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1001 vrouwen in  
de 20ste eeuw  
Els Kloek (samenst.)

Altijd roomboter
Nelleke Noordervliet

Ach kind toch
Cornald Maas

Begeerd en verguisd. 
Het leven van Sylvia Kristol
Suzanne Rethans

1001 vrouwen in de 20ste eeuw is 
een goudmijn van verhalen over op-
merkelijke, krachtige en inspireren-
de vrouwen. De rijk geïllustreerde 
verzameling van 1001 vrouwen-
levens zet de 20ste eeuw in een 
ander, completer licht en biedt een 
fascinerend beeld van de lange weg 
van emancipatie en roldoorbreking 
die vrouwen hebben afgelegd. 

Sinds hij het huis uitging ontving 
Cornald Maas honderden brieven 
van zijn moeder, waarin zij hem 
schrijft over haar leven, haar 
dilemma’s en zorgen. Aan de hand 
van deze unieke correspondentie 
en zijn eigen herinneringen vertelt 
Maas het verhaal van een vrouw 
die, opgegroeid in een eenvoudig 
milieu in een andere tijd, er alles 
aan doet om zich te ontwikkelen. Ach 
kind toch is ook het grotere verhaal 
van moeders (en vaders) die niet 
het leven konden leiden dat ze in 
andere tijden en omstandigheden 
misschien wél zouden hebben ge-
leid, maar die hun kinderen de kans 
gaven uit te vliegen. Een voor ieder-
een herkenbaar verhaal over pieken 
en dalen in een mensenleven, over 
ouder- en moederschap, familie, lief-
de, scheiding en hereniging, verlies 
van dierbaren, en het onvermijde-
lijke eigen naderende einde – over 
alles wat zich in een ‘gewoon’ maar 
bijzonder mensenleven aandient.

In Altijd roomboter schetst Nelleke 
Noordervliet het leven van haar 
overgrootmoeder Engelbertha 
Teljeur-Wiggelaar, die ze zelf nog 
gekend heeft. Engelbertha overleed 
op 97-jarige leeftijd, bij de pinken 
en vinnig. Sommige dingen waren 
bekend: haar oudste dochter werd 
verwekt door een heer van stand. 
En Abraham Teljeur, een jonge 
zilversmid, ontfermde zich over de 
ongehuwde moeder. Andere dingen 
zocht Noordervliet op in archieven 
en bibliotheken. Naar veel moest 
ze raden. Wat veranderde er in dat 
lange leven? In Nederland. Voor 
vrouwen. Voor arbeiders. Hoe wor-
den familieverhalen overgeleverd? 
En familietrekken? In een mengeling 
van memoire, geschiedschrijving, 
fictie en essay komt het portret van 
‘ouwe oma’ Teljeur en haar nage-
slacht tot leven en trekt Noordervliet 
de lijnen naar de tijdgenoten en 
naar de lateren.

Sylvia Kristel is de grootste interna-
tionale filmster die Nederland ooit 
heeft voortgebracht. Ze speelde in 
meer dan vijftig internationale films 
en werd met haar rol in Emmanuelle 
(1974) van de een op de andere dag 
wereldberoemd. In het ene land 
werd ze hét icoon van de seksuele 
bevrijding van de vrouw, in het ande-
re land verketterd door de vrouwen-
beweging. Sylvia Kristel had een rijk 
liefdesleven en had een relatie met 
onder anderen Hugo Claus, de vader 
van haar zoon Arthur. Ze kampte 
met drank- en drugsverslavingen, 
waardoor ze niet voor haar zoon 
kon zorgen. Zelf had ze een weinig 
benijdenswaardige, liefdeloze jeugd. 
Nadat haar vader scheidde van haar 
moeder en Kristel zag in wat voor 
armoedige omstandigheden haar 
moeder verkeerde, dacht ze: dat 
nooit. Het was haar drijfveer rijk en 
beroemd te worden. Dat lukte – en al 
verloor ze al die miljoenen ook weer, 
ze gaf nooit op. 
Suzanne Rethans schreef de biogra-
fie van een veelzijdig fenomeen. 
 Begeerd en verguisd is een boek 
over rijkdom en armoede, over 
vrouwelijke schoonheid, over alles 
winnen en weer verliezen, over 
moed en doorzettingsvermogen, 
over roem en intense eenzaamheid.

Vantilt
3 oktober 2018
9789460043864
€ 39,50

Prometheus
12 oktober 2018 
9789044637175
€ 18,99

Atlas Contact
15 oktober 2018 
9789045037028
€ 15,00

Atlas Contact
mei 2019
9789045033174
€ 19,99



Raamsticker

UITGEVERIJ

VERSCH. 

ISBN

PRIJS

UITGEVERIJ

VERSCH. 

ISBN

PRIJS

UITGEVERIJ

VERSCH. 

ISBN

PRIJS

UITGEVERIJ

VERSCH. 

