisel 

Nacht over Westwoud 
isbn 978 90 254 3751 0

‘Wanda Reisel voert de spanning langzaam op 
tot een luid dreigend gebrom. Ze beheerst haar 
personages als schaakstukken. Nacht over 
Westwoud is een veellagige, maar uitzonderlijk 
vlotte roman met genoeg boodschap om je uit 
je slaap te houden.****’ – de standaard

lionel shriver  

We moeten het even 
over Kevin hebben
isbn 978 90 254 3660 5

‘Een klassieke tragedie: de stijl zo scherp  
als zwavelzuur, het verhaal vol dubbele 
bodems en de plot onontkoombaar.’  

– trouw

l.h. wiener   

Shanghai Massage 
isbn 978 90 254 3742 8 

‘Opnieuw toont Wiener dat hij van alle 
markten thuis is. Hij kan polemiseren, 
mopperen, etteren, verliefd doen en  
herinneringen ophalen. Hij doet dat alle-
maal door elkaar met een jaloersmakende 
ongegeneerdheid.’ – hp/de tijd

julian barnes   

Alsof het voorbij is 
isbn 978 90 450 1965 9 

‘Superieur gecomponeerde roman.*****’ 
– de volkskrant
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Verschijningskalender

april

Fabrice Humbert
De oorsprong van geweld

Chris Morgan Jones
Een geschikte spion

Nicolet Steemers
Het laatste woord

Carlijn Vis
Vrij spel

Fay Weldon
Zo zijn onze manieren

Kate Williams
De genoegens van mannen

mei

William Boyd
Wachten op zonsopgang

Diverse auteurs
Inpakken en wegwezen

Johanna Geels
Lieve vrouwen

Mark Haddon
Het rode huis

Arthur Miller
Op weg naar een toekomst

Nelleke Noordervliet
Tine
Vrij man

Jan Vantoortelboom
Meester Mitraillette

juni

Jan Brokken
De blinde passagiers
De droevige kampioen

Borislav Čičovački
Van de dood en de terugkeer

Wouter Godijn
Hoe H.H. de wereld redde

Leo Hermens
Radio waterval

Junot Díaz
Het korte maar wonderbare  
leven van Oscar Wao

Toine Heijmans
Op zee

Diverse auteurs
KortVerhaal Zomernummer

Gio Lippens
Halverwege de heuvel

Vonne van der Meer  
& Josef Willems

Kinderschrik

René Puthaar
Het wilde kind

Henk Rijks
Incognito

Salman Rushdie
Schaamte

juli

Julian Barnes
Arthur & George

augustus

Luís de Camões
De Lusiaden

Elanor Dymott
Niets verdwijnt

William Faulkner
Absalom, Absalom!

Tony Taylor
Vissen in de rivier van de tijd

Joseph Roth & Bert Dekker
De legende van de heilige drinker

Patrick White
De lotgevallen van een pionier

september

Mirjam Boelsums
Dronk

Mirjam Brandenburg
Vondelingen

A.H.J. Dautzenberg
Extra tijd

Annemarie de Gee
Kamermensen

Diverse auteurs
KortVerhaal Herfstnummer

Ben Lerner
Vertrek van station Atocha

Renée van Marissing
Strak blauw

Haruki Murakami
Kangoeroecorrespondentie

Jannie Regnerus
Het lam

Salman Rushdie
Joseph Anton
Oost, West

Philip Snijder
Het geschenk

Koen van Wichelen
Pleidooi voor een warmere 
samenleving en andere  
beslommeringen
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De beste boeken van Atlas Contact van 2011

Amazon 
Julian Barnes  Alsof het voorbij is
Daniel Kahneman  Ons feilbare denken
Haruki Murakami  1q84

Humo 
Julian Barnes  Alsof het voorbij is
Tony Judt  De geheugenhut
Dimitri Verhulst  Monoloog van iemand die het 
 gewoon werd tegen zichzelf te praten

De Standaard 
Jaap Scholten  Kameraad Baron
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 Salomon Kroonenberg  Waarom de hel  
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A.H.J. Dautzenberg Vogels met  
 zwarte poten kun je niet vreten

De Groene Amsterdammer 
P.F. Thomése  Grillroom Jeruzalem

hp/De Tijd 
Paul Hellmann Klein kwaad 
Yvonne Kroonenberg De familieblues
Philip Snijder Retour Palermo
Dick Swaab Wij zijn ons brein

Knack 
Kate Colquhoun  De hoed van mister Briggs
 Mohammed Hanif  Onze lieve vrouw van  
 Alice Bhatti
Michel Rostain  De zoon

nrc Handelsblad 
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Jeroen Brouwers  Bittere bloemen
Amy Waldman  De inzending

Het Parool
Peter Ghyssaert  Ezelskaakbeen
Maarten Moll  Lichaam
Karl Schlögel  Terreur en droom

Red 
Emma Donoghue  Kamer

The Economist 
Justin Cartwright  Andermans geld
Daniel Kahneman  Ons feilbare denken
Haruki Murakami  1q84
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Ali Smith  Als niet dan zou
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The New York Times 
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Francis Fukuyama  De oorsprong van  
 onze politiek
Tony Judt  De geheugenhut
Daniel Kahneman Ons feilbare denken
Haruki Murakami  1q84
Steven Pinker Ons betere ik
Karen Russell Swamplandia!
Colin Thubron Naar een berg in Tibet
Amy Waldman De inzending

Publisher’s Weekly
Ali Smith  Als niet dan zou

Wall Street Journal 
Kate Atkinson  Vanochtend vroeg vertrokken
Carsten Jensen  Wij, de verdronkenen
Daniel Kahneman  Ons feilbare denken
Ben Lerner  Vertrek van station Atocha

Washington Post 
Haruki Murakami  1q84
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