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Louis Couperus  •  The Hidden Force

Louis Couperus was the greatest Dutch 
novelist of the late nineteenth and early 
twentieth centuries. His praises are still 
sung all over the world, most recently in 
The New York Review of Books, which 
 published a lengthy and laudatory essay 
about The Hidden Force in 1994. In his de-
scription of clashing worlds, Couperus 
stands comparison with Balzac and Zola.
 Set in the Dutch East Indies (present-day 
Indonesia), The Hidden Force tells the sto-
ry of the decline and fall of Resident Van 
Oudyck, caused by his inability to see be-
yond Western rationalism. 
 The black magic, bird calls, vegetation, 
heat, and the mysterious, hostile attitude 
of their Javanese subjects prove stronger 
than the temperate power of the colonials. 
 Couperus’ story is much more than a 

book about the chasm between white 
Westerners and warm-blooded Orientals. 
Caught up in their immediate surround-
ings, people only understand random 
scraps of an intangible whole; what they 
call life is nothing but a ripple on the pond 
of the world. This is the key to the novel’s 
true magic. Its universal scope is such that 
The Hidden Force can still be read on its 
own merits more than a hundred years af-
ter it was first published.

Born in the Netherlands, Louis Couperus 
(1863-1923) spent much of his early life in 
the Dutch East Indies and many of his  
novels and stories are set in one or other  
of these contrasting places. His work also 
contains impressions of Italy, Africa and 
China, the fruits of his tireless travelling. 

Couperus’ first book, Eline Vere (1889), 
showed him to be an adherent of the  
naturalistic school, but in his later work  
he would rise above such restrictions. 

His insight into the tragedy of European 
colonialism made Couperus a great writer. 
And his sympathy for the hybrid, the  
impure and the ambiguous gave him a  
peculiarly modern voice.  
the new york review of books 

translations
English (Quartet Books), French (Du 
Sorbier), German (Aufbau) and many  
other languages. 

F. Bordewijk  •  Character

Character tells the story of Katadreuffe,  
a clerk struggling to work his way up in 
so ciety. He opens a shop, only to be made 
bankrupt by the formidable Rotterdam 
bailiff Dreverhaven, his own father. Every 
time success comes within reach, his fa-
ther blocks his way. When Katadreuffe 
finally achieves his ambition of becoming 
a lawyer, he refuses to shake his father’s 
hand: he will not accept congratulations 
from a father who has ‘worked against 
him’ his whole life. Slowly, clearly, hoarse-
ly yet gently, Dreverhaven says: ‘Or worked 
for you.’ 
 Character is a masterful story about the 
dark side of a father-son relationship. It is 
also a portrait of the city in which it is set, 
pre-war Rotterdam. There is a gruesome 
magnificence to the episodes in which 

Dreverhaven lives up to his frightening 
reputation. Bordewijk shows the bestial 
side of his characters and attributes hu-
man characteristics to houses and lanes.
 This novel is considered the best of 
Borde wijk’s books. Even after sixty years it 
has not lost any of its freshness, its literary 
qualities, or its profoundly human mes-
sage.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) is one of 
the most important exponents of the style 
of 20th Dutch literature known as new 
objectivism. His work is characterized by 
concealed emotion expressed in an 
eminently terse style. From the thirties 
onwards he wrote highly imaginative 
hyperrealist Dutch prose in novels and 
story collections including Blocks (1931), 

Gnarring Beasts (1931) The Gas Light 
(1947), The Oaks from Dódóny (1946), and 
Northern Light (1948). 

Bordewijk was such a great writer that he 
didn’t need to state explicitly that the seeds 
of the child’s bankruptcy were contained 
in his parents’ resentment. This notion is 
implicit throughout the book. The novel is 
as topical as ever. It is timeless.
nrc handelsblad 

translations 
English (Peter Owen), German (Beck), 
Turkish (Sistem) and many other  
languages. 

Louis Couperus
A força oculta

Louis Couperus é tido como o maior  
novelista holandês do final do século xix  
e início do século xx. Elogios à sua obra 
são ainda hoje tecidos mundo afora, como 
recentemente, no The New York Review  
of Books, que publicou em 2004 um longo 
e laudatório ensaio sobre A força oculta. 
Nas suas descrições de mundos que se 
entrechocam, Couperus perfila-se ao lado 
de prosadores como Balzac e Zola.
 Ambientado nas Índias Orientais Holan-
desas (atualmente Indonésia), A força 
oculta conta sobre o declínio e a queda de 
Van Oudyck, que na época aí residia, cau-
sados pela sua incapacidade de enxergar 
para além do racionalismo ocidental. A 
magia negra, os chamados de pássaros, a 
vegetação, o calor e a atitude tão misterio-
sa como hostil dos súditos javaneses aca-
bam revelando-se mais fortes que o poder 
moderado dos colonizadores.
 A história de Couperus é muito mais que 
um livro sobre o abismo entre os ociden-
tais, e os orientais de têmpera irascível. 
Encerradas na sua realidade imediata, as 
pessoas só conhecem fragmentos aleató-
rios de um conjunto intangível; o que cha-
mam “vida” não passa de marolas no ocea-
no do mundo. Aí está a chave da verdadeira 
magia do romance, cujo escopo é tão uni-

versal que nem os cem anos desde a sua 
publicação vieram a desmerecer a sua  
atualidade.

Nascido na Holanda, Louis Couperus 
(1863-1923) passou grande parte dos seus 
jovens anos nas Índias Orientais Holande-
sas, e muitos dos seus contos e romances 
estão ambientados ou num ou noutro des-
ses países tão contrastantes. A sua obra 
inclui ainda impressões da Itália, da África 
e da China, destinos das suas andanças 
incansáveis. O primeiro livro de Coupe-
rus, Eline Vere (1889), apontava-o como 
adepto do Naturalismo literário, mas, na 
sua obra mais madura, transporia tais 
limitações.

“O seu insight sobre a tragédia do colonia-
lismo europeu fez de Couperus um grande 
escritor, e a simpatia que nutria pelo híbri-
do, pelo impuro e pelo ambíguo concedeu 
um tom particularmente moderno à sua 
escrita.”
the new york review of books

traduções: Alemão (Aufbau), francês 
(Du Sorbier), inglês (Quartet Books) e 
outros idiomas.

F. Bordewijk
Caráter

Caráter conta a história de Katadreuffe, 
funcionário de baixo escalão lutando por 
subir na hierarquia social. Abre um negó-
cio, que entra em falência pela intervenção 
do temível oficial de justiça de Roterdã: 
Dreverhaven, o próprio pai. Cada vez que 
o sucesso está ao alcance de Katadreuffe,  
o pai  interpõe-se e faz malograr-lhe os 
esforços. Quando Katadreuffe por fim 
concretiza a sua ambição de tornar-se 
advogado, recusa-se a dar-lhe a mão e  
aceitar os parabéns de um pai que, durante 
toda a sua vida, de tudo fez para entravar-
-lhe os caminhos. Lenta, nítida, rude ainda 
que gentilmente, Dreverhaven replica: 
“Ou abri-los”.
 Caráter é um relato magistral sobre o 
lado escuro do relacionamento entre pai  
e filho, assim como o retrato da cidade  
em que se desenrola o drama: a Roterdã  
do pré-guerra. Os episódios em que  
Dreverhaven faz jus à medonha reputação 
que tem são de uma magnificência brutal. 
Bordewijk expõe esse lado sórdido dos 
seus personagens, atribuindo característi-
cas humanas a casas e alamedas.
 Este romance consta como um dos me-
lhores livros de Bordewijk. Mesmo sessen-

ta anos após ter sido escrita, ainda não 
perdeu nada da sua atualidade, das suas 
qualidades literárias ou da sua mensagem 
profundamente humana.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) é um 
dos expoentes do estilo literário holandês 
do século xx, conhecido por “Novo Obje-
tivismo”. A sua obra é marcada pelas emo-
ções ocultas, expressas num estilo pronun-
ciadamente sucinto. A partir da década 
dos trinta, escreveu prosa holandesa, pro-
fundamente realista e altamente imagina-
tiva: romances e coletâneas de contos in-
cluindo Blocos (1931), As bestas grunhindo 
(1931), À luz de gás (1947), Os carvalhos de 
Dodona (1946) e Aurora boreal (1948).

“Bordewijk era um poeta de tal envergadu-
ra que jamais precisou declarar abertamen-
te que as sementes da falência do filho vin-
gavam do ressentimento dos pais. Tal ideia 
está implícita do início ao fim do livro, 
atual nos dias de hoje, atemporal como é.”
nrc handelsblad

traduções: Alemão (Beck), inglês (Peter 
Owen), turco e outros idiomas.
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Frans Kellendonk  •  Mystical Body

In a novel both comical and tragic, Frans 
Kellendonk explores some very delicate 
themes. Catholic businessman Gijselhart 
vents his anti-semitic views when he learns 
that his daughter is pregnant by Bruno 
 Pechman, a Jew. She has come home to 
have her baby in peace. The arrival of the 
child nevertheless gives Gijselhart back his 
humanity, as he renounces his materialism 
and tones down his objectionable ideas.
 Gijselhart’s homosexual son, the art his-
torian Leendert, just back from New York 
and infected with a deadly virus, turns up 
unexpectedly. The lover from whom he 
caught the virus has just died and, to his 
disappointment, it is increasingly clear 
that the art world is dominated by money 
rather than beauty.
 From the harsh perspective of Leendert, 

Kellendonk describes the deterioration of 
the Roman Catholic ideal of society as an 
organism – ‘the mystical body’– that exists 
by the grace of biological procreation. 
 Homosexuals, Leendert says bitterly, live 
outside history: to him the pregnant Mag-
da represents human and divine creativity, 
the church sanctifies heterosexuality, 
while the homosexual’s bride is Death.
 Nevertheless, art – like the union of man 
and woman – is still able to produce a mys-
tical body, as Kellendonk proves with this 
novel.