ISBN

PRIJS

DE MOEDER DE VROUW

NIEUW TE VERSCHIJNEN 
THEMATITELS BOEKENWEEK 2019

23 MAART 
T/M 31 MAART

2

Van de eerste vrouwelijke auteur, 
die tweemaal het Boekenweekge-
schenk schreef. Gedurende twee 
nachtelijke sessies vertrouwt Heleen 
haar levensverhaal toe aan de nacht-
zuster. Wat begint als het sympa-
thieke verhaal van een ambitieuze 
jonge vrouw, die ook de moederrol 
voor haar jongere zus moet vervul-
len, verandert in een koortsachtig 
vertelde val van haar zelfgebouwde 
voetstuk. Marianne Philips schetst in 
haar klassieker De biecht het portret 
van de wrange relatie tussen een 
moederfiguur en haar aangenomen 
dochter. Heleen, beheerst door hun-
kering en onbevredigde verlangens, 
begaat uiteindelijk in een vlaag 
van jaloezie en zelfmedelijden een 
vreselijke daad.

Els Quaegebeur sprak afgelopen 
jaren vele vakvrouwen (veelal boven 
de 80) over hun beroep. Na soms 
wel vijftig jaar werkervaring lopen ze 
over van kennis en wijsheid, meer 
dan ooit op een tegel zou passen. 
Het zijn harde werkers die niet 
jengelen om bevestiging. Dit boek 
is een ode aan vijfenzestigplus-vrou-
wen, tot wasdom gekomen in een 
tijd waarin het feminisme weliswaar 
aardig op weg was, maar nog lang 
niet gold als een gegeven. In vijftien 
verhalen zet Quaegebeur hen neer, 
meanderend tussen werk en thuis, 
tussen vroeger en nu.

Midden jaren zestig bloeit in een 
Brabants gezin van fabrieksarbeiders 
en klompenmakers een uniek vocaal 
kwartet op. Met hun grote muzikale 
talent kunnen de vier ontsnappen 
aan hun benauwende omgeving.
Dan sterft plotseling Anne, de 
alt-mezzo, na een auto-ongeluk. Het 
mysterieuze ongeluk ontwricht de 
prille loopbanen van de anderen.
Veertig jaar later is alleen sopraan 
Mieneke nog in leven. Om haar 
geheugen na een herseninfarct te 
prikkelen, gaat haar zoon Antonie 
op zoek naar de moederbanden met 
oorspronkelijke opnamen van het 
familiekwartet. De muziek maakt 
weliswaar veel herinneringen en 
verhalen los en ontrafelt geleidelijk 
de verborgen familiegeschiedenis, 
maar ze voedt vooral een verlangen 
naar een zachte dood.

De biecht 
Marianne Philips

De kok, de boerin, haar 
 advocaat en dier verpleegster 
Els Quaegebeur

De moederbanden 
René den Ouden

Cossee
1 februari 2019 
nader te bepalen
nader te bepalen

De Kring
Januari 2019
9789462971110
€ 19,95

Nijgh & Van Ditmar
oktober 2018
9789038806389
€ 22,50

Els Q
uaegebeur

Nijgh & 
Van Ditmar

de kok de boerin

de schrijver

de tennisser

de fotograaf

haar advocaat

en dier verpleegster
vrouwen met 50 jaar ervaring

Els Quaegebeur
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ls Quaegebeur sprak afgelopen jaren 
vele vakvrouwen (veelal boven de 80) 

over hun beroep. Na soms wel vijftig jaar 
werkervaring lopen ze over van kennis en 
wijsheid, meer dan ooit op een tegel zou 
passen. Het zijn harde werkers die niet 
jengelen om bevestiging. Dit boek is een 
ode aan vijfenzestigplus-vrouwen, tot 
wasdom gekomen in een tijd waarin het 
feminisme weliswaar aardig op weg was, 
maar nog lang niet gold als een gegeven. 
In vijftien verhalen zet Quaegebeur hen 
neer, meanderend tussen werk en thuis, 
tussen vroeger en nu.

De kok, de boerin, haar 
advocaat en dier verpleegster

15 vrouwen vertellen over hun 
50 jaar beroepservaring

ls Quaegebeur (1974) is 
journalist en colum-
nist. Ze schrijft onder 
andere voor Het Parool, 
Vrij Nederland, Opzij 
en de VARA Gids. Ruim 
vijf jaar geleden ver-
trok ze naar New York 
City. Momenteel werkt 
zij aan een drieluik van 
Amerikaanse romans 
waarvan in mei 2016 
het eerste deel Wood-
stock verschijnt.

E

9 789082 881202

De akte van mijn moeder
András Forgách

De ontdekking sloeg in als een 
bom. Bijna dertig jaar na de val 
van het communistische regime 
in Hongarije komt András Forgách 
erachter dat zijn geliefde moeder 
vanaf 1975 tot haar vroege dood in 
1985 als ‘Mevrouw Pápai’ informatie 
aan de geheime dienst rapporteer-
de. Niet alleen over bekenden, maar 
ook over vrienden, haar man en haar 
kinderen. Hoe kon Bruria Forgách, 
geboren Avi-Shaul, tegelijkertijd 
een liefdevolle moeder, echtgenote, 
steun en toeverlaat én informant 
zijn?