Frans Kellendonk (1951-1990) belonged to 
a generation of writers who elevated the 
dichotomy between fiction and reality to a 
major theme of their work, with a strong 
emphasis on form. During his short life, 

Kellendonk created an impressive body of 
work: novels, short stories, essays and 
translations. From his debut Ruin (1977), 
the ghost story Letter and Spirit (1992) to 
his final novel Mystical Body, Kellendonk 
won the admiration of readers and critics 
alike with his expressive power and sub-
lime use of language.

Mystical Body is brilliantly written and 
composed. 
vrij nederland

translation
French (Gallimard).

Jan Wolkers  •  The Peach of Immortality

Jan Wolkers writes the way he paints, with 
visual punch. He displays great nerve in 
the way he sets up a story, produces dia-
logue and situations that are vivid and 
original, and creates fascinating, colourful 
characters. Above all Wolkers is master of 
the arresting metaphor, the image that 
leaves a lasting impression long after the 
story is over. 
 The Peach of Immortality is just such an 
image. The protagonist of the novel, for-
mer resistance fighter Ruwiel, sees a peach 
on a painter’s canvas. The colour yellow 
crops up all through the book and ulti-
mately the peach represents Ruwiel’s pow-
erful spirit. The entire novel takes place in 
the course of a single day, 5 May, the date 
on which the Netherlands celebrates lib-
eration from the Germans at the end of 

World War ii. Gradually Ruwiel’s own 
tragedy becomes clear, a man whose life, 
like his wife’s, has lost all meaning since 
the war ended, a war in which they both 
acted heroically. The only real love that 
Ruwiel can still muster is for his dog, 
which increasingly takes the place of his 
bedridden wife. With cold tripe for the dog 
pressed to his heart, he roams about all 
day, until he too collapses. 
 
Jan Wolkers (1925-2007) was a sculptor, 
painter and author, a major figure in the 
Netherlands ever since his first sculptures 
were unveiled in the early 1950s. His 
breakthrough as a writer came with the 
novel Crewcut, published only a few years 
after his 1958 debut with the magnificent 
story collection Serpentina’s Petticoat. The 

novels that followed include Return to  
Oegstgeest, Turkish Delight and Burning 
Love. Each sent shockwaves through the 
Netherlands and his books have been 
widely translated.

Like Henry Miller, Wolkers writes with  
a tremendous appetite for life and a paint-
erly approach to the sensuous. He is a re-
freshing stylist.
the new york times book review

translations
German (Lamuv Verlag) and Swedish.

Jan Wolkers
O pêssego da imortalidade

Jan Wolkers escreve da maneira que pinta: 
como um murro visual. Dá mostras de 
nervos fortes na maneira como monta a 
história, produzindo diálogos e situações, 
e personagens de um colorido fascinante. 
Antes de mais nada, Wolkers é mestre no 
uso da metáfora palpitante e das imagens 
duradouras, que perduram até bem depois 
de terminada a leitura.
 O pêssego da imortalidade é um dos 
exemplos. O protagonista, Ruwiel, ex-
-membro da resistência, depara-se com um 
pêssego no quadro de certo pintor. A cor 
amarela perpassa a totalidade do livro, 
representando o espírito poderoso de 
Ruwiel. O romance desenrola-se no decur-
so de um só dia, um 5 de maio, data em que 
os Países Baixos celebram a libertação dos 
alemães ao cabo da Segunda Guerra Mun-
dial. Paulatinamente, vai-se evidenciando 
a própria situação trágica de Ruwiel: a de 
um homem cuja vida, assim como a da 
esposa, perdeu todo o sentido desde o final 
da guerra, uma guerra em que ambos agi-
ram heroicamente. O único amor real 
capaz de cultivar é o que tem pelo cão, que 
tomou de repente o lugar da esposa acama-
da. Com a dobradinha que tinha compra-

do para dar ao cão apertada contra o cora-
ção, deambula durante todo o dia, até que 
ele próprio colapsa.

Jan Wolkers (1925-2007) foi escultor, pin-
tor e autor; uma figura de renome na Ho-
landa desde que as suas primeiras escultu-
ras foram descobertas no início da década 
dos 50. A sua carreira como escritor come-
çou com o romance Penteado escovinha, 
publicado apenas alguns anos após a sua 
estreia em 1958 com a esplêndia coleção de 
contos Serpentina’s Petticoat. Os romances 
subsequentes incluem Retorno a Oegst
geest, Delícia turca e Amor ardente. Cada 
um deles fez furor na Holanda, além de 
serem amplamente traduzidos.

“Ao exemplo de Henry Miller, Wolkers 
escreve com um tremendo apetite pela 
vida, beirando o sensul imagético. Um 
verdadeiro e renovador estilista.”
the new york times book review

traduções: Alemão (Lamuv Verlag)  
e sueco.

Frans Kellendonk
Corpo místico

Num romance tragicômico, Frans Kellen-
donk explora alguns temas bastante deli-
cados. O executivo católico Gijselhart dá 
vazão às suas visões antissemíticas quan-
do fica sabendo que a filha foi engravidada 
por um judeu, Bruno Pechman. Agora ela 
voltou para casa a fim de dar à luz o bebê 
em paz. A vinda da criança, porém, devol-
ve a Gijselhart a sua humanidade, ao que 
ele renuncia ao materialismo, matizando 
as suas tão objetáveis ideias.
 O filho homossexual de Gijselhart, o 
historiador de arte Leendert, acaba de 
voltar inesperadamente de Nova Iorque, 
infetado com um vírus fatal. O amante, 
que o contaminara, havia morrido pouco 
antes, e, para a sua decepção, vai-lhe fican-
do cada vez mais claro que o mundo da 
arte é antes dominado pelo dinheiro que 
pela beleza.
 Da dura perspectiva de Leendert,  
Kellendonk descreve a deterioração do 
ideal católico romano da sociedade como 
um organismo – “o corpo místico” – que 
existe pela graça da procriação biológica. 
Os homossexuais, diz Leendert amarga-
mente, vivem fora da História: para ele, 
Magda, grávida, representa a criatividade 

humana e divina. A Igreja santifica a hete-
rossexualidade, enquanto a noiva dos ho-
mossexuais é a Morte.
 A arte, entretanto – ao exemplo da união 
entre homem e mulher – também é capaz 
de produzir um corpo místico, como de-
monstra Kellendonk neste romance.

Frans Kellendonk (1951 – 1990) pertenceu 
a uma geração de escritores que elevou a 
dicotomia entre ficção e realidade a tema 
recorrente, com forte ênfase na forma. 
Durante a curta vida, Kellendonk criou 
um impressionante corpus de obra: roman-
ces, contos, ensaios e traduções. Desde a 
estreia com Ruínas (1977), passando pela 
história de fantasmas Letra e espírito 
(1992), até o seu romance final Corpo mís
tico, Kellendonk ganhou a admiração de 
leitores e críticos com o  seu poder expres-
sivo e o sublime uso da linguagem.

“Corpo místico foi brilhantemente  
composto e escrito.”
vrij nederland

traduções: Francês (Gallimard).

LTTRNFNDS_Brasil_2012_v13.indd   6-7 04-04-12   21:07



Prometheus/Bert Bakker, Herengracht 540, nl - 1017 cg Amsterdã   tel +31 20 624 19 34   fax +31 20 622 54 61

email  c.dipalermo@pbo.nl   website  www.pbo.nl  

G.A. van Oorschot, Herengracht 613, nl - 1017 ce Amsterdã   tel +31 20 623 14 84   fax +31 20 625 40 83

email  menno@vanoorschot.nl   website  www.vanoorschot.nl  

Detalhes sobre a publicação:

De grot (1997)

184 páginas

42.000 palavras

83.000 exemplares vendidos

Detalhes sobre a publicação:

Alle dierenverhalen (1999)

992 páginas

350.000 palavras

10.000 exemplares vendidos

8 9

Anton Koolhaas  •  Animal Stories

Biologist and writer Midas Dekkers once 
said that he felt Anton Koolhaas was enti-
tled to the Nobel Prize for Biology, since 
‘he alone penetrated to the core of what 
biology is all about’, namely the question: 
What is it like to be an animal? In the  
famous story Mr Tip is the Fattest Sir,  
Dekkers discovered an answer to the ques-
tion of why pigs and other livestock can be 
calmly led to the slaughter. 
 Mr Tip is a pig who wonders why the 
time keeps coming around when the 
 fattest pig is removed from the sty. When 
fellow pig Simon Artzt disappears one  
day, Mr Tip finds that he is the fattest.  
He decides to resist in whatever way he can 
when his turn comes, but in the event he 
trots briskly over to the slaughterhouse 
truck. Meanwhile life in the sty goes on  

as ever. There is already a new fattest pig.
 Koolhaas’ animal stories are part of a 
long tradition, but they are unlike any-
thing else in the genre. These are not fairy-
tales or parables, since although rich in 
symbolism they often exhibit an acute de-
spair and a cool determination that belong 
to modern realist literature. They show, 
not without humour, that both animals 
and humans often find themselves in bor-
derline situations between the self and the 
community, between life and death.
In Koolhaas an animal, whether Tip the 
pig or Frederick the rabbit, is a character 
like Kafka’s Josef K, a unique individual of 
f lesh and blood, yet also, to the reader, an 
everyman. 

As well as animal stories, Anton Koolhaas 
(1912-1992) wrote novels and film scripts. 
He is the father of the famous architect 
Rem Koolhaas.

One of the most stimulating of post-war 
Dutch authors.
nrc handelsblad

translations
English (Story International) and German 
(Luchterhand).

Tim Krabbé  •  The Cave

Tim Krabbé is the author of The Vanishing, 
an exceptional plot-driven, philosophical 
story about the banality of evil and the  
impossibility of love. Similarly, in The 
Cave an intriguing drug-smuggling ad-
venture in an unspecified Asian country  
is intertwined with a story about love  
and friendship.
 A boyhood visit to a cave confers on 
Egon a lifelong fascination for rocks, a 
subconscious longing for Marjoke (whom 
he met in the cave) and a friendship with 
Axel. Egon is destined to become a geolo-
gist; Axel is a criminal and a show-off. 
Their friendship is a relentless power 
struggle that ultimately leads to Egon’s 
death.
 As Egon loses the struggle with Axel, he 
wins Marjoke back. As in The Vanishing, 

the lovers’ reunion is fatal, but not neces-
sarily an unhappy ending. The novel is  
woven around Krabbé’s favourite theme, 
the difficulty of finding true love, some-
thing that may be possible only in an im-
aginary world. This is the lesson taught by 
the cave to the young Egon and Marjoke: 
‘A little cone on the roof, a baby column on 
the floor. How many thousands, hundreds 
of thousands of years will it take before 
they reach each other and form one col-
umn?’

Tim Krabbé is a poet, prose writer and 
sports journalist. He achieved internation-
al fame with The Vanishing, the film ver-
sion of which became a cult hit. His The 
Rider (1978) is an international classic of 
sports literature. Krabbé’s mastery of 

chess shows through in his writing. His 
other novels include Delay (1994), Kathy’s 
Daughter (2002) and Marte Jacobs (2007).

Timing, the maintenance of tension,  
the alternation of dialogue and interior 
monologue – Krabbé is a master of all of 
these, and of characterisation as well.
nrc handelsblad

translations
English (Farrar, Straus and Giroux), 
French (Les Editions Buchet/Chastel), 
Spanish (Salamandra) and many other 
languages. 

Tim Krabbé
A gruta

Tim Krabbé é o autor de A desaparecida,  
o relato filosófico de enredo excepcional 
acerca da banalidade do mal e da incapaci-
dade de amar. Semelhantemente, em  
A gruta, uma história sobre o amor e a 
amizade se entrelaça com uma trama aven-
turesca sobre o tráfico de entorpecentes 
em certo país asiático não-especificado.
 A expedição a certa gruta na sua menini-
ce deixa em Egon, o protagonista, a se-
mente da fascinação de toda uma vida por 
rochas, do anseio subconsciente por Mar-
joke (a quem conheceu na gruta) e da sua 
amizade com Axel. Egon está destinado a 
tornar-se geólogo; Axel é um sujeito fátuo 
e criminoso. A sua amizade é um constan-
te embate de forças, que, ao final, levará à 
morte de Egon.
 Ao ver-se derrotado por Axel, Egon 
resgata Marjoke. Como em A desapareci
da, o reencontro dos amantes lhes é fatal, 
sem que isso represente necessariamente 
um final infeliz. O romance se desenvolve 
sobre o tema recorrente de Krabbé: a difi-
culdade de encontrar amor verdadeiro, 
algo somente possível num mundo imagi-
nário. É o que a gruta ensinou aos jovens 
Egon e Marjoke: “Uma pequeno cone no 

teto, uma coluna-bebê no chão. Quantos 
milhares, centenas de milhares de anos 
demorará para que se alcancem a fim de 
formar uma só coluna?”.

Tim Krabbé é poeta, prosador e repórter 
desportivo. Alcançou renome internacio-
nal com a versão cinematográfica de Dada 
por desaparecida (The Vanishing), que se 
tornou um cult. O ciclista (1978) é um clás-
sico da literatura desportiva. A maestria de 
Krabbé no xadrez transparece claramente 
na escrita. Outros romances incluem  
Atraso (1994), A filha de Kathy (2002) e 
Marte Jacobs (2007).

“A cronometragem do texto, a tensão  
crescente, a alternância entre diálogo e 
monólogo interior – Krabbé é mestre na 
caracterização de personagens.”
nrc handelsblad

traduções: Espanhol (Salamandra), 
francês (Les Editions Buchet/Chastel), 
inglês (Farrar, Straus and Giroux) e  
outros idiomas.

Anton Koolhaas
Os animais: contos reunidos 

O biólogo e escritor Midas Dekkers certa 
vez disse considerar que Koolhaas merecia 
o Prêmio Nobel de Biologia, já que “tinha 
sido o único a penetrar no cerne do que de 
fato é a Biologia”, através de considerações 
como: O que representa ser um animal? 
No famoso conto O senhor Tip é o mais 
gordo, Dekkers descobriu a resposta à 
questão sobre o porquê de animais de  
criação serem conduzidos calmamente ao 
abatedouro. 
 O senhor Tip é um porco que se pergun-
ta por que, volta e meia, desaparecem da 
pocilga os porcos mais rechonchudos. 
Quando é a vez do seu amigo Simon Artzt 
de desaparecer, Tip percebe que agora é o 
mais gordo. Decide resistir bravamente 
quando chegar a sua vez. Chegado o dia, 
porém, confuso, ele trota rapidamente e 
acaba por entrar no caminhão de trans-
porte do abatedouro. A vida na pocilga 
continua seguindo o seu curso normal, 
com outro porco, recém-eleito o mais 
gordo.
 Os contos de Koolhaas sobre animais 
pertencem a uma longa tradição, mas são 
algo de muito sui generis na categoria. Não 
se trata de contos de fada nem parábolas,  

já que os contos, embora ricos em simbo-
lismo, amiúde exibem um desespero agu-
do e a fria determinação que caracteriza a 
literatura realista moderna. Mostram, não 
sem humor, que tanto animais como hu-
manos frequentemente se encontram em 
situações limítrofes: entre os interesses 
próprios e os da comunidade, entre vida e 
morte.
 Na obra de Koolhaas, um animal, seja ele 
o porco Tip ou o coelho Frederick, é uma 
personagem tão kafkiana como Josef K, 
um indivíduo sem par, de carne e osso, 
ainda que, no imaginário do leitor, possa 
tratar-se de qualquer um.

Além de contos sobre animais, Anton 
Kool haas (1912-1992) escreveu romances e 
roteiros cinematográficos. É pai do célebre 
arquiteto Rem Koolhaas.

“Um dos mais instigantes autores holan-
deses do pós-guerra.”
nrc handelsblad

traduções: Alemão (Luchterhand) e 
inglês (Story International).
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Arnon Grunberg  •  Monkey Grabbing Hold of Happiness

Arnon Grunberg, the greatest Dutch liter-
ary talent of his generation, is never afraid 
to confront readers with a harsh message. 
His well-intentioned characters are always 
painfully naive and they consistently come 
to a sticky end. Grunberg describes their 
fateful progress in razor-sharp sentences 
and desperately hilarious scenes, combin-
ing the tragic power of Albert Camus with 
the humour of Woody Allen. The protago-
nist of the short novel Monkey Grabbing 
Hold of Happiness, Jean-Baptist Warnke, 
number two at the Dutch Embassy in Peru, 
is no exception. In his work as a diplomat 
Warnke calmly bobs with the tide. Instead 
of consular assistance, compatriots who 
find themselves in Peruvian prisons re-
ceive a fruit hamper and a couple of Edam 
cheeses: ‘If you examine it closely, freedom 

is largely a matter of a proper diet.’ To his 
own surprise, Warnke is seduced by a 
young Peruvian woman who exploits him 
in her work as a terrorist, until she dies in 
active service. When the truth finally 
dawns on the diplomat he feels no sense of 
betrayal and is prepared to commit an in-
sane act of his own, out of misplaced love 
for the Peruvian girl. Grunberg trans-
forms Warnke from a dreamy idiot into a 
suicidal terrorist. A stunning and utterly 
convincing achievement.

Arnon Grunberg  is Dutch literature’s ju-
venile lead. Ever since the publication of 
his autobiographical debut, Blue Mondays, 
he has been a major focus of attention in 
the literary world, partly because of his 
impressive productivity. From his current 

home in New York he sends biting journal-
istic articles back to the Netherlands, while 
receiving a constant stream of prizes and 
nominations for his novels. His work has 
been translated into twenty languages.

Monkey Grabbing Hold of Happiness is a 
short, perfect Grunberg, compelling and 
often funny.
de standaard

translations
French (Actes Sud) and German  
(Diogenes).

Anna Enquist  •  The Homecoming 

In The Homecoming Anna Enquist tells the 
story of the marriage of James Cook, the 
great eighteenth-century explorer who 
charted a large part of the globe. Elizabeth 
Batts, James’ wife, is waiting for him to 
return from his second voyage, which has 
lasted several years. Three of their five 
children have died in his absence, the acci-
dental death of their small daughter being 
an especially heavy blow, because Elisa-
beth feels she is to blame. 
 Cook may be a hero to the world, but he 
is a failure as a husband and father. He has 
not seen any of his children grow up, and 
the burden of their deaths has fallen en-
tirely on Elizabeth. Cook is present for the 
birth of his sixth child, but by the time of 
its death and that of his two remaining 
sons, he has sailed away, never to return.

The Homecoming is a splendidly written 
portrait in which Enquist effortlessly 
bridges the distance between us and the 
historical characters. She has created a 
huge readership for her novels and poetry 
since her debut in 1991. Enquist takes a 
strong stance on existential issues, refus-
ing to accept the disappearance of the lyri-
cal soul as part of a natural process. 

Anna Enquist began her literary career as 
a poet with Soldiers’ Songs (1991), which 
was awarded the C. Buddingh’ Prize for 
best poetry debut. For her second collec-
tion, Hunting Scenes (1992), she received 
the Lucy B. and C.W. van der Hoogt prize. 
In 1994 Enquist published her first novel, 
The Masterpiece, which sold 150,000 cop-
ies in three years. Her second novel, The 

Secret, was also a bestseller and received 
the Trouw readers prize. 

Her best, most comprehensive and most 
touching novel.
nrc handelsblad

translations
German (Luchterhand), French (Actes 
Sud), Spanish (Seix Barral) and many  
other languages.