Cossee
1 oktober 2018 
9789059368163
€ 24,99
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Iedereen lijkt ervan uit te gaan dat 
elke vrouw moeder wil worden. 
Maar wat als je daar zelf niet zo 
zeker van bent? Patricia de Ryck 
onderzoekt de twijfels die je als 
hedendaagse vrouw kan ervaren 
over de vraag of je kinderen wil. Ze 
beschrijft de druk van buitenaf en 
duikt dieper in alle aarzelingen over 
een kinderwens om zo vrouwen 
handvaten te geven om tot een 
eigen beslissing te komen. De 
twijfelmoeder is een vlotte, prak-
tische en nuchtere gids, wars van 
enig vooroordeel, gebaseerd op de 
ervaringen van de auteur en talrijke 
interviews. 

De twijfelmoeder 
Patricia de Ryck

HarperCollins
1 februari 2019 
9789402702347
€ 17,99

Wieringa schetst een levendig 
portret van zijn moeder, die in 2015 
overleed. Hij onderzoekt in persoon-
lijke, tragikomische verhalen de 
gecompliceerde verhouding tussen 
moeder en zoon.

twijfel
moeder

De
Patricia de Ryck

Wel of niet moeder worden?
Een praktische gids.

Patricia de Ryck                D
e tw

ijfelm
oeder

Dit is mijn moeder
Tommy Wieringa

Tommy Wieringa
januari 2019
9879082883008
€ 16,99

Jungiaans psychoanalyticus Clarissa 
Pinkola Estés sprokkelde voor haar 
internationale bestseller De ontem-
bare vrouw vele bekende en minder 
bekende sprookjes, mythen en 
verhalen uit de hele wereld bijeen. 
Op onnavolgbare wijze vertelt ze 
deze oude teksten na, en ze legt 
haarscherp de diepere betekenis 
ervan uit.

Cl arissa 
Pinkol a Estés

De 
ontembare 

vrouw
als 

 archetype 
in 

mythen en 
verhalen

De De 
ontembareontembareontembare

Pinkol a
Estés

Pinkol a
Estés

Pinkol a

De De De De 

als 

‘Iedereen die kan lezen, 
zou dit boek moeten 
lezen.’ -MAYA ANGELOU

ISBN 978-90 6963 874 4

9 789069 638744

Jungiaans psychoanalyticus Clarissa Pinkola Estés 
sprokkelde voor haar internationale bestseller De 

Ontembare Vrouw vele bekende en minder bekende 
sprookjes, mythen en verhalen uit de hele wereld 
bijeen. Op onnavolgbare wijze vertelt ze deze oude 
teksten na, en ze legt haarscherp de diepere betekenis 
ervan uit. 

‘Dit is een boek met vrouwenverhalen, als lichtbakens 
langs het pad gezet. Ze zijn hier om door jou gelezen 
en beschouwd te worden als steun voor je eigen 
natuurlijk verworven vrijheid, je liefde voor jezelf, 
de dieren, de aarde, kinderen, zusters, minnaars en 
mannen. De deuren naar de wereld van het wilde Zelf 
zijn niet talrijk, maar wel waardevol. Als je een diep 
litteken hebt, dan is dat een deur; als je een oud, oud 
verhaal hebt, dan is dat een deur. Als je zo veel van de 
lucht en het water houdt dat het bijna onverdraaglijk is, 
dan is dat een deur. Als je naar een intenser leven, vol 
leven, gezond leven verlangt, dan is dat een deur.’

‘We zijn allen vervuld van een verlan-

gen naar het wilde.

Er bestaan weinig cultureel ge-

sanctioneerde middelen 

die aan dit smachten een 

eind kunnen maken.

We hebben geleerd ons voor 

een dergelijke hunkering te 

schamen.

We hebben ons haar lang laten groei-

en en het gebruikt om onze gevoelens 

te verbergen.

Maar de schaduw van de Ontembare 

Vrouw sluipt nog altijd onopgemerkt 

achter ons aan tijdens onze dagen en 

in onze nachten.

En waar we ook zijn, de schaduw die 

achter ons aan trippelt heeft onmis-

kenbaar vier poten.’

Van Clarissa Pinkola Estés verscheen 
eveneens bij Altamira-Becht:

De gastvrije aarde: een leerzaam sprookje 
over wat nooit verloren gaat
Een troostende vertelling over een 
dappere dennenboom die zijn levens-
cyclus voortzet als een hoopje as dat 
schrale grond vruchtbaar maakt.
De geduldige aarde bezit de gast-
vrijheid van een echte gastvrouw. De 
boodschap zal niemand ontgaan: het 
leven vernieuwt zich voortdurend.

De dansende grootmoeders: jong zijn 
terwijl je oud bent, oud zijn terwijl 
je jong bent
Een lofzang op de oude, wijze vrouw 
die in iedere vrouw schuilt, aan 
de hand van sprookjes, verhalen, 
gedichten en dankgebeden. Het 
titelverhaal grijpt terug op een 
oude Hongaarse traditie. Oude 
vrouwen testen op het bruiloftsfeest 
het uithoudingsvermogen van de 
kersverse bruidegom door hem zonder 
ophouden ten dans te vragen.

ontembareontembareontembare

D
e 

ontembare 
vrouw

C
larissa 

Pinkola 
Estés

De 
ontembare 

vrouw

De ontembare vrouw 
Clarissa Pinkola Estés

Altamira
1 oktober 2018
9789401303859
€ 24,99

De tweede is het eerste Nederlandse 
boek over het zijn en krijgen van een 
tweede kind. Wat betekent dat voor 
de moeder, en wat voor het kind?

De tweede
Lynn Berger

De Correspondent
12 februari 2019
9789082821697
€ 18,00
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Hoe kan de keuze van één persoon 
de toekomst van meerdere levens 
ingrijpend veranderen? Martijn 
worstelt met de dementie van zijn 
vader en een groot familiegeheim. 
Sofie wil antwoorden van haar bio-
logische oma die ze nooit gekend 
heeft en waar haar moeder altijd 
over gezwegen heeft. Los van elkaar 
ontrafelen ze een geschiedenis, die 
ze steeds dichter bij elkaar brengt. 
Tot een ontmoeting onvermijdelijk 
is geworden.

Van 1940 tot 1944 houdt de 
Duits-joodse Paula Bermann in 
Amsterdam een dagboek bij. Dat 
doet ze in het Kurrentschrift, een 
Duitse schrijfmethode die nog maar 
weinigen kunnen lezen. Het vormt 
een beklemmend verslag over de 
wereld in oorlog, haar Nederlandse 
gezin, haar familie in Duitsland. Ze 
is politiek zeer goed geïnformeerd 
en beschrijft het dagelijks leven in 
Amsterdam gedetailleerd. Tussen 
de regels door klinken haar angsten 
en verlangens, en haar weerzin 
tegen een opgelegde identiteit: 
zowel Duits als joods. Als Duitse 
wordt ze gewantrouwd, als joodse 
opgejaagd. Bermanns dagboekaan-
tekeningen zijn doortrokken van 
weemoed, boosheid, zorg om haar 
kinderen, afkeer van haar landge-
noten en angst voor verraad. Nooit 
eerder verscheen een zo gedreven 
en precieze beschrijving van een 
leven in bezet Nederland, geschre-
ven door een Duitse jodin. Het 
dagboek eindigt abrupt: voorjaar 
1944 worden Paula, haar man Coen 
en hun dochter Inge verraden, 
opgepakt en via Westerbork naar 
Bergen-Belsen gedeporteerd. Vlak 
voor de bevrijding sterven Paula en 
Coen. De drie kinderen overleven 
de oorlog.

Eclips 
Suzan Hilhorst

Een ontspoorde wereld
Paula Bermann

Hollands Diep
oktober 2018
9789048839643
€ 21,99

Balans
november 2018
9789460038792
€ 22,50

Voorjaar 1975 stapte Margot het 
pas geopende vrouwenhuis binnen. 
Ze was opgevoed tot moeder en 
huisvrouw, dus trouwde ze, kreeg 
kinderen, sleet haar dagen tussen 
vier muren en raakte in een steeds 
groter isolement. Toentertijd moest 
haar dochter, Martine van Rooijen, 
niets hebben van dat vrouwenhuis 
en die vreselijke vriendinnen. Ze zag 
hoe belangrijk het was voor haar 
moeder, maar begreep bij God niet 
waarom, en hoefde dat ook niet te 
weten. Ruim veertig jaar later zocht 
ze een antwoord. Ze verdiepte zich 
in het leven van haar moeder, inter-
viewde de feministische vriendin-
nen van toen uitvoerig en las stapels 
gestencilde blaadjes met notulen 
en verslagen. Een beeld ontstond 
van een bijzondere club vrouwen. 
Van vrouwen als haar moeder die 
thuis dreigden te verstoffen, niet 
gewend zonder hun man op stap te 
gaan. Van studentes die het anders 
wilden doen dan hun moeders. Van 
lesbische vrouwen die moesten 
knokken voor de erkenning van hun 
bestaan. Een beeld van de jaren ze-
ventig, van eindeloos vergaderen en 
praatgroepen, van radicale acties en 
strijdliederen. Van solidariteit en de 
onvermijdelijke splitsingen. Maar 
vooral het beeld van vrouwen die de 
moed hadden zich te bevrijden van 
hun juk. En daar bleek Margot er 
een van te zijn. 

Dr. Sarah McKay is een neurowe-
tenschapper die zich richt op de 
ontwikkeling van het vrouwelijk 
brein, waarop hormonen en 
biologie een grote invloed hebben. 
Er wordt gekeken naar de ontwik-
keling van het brein gedurende 
de kindertijd, puberteit, maar ook 
tijdens zwangerschappen en het 
moederschap. Gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek en interviews 
met neurowetenschappers biedt 
Het vrouwelijk brein ontrafeld een 
overzicht van verhalen en feiten.