Arnon Grunberg
O macaco tomador de felicidade

Arnon Grunberg, o maior talento literário 
holandês da sua geração, não teme con-
frontar os leitores com ásperas mensa-
gens. Os seus personagens bem-intencio-
nados são sempre de uma ingenuidade 
consternadora e irremediavelmente con-
denados a um fim desastroso. Grunberg 
descreve esse progresso ominoso com 
orações mordazes e passagens hilariantes, 
combinando o poder trágico de Camus 
com o humor de Woody Allen. O protago-
nista do breve romance O macaco tomador 
de felicidade, Jean-Baptist Warnke, núme-
ro dois na Embaixada Holandesa no Peru, 
não é exceção. No seu posto de diplomata,  
Warnke deixa-se levar pela maré. Em vez 
de auxílio consular, os compatriotas deti-
dos em prisões peruanas recebem um 
cesto de frutas e queijos Edam: “Se você 
parar para analisar, a liberdade é maior-
mente uma questão de dieta disciplinada”. 
Para a surpresa do próprio, Warnke é se-
duzido por uma jovem peruana, que o 
envolve nas suas atividades terroristas: até 
que ela morre em serviço. Quando por fim 
começa a dar-se conta da verdade, o diplo-
mata não se sente absolutamente como 
traidor. E mais: sente-se disposto a come-

ter um ato insano todo seu, por conta do 
amor deslocado pela jovem peruana. 
Grunberg converte o Warnke cretino e 
sonhador do início num terrorista suicida.  
Uma realização formidável e extremamen-
te convincente. 

Arnon Grunberg encabeça a lista dos  
escritores jovens holandeses. Desde a  
publicação da sua estreia de cunho auto-
biográfico, Amsterdã blues – publicada em 
2003 pela Editora Globo –, tem sido alvo 
de muita atenção no mundo literário, em 
parte pela sua impressionante produtivi-
dade. É do seu domicílio atual em Nova 
Iorque que envia artigos jornalísticos  
mordazes para a pátria ultramarina, ao 
mesmo tempo que vai recebendo pelos 
seus romances prêmios e nomeações num 
fluxo contínuo. A sua obra já foi traduzida 
para vinte idiomas.

“O macaco tomador de felicidade é Grun-
berg na sua mais sucinta e perfeita forma, 
persuasivo e engraçado.”
de standaard

traduções: Alemão (Diogenes) e  
francês (Actes Sud).

Anna Enquist
O retorno a casa

Em O retorno a casa, Anna Enquist narra a 
história do casamento de James Cook, o  
grande explorador do século xviii que 
cartografou grande parte do orbe. Eliza-
beth Batts, a esposa de James, espera pelo 
seu retorno da segunda expedição, que 
durou vários anos. Três dos seus cinco 
filhos faleceram durante a ausência do pai, 
sendo que a morte acidental da caçula foi 
para Elizabeth, que se sente responsável, 
um dos golpes mais duros do destino.
 Cook bem pode ter sido um herói aos 
olhos do mundo; na esfera privada, porém, 
era um fracasso como pai e marido. Não 
chegou a ver crescer nenhum dos filhos, e 
o ônus da morte de alguns deles recaiu 
inteiramente sobre Elizabeth. Cook está 
presente quando do nascimento do sexto 
filho, mas, na altura da sua morte e das dos 
dois filhos que lhes tinham ficado, Cook já 
tinha velejado para bem longe, para jamais 
retornar.
 O retorno a casa é o retrato escrito com 
maestria com o qual Enquist abrevia com 
desenvoltura a distância existente entre o 
leitor da atualidade e os personagens his-
tóricos factuais. Tem angariado um públi-
co cada vez mais numeroso com os seus 

romances e poesia desde a sua estreia em 
1991. Enquist mantém uma postura irre-
movível diante de temas existenciais, recu-
sando-se a aceitar o desaparecimento do 
lirismo da alma como um desencadeamen-
to natural das coisas.

Anna Enquist estreou-se como poetisa 
com Canções soldadescas (1991), que lhe 
valeu o prêmio Buddingh’ Prijs como  
poetisa debutante. Com a segunda coletâ-
nea, Cenas de uma caça (1992), recebeu o 
prêmio Lucy B. E and C. W. Van der Hoogt 
Prijs. Em 1994 Enquist publicou o seu 
primeiro romance, A obraprima, que 
vendeu 150.000 exemplares no intervalo 
de três anos. O seu segundo romance,  
O segredo, também foi um bestseller e  
angariou-lhe o prêmio dos Leitores do 
jornal Trouw.

“Trata-se do seu melhor, mais abrangente 
e tocante romance.”
nrc handelsblad

traduções: Alemão (Luchterhand), 
espanhol (Seix Barral), francês (Actes 
Sud) e outros idiomas.
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Tommy Wieringa  •  Joe Speedboat 

Through his wheelchair-bound narrator 
Fransje Hermans, who cannot speak but 
only grunt intelligibly, Tommy Wieringa 
has written a dazzling novel whose  every 
page sprankles with brilliant inventive-
ness.
 The story centres on Joe Speedboat, 
friend of the narrator and his enterprising 
counterpart. A newcomer to the small 
community, Joe Speedboat repeatedly 
startles the villagers out of their lethargy 
with the spectacular exploits. He is a cen-
trifugal force who turns the immobile 
Fransje into a sportsman by having him 
participate in arm-wrestling contests. 
 A central role is reserved for Mrs. Eilan-
ders’s daughter, the gorgeous PJ, who with 
her cascade of blond curls causes all the 
boys to lose their heads. They all fall in 

love with her, without realizing exactly 
who they are dealing with. Fransje is the 
only exception. A chaotic wedding pary 
ensues, and gets completely out of hand…
 Wieringa surprises the reader with beau-
tiful images, striking descriptions and 
magnificent details on every page. His im-
agination is unparalleled.

Tommy Wieringa is a writer of travel  
literature, essays and fiction. He  pub-
lished his debut novel Dormatantique’s 
Shortcoming in 1995. His breakthrough 
came with All About Tristan (2002), 
awarded the Halewijn Prize and nomi-
nated for the ako Literature Prize. Joe 
Speedboat is a modern classic in Dutch 
literature and was translated in many lan-
guages. With Caesarion (2009) he con-

firmed his status as a leading novelist of 
his generation.    

A book to fall in love with, right from the 
very first page. It reminds one of the work 
of John Irving and Paul Auster. With Joe 
Speedboat, Wierginga’s authorship has 
reached full maturity.
het parool

translations
English (Portobello), German (Hanser), 
French (Actes Sud) and many other  
languages.

Leon de Winter  •  The Right of Return

With the audacious The Right of Return, 
set mainly in 2024 and 2025, Leon de Win-
ter demonstrates more powerfully than 
ever that he is a prophet of doom. He de-
scribes an Israel reduced in size and belea-
guered to such an extent that it is virtually 
uninhabitable.
 Bram Mannheim runs an office in Tel 
Aviv that helps parents track down lost 
children. His own son disappeared in 
2008. He also works as a volunteer for the 
ambulance service. After a bloody attack 
on a border post, Bram makes a discovery 
that puts him on the trail of a sinister plot, 
in which his son may have been involved.
 De Winter is a writer with a mission. In 
The Right of Return he leaves almost no 
room for doubt that unless the Jews root 
out the Palestinians, the reverse will hap-

pen. The fear that Muslims will gain the 
upper hand wherever they are in the world 
is expressed not by Bram himself but by 
his father, his employer and his fellow em-
ployees. Bram is more ambivalent, leaving 
open the possibility of a different view. 
With The Right of Return De Winter con-
tinues in the vein that made his novel God’s 
Gym (2002) such an achievement, emulat-
ing the American hard-boiled thriller with 
his pared-down literary style. Leaving lit-
tle room for ambiguity or enigma, the 
book takes a direct path to its terrible de-
nouement. The reader becomes enthralled, 
eager to be convinced of an acrimonious 
world view: where the synagogue disap-
pears, the mosque will arise.

Leon de Winter’s first books in the early 
1980s were intellectual novels, but later he 
switched to writing ‘good reads’ around 
the themes of good and evil and post-war 
Jewish identity.

Unbearably exciting.
vrij nederland

translations
French (Seuil), German (Diogenes),  
Italian (Marcos y Marcos) and many other 
languages.

Tommy Wieringa
Joe Speedboat

Através dos pensamentos do narrador 
Fransje Hermans, condenado à cadeira de 
rodas e incapaz de falar inteligivelmente, 
Tommy Wieringa escreveu um romance 
sem par: de cada uma das suas páginas se 
desprendem as faíscas da engenhosa cria-
tividade do autor.
 A história centra-se na figura de Joe 
Speedboat, amigo do narrador e o seu 
antípoda tão empreendedor. Na condição 
de recém-vindo ao seio de uma pequena 
comunidade, Joe Speedboat chacoalha 
repetidamente os aldeões da letargia em 
que vivem com as suas proezas espetacula-
res. Torna-se a força centrífuga que trans-
forma o imóvel Fransje num atleta ao en-
corajá-lo a participar de competições de 
braço-de-ferro.
 Um papel central está reservado à filha 
da senhora Eilander, a esplêndida PJ, que, 
com as suas cascatas de cabelos loiros, faz 
os rapazes perderem a cabeça. Todos se 
apaixonam por ela, sem dar-se conta de 
com quem estão lidando. Fransje é a única 
exceção. Segue-se uma festa de casamento 
caótica e que acaba descontrolando-se 
totalmente.
 Wieringa surpreende o leitor com belas 

imagens, descrições notáveis e detalhes  
magníficos a cada página, além da sua 
inigualada imaginação.

Tommy Wieringa é escritor de literatura 
de viagem, ensaios e ficção. Estreou com o 
romance A imperfeição de Dormatantique 
em 1995. O êxito e o reconhecimento junto 
ao grande público deram-se com Tudo 
sobre Tristão (2002), que lhe valeu o  
Halewijn Prize e a nominação  para o  
Prêmio ako de Literatura. Joe Speedboat  
é um clássico moderno das letras holande-
sas. Caesarion (2009) só veio a consagrar 
 o status de romancista líder da sua gera-
ção.