De vreselijke vriendinnen 
van mijn moeder 
Martine van Rooijen

Het vrouwelijk brein  ontrafeld
Sarah McKay

Passage
Februari 2019
9789054523703
€ 19,99

Karakter Uitgevers
begin maart 2019
9789045217222
nader te bepalen
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Londen, 2016. Na een groot verlies 
proberen Zoë en Win hun leven 
weer op te pakken. Ze storten zich 
op het opknappen van het huis dat 
ze net gekocht hebben, een huis 
dat in 1936 gebouwd is maar waar 
nooit iemand heeft gewoond. Dan 
vindt Zoë een koffer, met daarin een 
agenda uit 1936, van ene Libby. De 
geschiedenis van het huis intrigeert 
Zoë, en ze hoopt dat ze met de 
gegevens uit de agenda kan achter-
halen wie Libby was en waarom ze 
nooit in het huis is gaan wonen dat 
wel voor haar bedoeld was. Maar als 
Zoë ziet wat er nog meer in de koffer 
verborgen ligt, breekt haar hart 
opnieuw… 

Taboedoorbrekend, hilarisch en 
meeslepend, een feministisch 
manifest.

Het verlaten huis 
Sarra Manning

How to be a woman
Caitlin Moran

De Fontein
oktober 2018
9789026146121
€ 22,50

Rainbow 
februari 2019
9789041713100 
€ 8,00

Dit is de biografie van de meest 
betekenisvolle nazivrouw die Neder-
land gekend heeft. Nee, niet Florrie 
Rost van Tonningen, de Zwarte 
Weduwe, die extreem lang op haar 
eigen duim is blijven hameren, 
maar een dame die meer eigen initi-
atief had en een veel interessantere 
ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Julia Op ten Noort was ophitsend, 
aantrekkelijk en creatief; oprichtster 
van de Nationaal-Socialistische 
Vrouwenorganisatie en speciale pro-
tegé van Himmler. Zij verbond zich 
met huid en haar aan twee niet te 
bevatten projecten van de nazi’s: de 
vernietiging van het ene mensenras 
en tegelijkertijd de schepping van 
een nieuw, superieur geacht ras. In 
een geheime Lebensborn-kliniek 
zette ze haar eigen lichaam in om 
een raszuivere baby te baren: een 
zoon voor de Führer. In persoonlijke 
intermezzo’s schrijft Roel van Duijn 
– die grondig historisch onderzoek 
heeft verricht – over zijn fascinatie 
voor deze vrouw die viel op foute 
mannen. Een riskante onderneming 
vanwege het gevaar van identifi-
catie: wie een haai wil vangen kan 
erdoor verslonden worden.

Achtentwintig jaar geleden: het 
zorgeloze leven van zusjes Charlotte 
en Samantha Quinn en hun ouders 
wordt wreed verstoord door een 
gruwelijke aanslag. Hun moeder 
verliest daarbij het leven en hun 
vader wordt nooit meer de oude. 
Achtentwintig jaar later: Charlotte 
– de klassieke ‘goede dochter’ – is 
advocaat geworden, in de voet-
sporen van haar vader. Dan is ze 
getuige van een nieuwe aanslag, en 
de details van het misdrijf halen de 
herinneringen naar boven die ze zo 
lang heeft geprobeerd te onderdruk-
ken. Want de schokkende waarheid 
wil niet langer begraven blijven…

Een zoon voor de Führer
Roel van Duijn

Goede dochter
Karin Slaughter

Boom uitgevers
november 2018
9789024423484
€ 14,90

HarperCollins
NNB
9789402702385
€ 7,50
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Een eerlijk en intiem portret van 
een eigentijds huwelijk, over liefde 
genot en moederschap.

Literaire verhalenbundel van schrij-
vende moeders. Met Yasmine Allas, 
Karin Amatmoekrim, Neske Beks, 
Saskia de Coster, Anna Enquist, 
Annemarie de Gee, Sanneke van 
Hassel, Marjolijn van Heemstra, 
Joke J. Hermsen, Eva Kelder, Jannah 
Loontjens, Manon Uphoff en Nilgün 
Yerli.

Iers Dagboek
Benoite Groult

Ik, moeder
Annemarie de Gee,  
Eva Kelder (samenst.)

Meulenhoff
maart 2019
9789029093132
€ 22,99

Meulenhoff
eind februari 2019
NNB
NNB

Op het sterfbed van haar moeder 
krijgt de veertigjarige Mariam een 
opdracht die haar leven op zijn kop 
zet: vind mijn eerstgeboren zoon 
voor ik sterf. Kan ze voldoen aan 
de laatste wens van haar moeder? 
Overweldigd door vragen en 
emoties regelt Mariam haar vertrek 
naar haar geboorteland Marokko. 
Aya, Mariams dochter, staat op het 
punt van trouwen. Ze heeft haar 
ouders ook iets op te biechten, maar 
is bang om haar hart te volgen. In 
Marokko leert Mariam een andere 
kant van Safia, en van zichzelf, ken-
nen. En vindt ze op tijd de verloren 
broer? 