“Um livro cativante desde a primeira  
página. Lembra-me de uma das obras  
de John Irving e Paul Auster. Com Joe 
Speedboat, o talento de Wieringa  
alcançou plena maturidade.”
het parool 

traduções: Alemão (Hanser), francês 
(Actes-Sud), inglês (Portobello), e muitos 
outros idiomas.

Leon de Winter
Direito ao retorno

Com o audacioso Direito ao retorno, situa-
do cronologicamente em 2024 e 2025, 
Leon de Winter revela mais nitidamente 
que nunca ser um profeta apocalíptico. 
Descreve um Israel reduzido em tamanho 
e assediado a tal ponto que se torna virtu-
almente inóspito.
 Bram Mannheim é proprietário, em 
Telavive, de um escritório que presta auxí-
lio a pais de crianças desaparecidas a loca-
lizar o paradeiro dos filhos. O seu próprio 
desapareceu em 2008. Trabalha também 
como voluntário num serviço de ambulân-
cias. Após uma ofensiva sangrenta num 
posto fronteiriço, Bram faz uma descober-
ta que o põe na trilha de uma trama sinis-
tra na qual o seu filho talvez tenha estado 
envolvido.
 De Winter é um escritor com uma clara 
missão. Em Direito ao retorno, pratica-
mente não deixa lugar a dúvidas de que, a 
menos que os judeus exterminem os pales-
tinos, se dará o inverso. O medo de que os 
muçulmanos sejam os vencedores, estejam 
na parte do mundo em que estiverem, é 
expresso não só pelo próprio pai, mas 
também pelos colegas de trabalho e pelo 
empregador. Bram já é mais ambivalente, 

deixando aberta a possibilidade de adotar 
outros pontos de vista. Direito ao retorno 
segue a fórmula que transformou o seu 
romance A academia esportiva de Deus 
(2002) numa grande realização e que veio, 
com o estilo literário enxuto, a emular-se 
com as novelas policiais negras norte-
-americanas. Sem ambiguidades nem 
enigmas, o livro envereda por uma senda 
que conduz diretamente ao terrível des-
fecho. O leitor, eletrizado, anseia deixar 
convencer-se pela visão acrimoniosa de 
que, onde desapareça uma sinagoga,  
erijir-se-á uma mesquita.

Os primeiros romances de Leon de  
Winter, da década dos 80, eram mormente 
intelectuais. Até  mudar de rumo e come-
çar a escrever para os “comuns dos mor-
tais” sobre temas tais como Bem e Mau,  
e a identidade judaica do pós-guerra.

“Terrivelmente instigante.”
vrij nederland

traduções: Alemão (Diogenes),  
francês (Seuil), italiano (Marcos y  
Marcos) e muitos outros idiomas.
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Desiderius Erasmus  •  The Praise of Folly

Erasmus was one of the greatest scholars 
of the Renaissance, involved most notably 
in debates concerning the church. In this 
witty, influential work he satirizes the 
shortcomings of the upper classes and reli-
gious institutions of the time. The most 
effective of all Erasmus’s writings – ripe 
with allusions, vignettes, and caricatures 
– this literary gem was not only an ex-
tremely intelligent and articulate response 
to pretentiousness of all sorts, it also 
proved to be spiritual dynamite, subject-
ing monastic brothers and clergymen to 
public ridicule.
 The book’s purported narrator, the  
goddess Folly, proclaims herself to be  
the daughter of Youth and Wealth,  
nursed by Drunkenness and Ignorance. 
She is accompanied by such followers  

as Pleasure, Flattery and Sound Sleep.
 A clever mix of drollery and fantasy,  
fast-paced and lighthearted in tone, this 
work remains, as the great Dutch historian 
Johan Huizinga put it, ‘a masterpiece of 
humor and wise irony’.

Humanist and theologian Desiderius Er-
asmus was born in Rotterdam, probably in 
1466. After living in a monastery and as a 
teacher in Paris he became Professor of 
Divinity and of Greek at Cambridge Uni-
versity in England. There he wrote his sat-
ire, Encomium moriae (1509, The Praise of 
Folly). His masterpiece Colloquia ap-
peared in 1519, an audacious handling of 
Church abuses. He translated the Greek 
New Testament into English for the first 
time, in 1516. From 1521 onwards he lived 

mainly in Basel, where he was perpetually 
engaged in controversy but enjoyed great 
fame and respect in his later years. He died 
in 1536.

One of the wonderful things about reading 
this historical satire is that you get such a 
rich sense of the specifics of the time in 
which it was written as well as the general 
and enduring idiocies of mankind. Praise 
of Folly is a great book.
frankfurter allgemeine zeitung

translations
English (Norton, Penguin Classics), Ger-
man (Manesse) and many other languages.

Baruch de Spinoza  •  The Ethics Demonstrated in a Geometrical Order

Baruch de Spinoza is unique among the 
major figures of western philosophy. For a 
start, he is the only great philosopher 
whose religious background is Jewish rath-
er than Christian. He is also the only phi-
losopher prior to the nineteenth century to 
openly challenge the central claim of 
Judeo-Christian theology: that the world 
has been freely created by God, who is 
both transcendent, meaning separate from 
and ‘above’ creation, a law-giver, and a 
judge of human behavior. Against this or-
thodoxy, Spinoza advances the radical 
view, sometimes called ‘pantheism’, that 
‘all things are in God’: God is the one and 
only substance and all finite things are but 
modes of this one substance. 
 In the seventeenth century, geometry 
represented the paradigm of scientific 

knowledge. The Ethics is Spinoza’s main 
philosophical work and one of the land-
mark works in the history of philosophy. It 
continues to have a major influence both 
within philosophy and throughout mod-
ern culture. Today Spinoza is regarded as 
one of the greatest of western thinkers and 
certainly the most rigorous of all the ra-
tionalist philosophers.

Baruch de Spinoza (1632-1677) was the 
child of Iberian/Jewish immigrants who 
had fled to Holland to escape the Spanish 
Inquisition. Born in Amsterdam, he 
earned his living grinding lenses. He was 
excommunicated from his synagogue 
when he was 23, for daring to question or-
thodox beliefs. Feared and reviled across 
Europe as a dangerous atheist, Spinoza led 

a reclusive and spartan existence. Most of 
the little work he was able to publish ap-
peared anonymously. Spinoza died in 1677, 
aged only 44, his work unfinished. 

The elegant simplicity and personal charm 
of his style is what makes him truly one of 
the most ‘lovable of the great philosophers’.
bertrand russell

His naturalist postulate of God as synony-
mous with the whole of the natural world 
was perhaps the most inspired and original 
reformulation of the concept of God.
publishers weekly

translations
English (Oxford University Press) and 
many other languages.

Desiderius Erasmus 
O elogio da loucura

Erasmo figura entre os eruditos mais emi-
nentes da Renascença, engajado em acer-
bos debates, notadamente os concernentes 
à Igreja. Na sua obra, espirituosa e mar-
cante, satiriza os despropósitos das classes 
dominantes e do clero da época.
O mais contundente dos escritos de Eras-
mo – lardeado de alusões, vinhetas e cari-
caturas – esta pérola não constituiu apenas 
uma resposta articulada às vaidades que  
se lhe descortinavam diante dos olhos: 
surtiu igualmente o efeito de uma dinami-
te espiritual, que, ao estourar, expôs o 
clero e os “irmãos na fé” – os monásticos 
– ao ridículo.
 A suposta narradora, a deusa Anoia (a 
Loucura), alega ser fruto da união entre a 
Juventude e a Prosperidade, e ter tido 
como amas de leite a Ebriedade e a Igno-
rância. Entre os seus fiéis acólitos: a Lison-
ja, o Prazer e o Sonho Profundo.
 Um potpourri em que se mesclam bufo-
naria e fantasia e que progride a passos 
céleres e num tom jovial, esta obra perma-
nece, segundo o historiador Johan Huizin-
ga, “uma obra-prima de humor e de judi-
ciosa ironia”.

O humanista e teólogo Desiderius Eras-
mus nasce em Roterdã, supostamente em 
1466. Após viver num monastério e atuar 
como professor em Paris, torna-se Profes-
sor de Teologia e Grego Clássico na Uni-
versidade de Cambridge. Aí é onde escre-
ve, em 1509, a sátira Stultitia laus (O elogio 
da loucura). A sua obra-prima Colloquia 
aparece em 1519, um tratado audacioso 
sobre os abusos da Igreja. Traduz o Novo 
Testamento  para o inglês. Domicilia-se 
em 1521 na Basileia, onde se vê constanta-
mente envolvido em polêmicas acaloradas, 
mas onde acaba por granjear respeito nos 
últimos anos de vida. Falece em 1536.

“O que torna a leitura desta sátira histórica 
ainda mais interessante e sui generis é a 
imagem traçada, com riqueza de detalhes, 
da época em que foi escrita, em toda a sua 
especificidade, assim como da própria 
estultícia humana. Elogio da loucura: uma 
leitura altamente recomendável.”
frankfurter allgemeine zeitung

traduções: Alemão (Manesse),  
inglês (Norton/Penguin Classics) e  
outros idiomas.

Baruch de Spinoza 
Ética demonstrada à maneira dos geômetras

Baruch de Spinoza é uma figura única 
entre os expoentes da filosofia ocidental. 
O primeiro diferenciador foi ter sido o 
único grande filósofo de origens judaicas 
em vez de cristãs. Foi também o único 
anterior ao século xix a enfrentar aberta-
mente a alegação central da teologia judai-
co-cristã de que o mundo foi livremente 
concebido por Deus na Sua transcendên-
cia – vista à parte e “acima” da criação –,  
na Sua Jurisdição e no Seu julgamento do 
comportamento humano. A essa ortodo-
xia Spinoza contrapõe a visão radical, por 
vezes chamada de “panteísmo”, de que 
“todas as coisas estão em Deus”, a única e 
exclusiva substância, e de que todas as 
coisas finitas não passam de variações 
dessa uma substância.
 No século xvii, a geometria representa-
va o paradigma do conhecimento científi-
co. Ética é a sua principal obra filosófica e 
um dos marcos na história da filosofia. 
Continua exercendo grande influência 
tanto dentro da filosofia como da cultura 
moderna. Atualmente, Spinoza é conside-
rado um dos grandes pensadores ociden-
tais e, certamente, o mais rigoroso entre os 
filósofos racionalistas.

Baruch de Spinoza (1632 – 1677) foi filho 
de imigrantes judaico-portugueses foragi-
dos, na Holanda a fim de escapar da Inqui-
sição Espanhola. Nascido em Amsterdã, 
ganhava a vida polindo lentes. Foi exco-
mungado da sinagoga com 23 anos por 
ousar questionar as crenças ortodoxas. 
Injuriado pela Europa afora e temido 
como um ateu subversivo, Spiniza levou 
uma existência espartana e de reclusão.   
A maior parte da sua escassa obra foi  
publicada anonimamente. Falece em  
1677, com 44 anos, deixando a sa obra 
inacabada.

“O seu postulado naturalista de Deus 
como sinônimo de o todo do mundo  
natural talvez tenha sido a reformulação 
mais original e inspirada do conceito de 
Deus.”
publishers weekly

“A simplicidade elegante e o charme  
pessoal do seu estilo são o que torna um 
dos mais ‘adoráveis entre os grandes  
filósofos’.”
bertrand russell

traduções: Inglês (Oxford University 
Press) e muitos outros idiomas.
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Johan Goudsblom  •  Fire and Civilization

With Fire and Civilization sociologist Jo-
han Goudsblom has written what he in-
tends to be a ‘cool book about fire’. The 
result is a guide for those interested in the 
larger issues of world history: How did 
civilization begin? Which institutions can 
be found in all human societies? Besides 
the domestication of birds and animals, 
what other ‘domestications’ have shaped 
human history? 
 Goudsblom makes a strong case that the 
control of fire, even before the develop-
ment of speech or the making of tools, dif-
ferentiated human beings from their an-
cestors, and indeed from all other 
creatures. His research points to dual fac-
tors: fire as a civilizing element – used in 
cooking and chemistry, heating and light-
ing, and literally as the spark that set off 

the Industrial Revolution – and fire as 
burning, as a source of fear, of punishment 
and destruction, arson, war, and the sick-
ness and death that result from pollution-
related diseases.
 With a final chapter that ranges from the 
psychological analysis of arsonists to the 
symbolic use of fire in public demonstra-
tions and riots, Goudsblom has written an 
offbeat, fascinating account of the rela-
tionship between the rise of civilization 
and man’s ability to control fire.

Johan Goudsblom was Professor of Soci-
ology at the University of Amsterdam 
from 1968 to 1997. He collaborated with 
the man who did so much to inspire him, 
Norbert Elias, whose ideas were the basis 
of the new science of figurational sociol-

ogy. Goudsblom further developed this 
form of sociology into the study of long-
term developments. He described how 
humans dealt with fire and time from the 
dawn of humanity to the present day, 
drawing on insights from a wide range of 
other scientific disciplines.

The author draws on disciplines from  
anthropology to history and ecology to 
offer intriguing insights.
publishers weekly

translations
English (Penguin), German (Suhrkamp), 
Hungarian, Italian, and Spanish. 

Johan Huizinga  •  Homo Ludens. A Study of the PlayElement in Culture

Johan Huizinga is the greatest of all Dutch 
cultural historians and his fascination for 
the past resounds from every page of his 
work. In many of his books he discusses 
the play element in culture and as his life 
was drawing to a close he collected his 
thoughts on the subject in Homo Ludens. 
He examines the role of play in law, war, 
science, poetry, philosophy and art. 
 Huizinga saw the instinct for play as a 
central element in human culture: ‘In 
myth and ritual the great instinctive forces 
of civilized life have their origin: law and 
order, commerce and profit, craft and art, 
poetry, wisdom and science. All are rooted 
in the primeval soil of play.’ 
 In Homo Ludens Huizinga attempts to 
show the impact of play on almost every 
aspect of culture, in other words how cul-

ture is shaped by play. The importance of 
this endeavor is that it identifies play as an 
independent phenomenon. Play for Huiz-
inga has its own organizational forces, its 
own purposes and its own space and time, 
all of which affect culture. 

Johan Huizinga (1872-1945) was Professor 
of General and Dutch History at the Uni-
versity of Groningen (1905-15) and Profes-
sor of General History at the University of 
Leiden (1915-41). In addition, he was editor 
of the literary journal De Gids and chair-
man of the Division of Letters of the Royal 
Dutch Academy of the Sciences. In 1942, he 
spent several months in the Nazi hostage 
camp Sint Michielsgestel, after which he 
was not allowed to return to Leiden. He 
died in exile in De Steeg on 1 February 1945.

Homo Ludens is the most important work 
of twentieth-century philosophy of his-
tory. 
diogenes

This unrivalled cultural historian’s work 
on the subject of man at play prepared the 
ground for the interpretations of history 
developed by Toynbee, Sorokin, Weber, 
Marcel and even Camus.
humanitas

translations
English (Routledge), French (Gallimard), 
German (Rowohlt), Italian (Einaudi) and 
many other languages.

Johan Goudsblom
Fogo e civilização

Com Fogo e civilização, o sociólogo Johan 
Goudsblom registrou o que pretendeu 
fosse “a cool book about fire”. O resultado 
foi um guia para os interessados na Histó-
ria Mundial num panorama mais amplo, 
questões como: Como teve início a nossa 
civilização? Quais instituições podem ser 
encontradas à base de todas as sociedades 
do mundo? Para além da simples domesti-
cação de animais, quais outras espécies  
de “domesticações” teriam dado à História 
da Humanidade as feições que ela hoje 
apresenta?
 Goudsblom aduz sólidos argumentos 
respaldando a ideia de que o controle sobre 
o fogo – mesmo antes do desenvolvimento 
da linguagem e da confecção de instru-
mentos – foi o que diferenciou os seres 
humanos dos antecessores e de todas as 
demais criaturas sobre o orbe. A pesquisa 
aponta para dois fatores: o fogo como 
elemento civilizador, – utilizado na prepa-
ração de alimentos, na química, no aqueci-
mento e na iluminação e, literalmente, 
como a chispa que se acendeu e iluminou o 
caminho conduzindo à Revolução Indus-
trial – e o fogo como combustão, como 
foco de medo, de castigo e de destruição, 

de intenções criminosas, de guerras, e 
todos os males concebíveis, culminando 
com a morte, que resulta de enfermidades 
relacionadas à poluição ambiental.
 Goudsblom discorre sobre temas que 
vão desde a análise psicológica dos incen-
diários até o significado simbólico do fogo 
quando de manifestações públicas, apre-
sentando ao leitor um relato não conven-
cional sobre a relação entre a ascensão da 
civilização e o controle do homem sobre  
o fogo.

Johan Goudsblom foi professor de Socio-
logia na Universidade de Amsterdã e cola-
borador da sumidade que o inspirou,  
Norbert Elias, cujas ideias serviram de 
base para a nova ciência da Sociologia 
Figuracional. Mas Goudsblom não ficou 
só nisso: desenvolveu uma linha própria 
dentro da Sociologia, convertendo os seus 
conceitos no estudo de processos a longo 
prazo.

traduções: Alemão (Suhrkamp), espa-
nhol, húngaro, inglês (Penguin), e italiano.

Johan Huizinga
Homo Ludens
Prova de um condicionamento do elemento lúdico da cultura

Johan Huizinga é a maior sumidade entre 
os historiadores culturais dos Países Bai-
xos, e a facinação que devota ao passado 
ressuma de cada uma das páginas da sua 
obra. Na maior parte dos seus livros, Hui-
zinga discorre sobre o papel do elemento 
lúdico no seio da cultura social e, anteven-
do que a sua vida estava por chegar a um 
fim, apressou-se em expressar as suas 
considerações a respeito do tema em 
Homo Ludens. Huizinga examina o papel 
que o jogo ou a brincadeira desempenham 
dentro da lei, da guerra, da ciência, da poe-
sia, da filosofia e da arte: “É no mito e no 
conceito ritualístico que têm origem as 
poderosas e instintivas forças da vida civi-
lizada: a lei e a ordem, o comércio e o lu-
cro, as artes e o artesanto, a poesia, a sabe-
doria e a ciência. Todos esses campos en-
contram-se à raiz do solo primevo do ele-
mento lúdico”.
 Em Homo Ludens, Huizinga pretende 
mostrar o efeito impactante do lúdico em 
praticamente todos os aspectos da cultura; 
em outras palavras, como a cultura foi 
talhada por ele. A importância dos seus 
esforços em relação ao assunto é que ele 
identifica o lúdico como um fenômeno 

independente. De acordo com Huizinga, 
tal fenômeno dispõe das suas próprias 
forças organizacionais, das próprias inten-
ções e dos próprios tempo e espaço, sendo 
que cada um deles, individualmente, afeta 
a cultura como um todo.

Johan Huzinga foi professor de História 
Holandesa e Geral na Universidade de 
Groningen, de 1905 a 1945, e professor de 
História Geral na Unversidade de Leiden, 
de 1915 a 1941. Além disso, trabalhou como 
editor do jornal literário De Gids e foi 
presidente da Divisão de Letras da Acade-
mia Real Holandesa das Ciências. Em 
1942, viu-se obrigado a passar alguns me-
ses confinado pelos nazistas no campo de 
Sint Michielsgestel, cativeiro ao cabo do 
qual não lhe permitaram regressar a  
Leiden. Faleceu no exílio em De Steeg,  
no dia primeiro de fevereiro de 1945.