In je dromen ga jij
Inge van der Krabben

Luitingh-Sijthoff
februari 2019
9789024580491
€ 19,99

Dus zo voelt het om dood te gaan. 
Niet. Ik heb mijn eigen dood van 
horen zeggen. Ik ken hem alleen als 
verhaal. Een man van middelbare 
leeftijd. Achtenvijftig jaar oud. Te 
jong om zomaar te sterven. Te oud 
om te spreken van een bloem, in de 
knop gebroken. Volkomen nikserige 
leeftijd om dood te gaan. Geen 
belofte meer, maar ook nog lang 
niet klaar. Niet voltooid. Hartinfarct. 
Zwaar. Niks voor jou, schreef een 
vriendin. Ze zette er niet bij welke 
ziekte ze wel bij mij vond passen.
Moeder woont in het verpleeghuis. 
Ze vergeet wie ze is, waar ze is, wie 
haar zoon is. Dan krijgt zoon, die 
voor haar zorgt, een hartinfarct en 
wordt zelf patiënt. Hij moet stoppen 
met roken, stoppen met drinken. 
Moeder en zoon, allebei overgele-
verd aan de zorg van anderen. Al-
leen F. Starik kon dit boek schrijven, 
rauw, indringend, onvergetelijk.

Klaar
F. Starik

Nieuw Amsterdam
maart 2019
9789046824924
€ 20,99
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Een liefdevol monument voor de 
bijzondere moeder van Yvonne 
Keuls. Een ontroerend verhaal over 
de Indische wortels van haar familie, 
over repatriëring naar Nederland en 
de herinneringen en verhalen van 
vroeger.

Roos Schlikker, columnist van Het 
Parool en Kek Mama, deed een lief-
devol onderzoek naar het dubbelle-
ven van haar bipolaire moeder. Want 
een mens is meer dan zijn gekte.

Mevrouw mijn moeder
Yvonne Keuls

Moeder van glas 
Roos Schlikker

Ambo | Anthos
februari 2019 
9789026345753
€ 12,99

Pluim
oktober 2018
9789492928085
€ 19,99

Lucia is zes wanneer haar moeder 
een winkel binnenstapt en niet 
meer naar buiten komt. Niemand 
weet waar ze heen is, niemand 
beantwoordt welke vraag dan ook. 
De verdwijning zorgt voor een 
oorverdovende stilte in huis en 
de afwezigheid van haar moeder 
trekt een donkere streep door het 
leven van zowel Lucia als haar 
vader. De eenzaamheid thuis en 
op school, het verlangen naar een 
moederfiguur en de onmacht van 
haar vader drijven Lucia als jonge 
vrouw uiteindelijk het dorp uit. 
Meer dan tien jaar later leidt Lucia 
een chaotisch leven in de stad, het 
verleden lijkt begraven en vergeten. 
Tot ze telefoon krijgt. Het lijk van 
haar vader is gevonden. Tegen haar 
zin keert Lucia terug naar het dorp 
dat ze ooit bewust de rug toekeerde, 
terug naar het ouderlijk huis, waar 
ze terechtkomt in haar vaders best 
bewaarde geheim.

Lam
Hannelore Bedert

Angèle 
10 oktober 2018
9789022335581
€ 22,50

Als Anna nieuwe buren krijgt en 
de blauwe plekken van hun jonge 
dochtertje ziet, belt ze de politie en 
kinderbescherming. Maar niemand 
luistert. Dus als de 5-jarige Charlie 
aanbelt en om hulp vraagt, weet 
Anna dat het op háár aankomt. Wat 
zou jij doen? Zou jij het kind in je 
auto zetten en wegrijden? Zou je 
het kind verborgen houden en naar 
de andere kant van het land rijden? 
Zou je liegen tegen de politie? 
Tegen haar moeder? Hoe ver zou jij 
gaan om het kind van een ander te 
redden?

Laat me niet alleen
Sarah Armstrong

De Fontein
december 2018
9789026143342
€ 19,99
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In Moederschap onderzoekt 
Sheila Heti wat het voor een vrouw 
betekent om wel of geen moeder te 
worden. Het resultaat is een nieuwe, 
actuele en intelligente kijk op de rol 
van de vrouw in onze hedendaagse 
samenleving. 

Saul is het zoontje van Saskia en Juli. 
Zijn biologische vader is Karl, de bes-
te vriend van Saskia. Saul is één jaar 
wanneer Saskia en Juli besluiten Karl 
te gaan opzoeken in Canada. Samen 
met Karl reizen ze naar het hippie-ei-
landje van zijn familie, waar de wind 
van vrijheid nog lijkt te waaien. Daar 
komen ze terecht in een wifiloze 
wereld waar de natuur de wetten 
dicteert en waar de eilandbewoners 
duidelijk een pijnlijk geheim over 
Karl weten. Voor Saskia komt alles 
onder spanning te staan: haar relatie 
met Juli, haar vriendschap met Karl. 
Ze worstelt ook steeds meer en meer 
met hoe ze zich moet verhouden 
tot haar zoon. Haar bloedeigen, niet 
bloedeigen zoon.

Moederschap
Sheila Heti

Nachtouders 
Saskia de Coster

Signatuur
16 oktober 2018 
9789056726157
€ 19,99

Das Mag Uitgevers
november 2018
9789492478672
€ 22,99

In deze unieke, buitengewone ver-
halenbundel neemt Chris Power je 
mee naar Spanje, Zweden, Grieken-
land, Frankrijk en Mexico en maak je 
kennis met moeders en dochters die 
proberen te vluchten van dat ene 
allesbepalende moment dat ze hun 
hele leven achtervolgt: een gemiste 
kans, een onverwerkt trauma, een 
knagende ongelijkheid.