“Homo Ludens é a obra de mais peso do 
filósofo e historiador do século xx.”
diogenes

traduções: Alemão (Rohwolt), francês 
(Gallimard), inglês (Routledge), italiano 
(Einaudi) e inúmeros outros idiomas.
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Tijs Goldschmidt  •  Darwin’s Dreampond. Drama on Lake Victoria

In 1981 Tijs Goldschmidt left for Lake Vic-
toria in Tanzania to study cichlids, small 
percoid fish that form new species at an 
extraordinarily high rate. While carrying 
out his research the biologist was eyewit-
ness to the terrible destruction of fauna 
when an introduced army of Nile perch 
rapidly exterminated many of the hun-
dreds of cichlid species. 
 Goldschmidt ingeniously interweaves 
the story of the collapse of the ecosystem 
of Lake Victoria, a discussion of Darwin’s 
theory of evolution, and his own experi-
ences as a researcher amongst bureaucrats, 
missionaries and fishermen. The ecosys-
tem collapses but the fishery booms and 
the lives of millions of Africans are drasti-
cally altered. 
 Goldschmidt uses innumerable amusing 

anecdotes to illustrate the evolutionary 
principles that concern him. Whether 
measuring a railway tunnel for the 
planned overland transportation of a re-
search ship, searching for a suitable dowry 
for one of his research assistants, or expe-
riencing malaria-induced hallucinations, 
Goldschmidt’s often hilarious account of 
his journey through the entanglements of 
evolutionary biology and Tanzanian cul-
ture reads like a novel.

Tijs Goldschmidt is an internationally  
recognised expert on the evolutionary  
biology and ecology of the cichlids of  
Lake Victoria. Darwin’s Dreampond was 
awarded the prestigious Science Prize by 
the Dutch Organization for Scientific  
Research.

There is a whimsical quality to this engag-
ing first-person narrative of a Dutch biolo-
gist in a Tanzanian fishing village.
publishers weekly 

The genius of this book lies in the way he 
has combined the science with travel writ-
ing.
the new york times book review

translations
English (mit Press), French (Seuil),  
German (Beck, Goldmann), Italian  
(Einaudi), Chinese, Japanese and Polish.

Koen Vergeer  •  Formula 1 Fanatic

What possesses a civilized and culture-lov-
ing man to get out of bed in the middle of 
the night to watch breathlessly as a bunch 
of racing cars zoom round in a circle? Wit-
nessing driver Roger Williamson burn to 
death in 1973 may seem a strange starting 
point for a sporting obsession, but for Ver-
geer it was an experience that marked the 
beginning of a fascination with the thrill-
ing and dangerous world of Formula One. 
 The lives and deaths of such legendary 
drivers as Jochen Rindt, Ronnie Peterson, 
Gilles Villeneuve, Ayrton Senna and many 
others are described compellingly by Ver-
geer. The titanic fights at the end of the 
eighties between ‘professor’ Alain Prost 
and ‘son of God’  Senna sometimes reached 
a dramatic pitch, for instance when John 
Watson was left dumbfounded by the arro-

gance and virtuosity of Senna who had just 
passed him in an impossible turn at Mona-
co. Afterwards Watson drove into the pit 
and, still dazed, said to his team leaders,  
‘I just saw something.’ ‘Yes, yes,’ came the 
answer, ‘we know.’ 
 For anyone enthralled by the sport, For
mula 1 Fanatic is a feast of recognition and 
nostalgia; those who know nothing about 
the sport but are nevertheless receptive to 
it will be gripped.

Koen Vergeer writes about poetry and mo-
tor-racing for various magazines including 
Audi Profile and Esquire. He is also the au-
thor of two novels, Sagrada Familia (1996) 
and Dossier Delvaux (1997). In 2004 Ver-
geer published Le Mans about the 24-hour 
race at the famous circuit in France.

Vergeer wrestles in appalled fascination with 
his sport’s tradition of violent high-speed 
death, and pit-stops to muse on the aesthetics 
of motor-racing. 
the guardian

The aficionados will revel in a fellow fan’s 
personal reflections; newcomers will wonder 
why it’s taken them so long to wise up to the 
sport’s enduring qualities; and for the com-
pletely uninitiated, there’s a comprehensive 
glossary of F1-speak, which, allied to Ver-
geer’s passionate prose, makes this the ideal 
gift for the could-be F1 fan in your life.
racing post

translations
English (Bloomsbury), German (Rütten & 
Loening) and Chinese.

Tijs Goldschmidt
O viveiro de peixes de Darwin: 
o estranho caso do lago Victoria

Em 1981 Tijs Goldschmidt parte rumo ao 
Lago Victoria, na Tanzânia, a fim de estu-
dar os ciclídeos, peixes percoides diminu-
tos que dão origem a novas espécies num 
ritmo acelerado. Durante a pesquisa, o 
biólogo foi testemunha ocular da terrível 
destruição da fauna, quando se introduzi-
ram (em 1954) excessivos cardumes de 
percas-do-nilo no lago, o que resultou no 
desaparecimento de muitas das centenas 
de espécies de ciclídeos que nele viviam.
Goldschmidt consegue entrelaçar de ma-
neira brilhante a história do colapso do 
ecossistema do Lago Victoria, uma discus-
são sobre a teoria da evolução de Darwin e 
as suas próprias experiências como pes-
quisador entre os muitos burocratas, mis-
sionários e pescadores. O ecossistema 
colapsa, mas a indústria pesqueira observa 
um crescimento vertiginoso, alterando-se 
de maneira drástica a vida de milhões de 
africanos.
 Goldschmidt lança mão de anedotas 
hilariantes para ilustrar os princípios de 
evolução, que são o foco dos seus cuida-
dos. Seja fazendo medições num túnel 
ferroviário como preparação para o plane-
jado transporte de um navio de pesquisas 

científicas por via terrestre, seja tentando 
encontrar um dote adequado para uma das 
suas assistentes ou ainda experienciando 
alucinações num quadro de malária indu-
zido. O relato burlesco de Goldschmidt 
sobre a sua jornada no intrincado labirinto 
da Biologia Evolucional e da cultura da 
Tanzânia lê-se como um romance.

Tijs Goldschmidt é um expert em Biologia 
Evolucional e Ecologia dos Ciclídeos do 
Lago Victoria, internacionalmente reputa-
do. O viveiro de peixes de Darwin foi indica-
do para o renomado Prêmio de Literatura 
da ako e acabou recebendo o prestigioso 
Prêmio Científico por parte da Organiza-
ção Holandesa de Fomento à Pesquisa 
Científica.

“Num estilo jocoso e insinuante, temos 
aqui uma narrativa em primeira pessoa,  
de alta qualidade, de um biólogo holandês 
localizado em certa aldeia de pescadores 
na Tanzânia.”
publishers weekly

traduções: Alemão (Beck/Goldmann), 
chinês, francês (Seuil), inglês (mit Press), 
italiano (Einaudi), japonês e polonês.

Koen Vergeer
Fanático por Fórmula 1

Que força é essa que se apodera de um 
homem civilizado e erudito a ponto de 
fazê-lo levantar-se da cama em plena ma-
drugada para assistir a uma penca de car-
ros zunzunando em círculos? Haver teste-
munhado o piloto Roger Williamson mor-
rer queimado em 1973 pode parecer estra-
nho como início de uma obsessão esporti-
va, mas foi o que acendeu a faísca da sua 
paixão. 
 Vida e morte de pilotos legendários 
como Jochen Rindt, Ronnie Peterson, 
Gilles Villeneuve e Ayrton Senna são des-
critas por Vergeer de modo absorvente. As 
brigas homéricas dos 80 entre o “profes-
sor” Alain Prost e o “filho de Deus” Senna 
tocam em teclas de um agudo dramático, 
como a estupefação de John Watson diante 
da arrogância e do virtuosismo de Senna, 
que acabava de ultrapassá-lo numa mano-
bra impossível em Mônaco. Depois,  Wat-
son regressou ao pit e, ainda aturdido, 
disse a um dos líderes do time: “Acabei de 
ver algo”, ao que respondem: “Sim, já sabe-
mos”.
 Para os aficionados, Fanático por Fórmu
la 1 é um festim; para os não-versados mas  
receptivos, uma bela surpresa.

Koen Vergeer escreve sobre poesia e  
Fórmula 1 para revistas como Audi Profile e 
Esquire. É também autor de dois romances, 
Sagrada Família (1996) e Dossiê Delvaux 
(1997). Em 2004, Vergeer publicou Le 
Mans, sobre a famosa competição de  
24 horas no circuito francês.

“Vergeer debate-se, numa fascinação arre-
piante, com o estigma de mortes violentas 
causadas por velocidades vertiginosas e 
pitstops a fim de fazer uma parada de ma-
nutenção para refletir na estética da Fór-
mula 1. Um hino à força aerodinâmica.”
the guardian

“Os aficionados  deleitar-se-ão com as 
reflexões de quem compartilha a mesma 
paixão, enquanto os não-iniciados se per-
guntarão por que essa paixão não amadu-
reu neles antes. Os absolutamente leigos 
encontrarão uma amplo glossário de ter-
mos técnicos que, aliados à prosa apaixo-
nada, convertem o texto no presente ide-
al.”
racing post

traduções: Alemão (Rütten &  
Loening), chinês e inglês (Bloomsbury).
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Detalhes sobre a publicação:

Van karmijn, purper en blauw. Over kleuren van 

de Middeleeuwen en daarna (2002)

31.000 palavras

Com ilustrações e referências bibliográficas

5.000 exemplares vendidos 

Detalhes sobre a publicação:

De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (2000)

87.000 palavras

Com referências bibliográficas 

7.400 exemplares vendidos
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Herman Pleij  •  Colors Demonic and Divine. Shades of Meaning in the Middle Ages and After

Contrary to the drab images of the Medi-
eval period popularized in the media to-
day, parades of vibrant color were on dis-
play at every level of European society.  
Not only did clothing sport gaudy and  
often clashing colors, but food, statues,  
animals, even hair and beards f launted  
the most brazen hues. Yet not everyone 
revered color; many believed it to be an 
ephemeral, worldly deception and a sign  
of immorality. 
 Towards the end of the period, percep-
tions of color became emblematic of 
broader cultural issues. Black and blue, 
primarily associated with asceticism, sor-
row and humility, became the colors of 
royalty and the urban aristocracy, while 
bright, f lashy colors came to be associated 
with the devil who, it was believed, had 

painted the world in tempting hues to lure 
humanity into sin and away from the path 
of eternal salvation. As a result, every 
God-fearing person began to avoid color-
ful displays, choosing instead more somb-
er shades, a preference still seen today in 
the blacks and dark blues of our offices and 
boardrooms.
 Colors Demonic and Divine looks at 
painting, fashion, poetry, heraldry, reli-
gion and history to tell the story of Medi-
eval attitudes to color and the profound 
and pervasive influence they still have on 
our own societies.