Als moeder in de snikhete zomer 
van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprek-
ken met haar voeren, zijn verdriet is 
groot. Tweeënhalf jaar later staan er 
twee agenten bij hem op de stoep. 
Een paar uur later kijkt de straat toe 
hoe mensen in witte pakken een 
gammele kist naar buiten takelen.

Moeders 
Chris Power

Moeders lichaam 
Joris van Casteren

Signatuur
12 februari 2019
9789056726263
€ 19,99

De Bezige Bij
januari 2019
9789403138602
€ 19,99
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Een eigenzinnige roman – soms 
ironisch, dan weer beklemmend 
– over de manier waarop fictie de 
realiteit dicteert, waarop we elkaar 
in rollen duwen en ons gretig naar 
stereotypes vormen.

De allerlekkerste zwangerproof 
gerechten van culinaire bestseller-
auteur Denise Kortlever. In Oh baby! 
laat Denise Kortlever zien hoe je 
tijdens je zwangerschap, én nog heel 
lang daarna, gevarieerd, makke-
lijk, gezond en vooral waanzinnig 
lekker kunt blijven eten. Van snelle 
maaltijdsalades die goed zijn voor 
jezelf en je baby tot zalige eenper-
soons triple chocolate cookies voor je 
zwangere cravings. Maar ook lichte 
powermeals voor als je last hebt 
van misselijkheid en – heel fijn! – 
zwangerproof sushi, cocktails en filet 
américain. En wat dacht je van de 
ideale maaltijden om vast vooruit te 
koken voor in de drukke kraamtijd? 
In Oh baby! geen lijstjes met wat je 
allemaal niet mag, maar juist heel 
veel verrukkelijke inspiratie om die 
negen maanden heerlijk door te 
komen!

Nulversie
Basje Boer

Oh baby! 
Denise Kortlever

Nijgh & Van Ditmar
januari 2019
9789038803593
€ 19,99

Spectrum
oktober 2018
9789000360246
€ 14,99

Boek over zijn moeder. Norma Ross blijft alleen achter 
wanneer haar moeder Anita onder 
verdachte omstandigheden bij 
een ongeluk om het leven komt. 
Gedurende haar leven waren de 
twee onafscheidelijk. Hun speciale 
band was diepgewortelder dan de 
sterkste bloedband en werd beze-
geld door een groot geheim.

NNB
Marcel van Roosmalen

Norma 
Sofi Oksanen

Meulenhoff
maart 2019
9789029093309
€ 18,99

Prometheus
februari 2019
9789044630817
€ 22,50
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De grond onder het Hogeland van 
Groningen beeft. Eerst nauwelijks 
voelbaar, maar langzaamaan wordt 
het sterker. Als de bodem onder 
hun voeten steeds instabieler wordt, 
proberen Femke, haar moeder 
Trijn en haar grootvader zowel de 
boerderij als hun eigen leven onder 
controle te houden. Femke is in 
haar element tussen de dieren op 
de boerderij, en de gedroomde 
opvolger van de melkveehouderij 
van haar grootouders. Haar moeder 
daarentegen deed ooit een poging 
aan het boerenbestaan te ontsnap-
pen maar is tegen haar zin terugge-
keerd. Sindsdien is ze nooit meer 
van het erf afgekomen. De spanning 
tussen moeder en dochter over de 
te volgen koers groeit. Femke wil 
verduurzamen, Trijn ziet dit als een 
aanval op de traditie. Van oudsher 
ontvlucht Femke de wrokkige stiltes 
door het uitgestrekte rietland in te 
gaan, waar ze tussen de kuifeenden 
en reigers haar weg hervindt.

Judy en Selly (1927) zijn een 
onafscheidelijke eeneiige tweeling. 
Ze wonen samen in een flat, slapen 
in één bed en delen een geheim: 
dat ze Joods zijn. Niemand mag het 
weten, want na negen concentra-
tiekampen hebben ze wel geleerd 
dat ze geen mens zomaar kunnen 
vertrouwen. Spiegelmoeders is het 
levensverhaal van drie generaties 
Joodse vrouwen: een grootmoeder 
en haar onafscheidelijke tweeling-
zus, haar dochter en haar kleindoch-
ter. Hun levensverhalen worden 
door Judith van der Wel verbonden 
met grotere thema’s uit de geschie-
denis, waarvan er opvallend veel 
weer actueel zijn.

Schokland
Saskia Goldschmidt

Spiegelmoeders
Judith van der Wel

Cossee
oktober 2018
9789059368040
€ 19,99

Querido
januari 2019
9789021415499
€ 20,00

Astrid is een succesvolle eventma-
nager van negenendertig. Juist 
op het moment dat haar baan en 
het moederschap haar even te 
veel worden, valt haar iPhone in 
het bad van haar zoontje. Voor de 
buitenwereld, die haar voortdurend 
opeist, is ze plots onbereikbaar, als 
van de aardbol verdwenen. Ze doet 
het ondenkbare: ze loopt het huis 
uit, start haar auto en rijdt weg uit 
de villawijk. Op de snelweg komt 
ze bij haar positieven en wordt ze 
bevangen door paniek. Ze haast zich 
terug, voordat haar vijfjarige zoontje 
Louis iets overkomt. Maar wanneer 
de auto van haar man David onver-
wacht voor het huis blijkt te staan, 
durft ze zich niet te vertonen. Vanaf 
dat moment zoekt ze angstvallig
een weg terug naar haar eigen 
leven. Patricia is een fascinerende 
roman die de lezer van begin tot
eind in spanning houdt. Met grote 
beheersing vertelt Peter Terrin over 
een vrouw in crisis, die alles wat ze 
over zichzelf meende te weten in 
twijfel moet trekken

Deze roman speelt zich af in de niet 
al te verre toekomst waarin abortus  
opnieuw illegaal is verklaard in de 
Verenigde Staten. Evenals ivf en 
adoptie door alleenstaande ouders. 
Vier vrouwen uit een klein vissers-
dorp in de staat Oregon laveren 
tussen deze nieuwe beperkingen op 
het vrouwenlichaam en moeder-
schap.

Patricia
Peter Terrin

Rode klok 
Leni Zumas

De Bezige Bij
oktober 2018
9789403135403
€ 19,99

Atlas Contact
oktober 2018
9789025453282
€ 21,99
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In Wat ik van mijn moeder leerde 
delen bekende dochters en zonen, 
jong en oud, uit onder meer de 
literatuur, kunst, media, politiek, 
wetenschap en sport de belang-
rijkste les die zij van hun moeder 
hebben geleerd. Boris Dittrich 
leerde zich open te stellen en de 
waarde van iedereen als individu te 
zien, Ranomi Kromowidjojo knoopte 
de woorden ‘nooit opgeven, tenzij 
het echt niet gaat’ in haar oren en 
Jet van Nieuwkerk begrijpt eindelijk 
wat Bert en Ernie met ‘maak er 
wat van’ bedoelen. Levenslessen, 
praktische lessen, waarschuwende 
lessen, gemiste lessen, filosofische 
lessen: ze komen allemaal aan bod 
in de persoonlijke herinneringen 
en anekdotes van de verschillende 
auteurs. Zo roept Wat ik van mijn 
moeder leerde nu eens herkenning 
op, is dan weer inspirerend en vaak 
ontroerend. 

De essays in Wolf zullen gaan over 
de vrouw als moeder, als meisje, als 
sprookjesprinses en superheld, als 
hoer of maagd, als leidinggevende 
of ondergeschikte, als huisvrouw, 
als oudere vrouw, als lustobject, als 
president, als rolmodel, als feeks, als 
lesbienne, als moslima, als mooie 
vrouw, als vrouw – en wat is dat dan? 
Met essays van Merel Bem, Basje 
Boer, Bo van Houwelingen, Emy 
Koopman, Anna Luyten, Nelleke 
Noordervliet, Naema Tahir.

Wolf

W
olf

Dertien essays
over 

de vrouw

samengesteld door

Maartje Laterveer

Wat ik van mijn moeder leerde 
Manon Duintjer (samenst.)

Wolf
Maartje Laterveer (samenst.)

Ambo | Anthos
januari 2019
9789026341786
€ 19,99

Atlas Contact
februari 2019
9789045037837
€ 18,99

Er zijn vrouwen over wie nooit wordt 
geschreven. Moeders naar wie nooit 
een plein wordt vernoemd, echtge-
notes die nooit een eigen postzegel 
krijgen, dochters die nooit in de 
krant staan. Tezamen vormen zij 
het legioen anonieme vrouwen die 
welbeschouwd de ruggengraat van 
onze samenleving uitmaken. 
Thuis in elke tijd vertelt op indrin-
gende wijze het levensverhaal van 
Kate Kolff, een gewone vrouw aan 
wie niets gewoons was. Geboren in 
het welvarende deel van Rotterdam, 
fotografeerde zij als kind een we-
reld die voorgoed zou verdwijnen. 
Ze kreeg een ouderwetse opvoe-
ding en mocht, haar schildertalent 
ten spijt, geen kunstzinnige oplei-
ding volgen. Haar ouders haalden 
haar van school om haar klaar te 
stomen voor haar bestemming: het 
huwelijk.  Ze werd jong weduwe 
met twee dochtertjes, hertrouwde 
met haar zwager (een neef van 
Louis Couperus), scheidde van 
hem, verhuisde naar Bloemendaal 
en huwde op haar vijftigste een 
verstokte vrijgezel, met wie zij neer-
streek in Groningen, later Haren. 
Zowel in de Tweede Wereldoorlog 
als in de sociaal bewogen jaren 
daarna betoonde Kate Kolff zich 
een onafhankelijke en ijzersterke 
vrouw, die als zovelen de moed had 
om altijd door te gaan en daarmee 
beslissend vormgaf aan een snel 
veranderend Nederland.  

Waarom praten we zo weinig over 
menstruatie, vulva’s en bevallingen 
en wat is het effect op vrouwelijk-
heid en identiteit? 

Thuis in elke tijd
Catherine Wijnands

V, van vulva tot vagina
Ellen Laan, Mariah Mansvelt 
Beck e.a.

WalburgPers
november 2018
9789462493353
€ 24,95

Pluim
februari 2019
9789492928108
€ 24,99