Herman Pleij lectured on Dutch Historical 
Literature at the University of Amster-
dam. His previous books include Guild of 
the Blue Barge (1979) and the critically ac-

claimed The Snowmen of 1511 (1988), about 
the irrepressible liveliness of late-Medieval 
cities and the fading glory of their courts. In 
1997 he published the bestselling Dreaming 
of Cockaigne about Medieval fantasies of 
life in paradise.

Including a wealth of vivid detail and rang-
ing over theology, poetry, painting, herald-
ry, fashion, and daily life, this book eluci-
dates the attitudes toward color in medieval 
times and the effect these attitudes still 
have on modern society.
publishers weekly

translations
English (Columbia University Press),  
Arabic, Chinese and Lithuanian.

Piet Emmer  •  The Dutch Slave Trade 15001850

Aside from their rich colonial history in 
Asia, the Dutch also colonized parts of 
West Africa, Brazil, New Netherland (to-
day’s New York State) and the Caribbean. 
In Africa they participated in the trade in 
gold and ivory and, less famously, the slave 
trade. 
 Digging deep in the available sources, 
Piet Emmer explains how the Dutch be-
came involved in the slave trade, how large 
their share was and how profitable it be-
came. During the period the Dutch were 
active as slave traders, they transported 
some 600,000 slaves from West Africa to 
America.
 The tone of Emmer’s book is sober, as he 
is constantly aware of the tragedy en-
shrined in this black page in Dutch history. 
He describes how the Dutch joined the 

trade at the beginning of the seventeenth 
century (much later than the Spaniards and 
the Portuguese), how the purchase of slaves 
was organized in Africa and how the sales 
machinery worked. He also recounts the 
dramatic details of their transport across 
the Atlantic.
 Emmer has calculated the profits of a 
trade that was much more risky and less 
lucrative than generally believed. He tells of 
the heated moral arguments that arose 
about the slave trade and explains why it 
was abolished relatively late in the Dutch 
colonies. 

Piet Emmer is Professor of the History of 
European Atlantic Expansion at the Uni-
versity of Leiden and visiting professor at 
the Department of Economics of the Uni-

versity of Amsterdam. He is currently 
vice-president of the Unesco editorial 
board of the General History of the Carib
bean. In 2004 he was appointed an ordi-
nary member of the Academia Europaea.

The Dutch Slave Trade provides an expert 
and accessible summary of international 
studies of transatlantic slavery and the 
Dutch role in it.
nrc handelsblad

translations
English (Berghahn), French (Karthala) 
and Arabic (Dar-Alfarabi).

Herman Pleij
Carmesim, púrpura e azul: 
sobre as cores na Idade Média e depois

Contrariamente às imagens insípidas 
sobre a Idade Média popularizadas pela 
mídia, em todos os estratos da sociedade 
europeia de então, exibiam-se cortejos de 
cores vibrantes. As roupas não só alardea-
vam cores chamativas e amiúde conflitan-
tes: também o faziam, nas tonalidades 
mais arrojadas, a comida, as estátuas, os 
animais e até mesmo cabelos e barbas. 
Mas nem todos reverenciavam as cores: 
muitos as tinham na conta de desacerto 
efêmero e mundano, sinal de imoralidade.
 Ao cabo desse período, as percepções 
cromáticas tornaram-se emblemáticas 
para assuntos culturais de maior amplitu-
de. O negro e o azul, primariamente asso-
ciados a asceticismo, pesar e humilhação, 
passaram a ser cores da realeza e da aristo-
cracia urbana, enquanto cores espalhafa-
tosas evocavam o demônio, que, conta a 
lenda, pintara o mundo com matizes tenta-
dores a fim de desviar o homem da senda 
da redenção eterna e induzi-lo ao pecado. 
Disso decorre que todo homem temeroso 
de Deus passasse a evitar cores berrantes, 
preferindo nuanças escuras, tendência 
ainda hoje vista no negro e no azul-escuro 
dos nossos escritórios e salas de reunião.

Carmesim, púrpura e azul analisa pinturas, 
moda, poesia, heráldica, religião e Histó-
ria para narrar o desenvolvimento das 
visões medievais quanto ao cromatismo e 
a influência profunda que ainda se faz 
sentir nas sociedades atuais.

Herman Pleij lecionou Literatura Históri-
ca Holandesa na Universidade de Amster-
dã. Os seus primeiros livros incluem Con
fraria da Barcaça Azul (1979) e o aclamado 
Os bonecos de neve de 1511 (1988), sobre a 
vivacidade presente nas cidades da Baixa 
Idade Média, e a glória desvanecente das 
suas cortes. Em 1997 publicou Sonhando 
com Cocanha, sobre o imaginário do ho-
mem medieval quanto à vida no paraíso.

“Este livro joga luz sobre a postura do 
homem medieval perante as cores e o efei-
to que elas ainda exercem na atualidade.”
publishers weekly

traduções: Árabe, chinês, inglês  
(Columbia University Press) e lituano.

Piet Emmer
O comércio escravagista holandês: 15001850

Além da sua rica história colonial na Ásia, 
os holandeses também colonizaram partes 
do oeste da África, do Brasil, do Caribe e a 
Nova Holanda (o atual estado de Nova 
Iorque). Na África tiveram papel relevante 
na comercialização de ouro, marfim e – 
atividade menos louvável – escravos.
 Mergulhando de cabeça nas fontes dis-
poníveis, Piet Emmer explica como os 
holandeses estiveram envolvidos no co-
mércio escravagista e quão proveitosas 
revelaram ser tais atividades. No curso do 
período em que estiveram ativos no co-
mércio humano, chegaram a transportar 
por volta de 600.000 escravos do oeste da 
África à América.
 O estilo de Emmer é marcado pela  
sobriedade, consciente como é da tragédia 
encerrada nessa página negra da história 
holandesa. Descreve como os holande 
ses passaram a dedicar-se ao comércio  
no século xvii (bastante mais tarde que 
espanhóis e portugueses), como se dava  
o processo de compra e venda organizado 
na África e, por fim, como funcionava  
esse mecanismo de vendas. Narra igual-
mente as travessias do Atlântico que  
faziam os holandeses tendo como carga  

os escravos africanos.
 Emmer calculou os lucros de um comér-
cio em verdade bastante mais arriscado e 
menos lucrativo do que se sói acreditar. 
Narra ainda sobre os fervorosos argumen-
tos morais que se fizeram ouvir na época 
em relação à escravatura e explica o por-
quê de ela ter sido abolida realativamente 
tarde nas colônias holandesas.

Piet Emmer é professor de História da 
Expansão Atlântica da Europa na Univer-
sidade de Leiden e professor convidado  
no Departamento de Economia da Univer-
sidade de Amsterdã. Ocupa atualmente o 
posto de vice-presidente da comissão  
editorial de História do Caribe da Unesco. 
Em 2004 foi apontado como membro 
ordinário da Academia Europaea.

“O comércio escravagista holandês oferece 
ao leitor uma sinopse credenciada e  
acessível de estudos internacionais sobre  
a escravatura transatlântica e o papel que  
a Holanda desempenhou nela.”
nrc handelsblad

traduções: Árabe (Dar-Alfarabi),  
inglês (Berghahn) e francês (Karthala).
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Detalhes sobre a publicação:

De heimweefabriek. Geheugen, tijd &  

ouderdom (2008)

37.000 palavras

Com referências bibliográficas 

50.000 exemplares vendidos

Detalhes sobre a publicação:

In Europa. Reizen door de twintigste  

eeuw (2004)

300.000 palavras

Com referências bibliográficas 

350.000 exemplares vendidos
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Douwe Draaisma  •  The Nostalgia Factory. Memory, Time and Ageing

In The Nostalgia Factory, Douwe Draais-
ma, a renowned specialist on memory, fo-
cuses on memory in later life. Draaisma 
writes beautifully and evocatively, ex-
plaining neurological phenomena in ways 
that prompt recognition. His writing is 
reminiscent of Oliver Sacks and it is no 
coincidence that the book includes an in-
terview with the famous British neurolo-
gist, a rather melancholy conversation 
about Sacks’ parents and his childhood. As 
he approached sixty, Sacks was over-
whelmed by a f lood of early memories for-
merly lost to him; these became the basis 
for his autobiography.
 Draaisma draws upon a multitude of ex-
amples to illustrate this ‘reminiscence ef-
fect’, described as early as in Dickens’ A 
Tale of Two Cities, where old Mr Lorry sud-

denly starts to dwell on his youth. Clearly 
our memories can sometimes reawaken 
perceptions of events apparently long for-
gotten.
 The Nostalgia Factory will greatly en-
courage and reassure those who worry 
about forgetfulness, a failing that actually 
occurs just as often in the young and rarely 
presages dementia. Draaisma even dis-
mantles the stubborn myth that mental 
gymnastics can improve the memory. He 
presents convincing evidence in favour of 
the ageing mind, arguing that we should 
value the nostalgia that survives as recol-
lection, value the intangible nature of past 
events, and the consolation of razor-sharp 
reminiscencing.

Douwe Draaisma is Professor in the  
History of Psychology at the University  
of Groningen. His publications include 
Metaphors of Memory (1995), Why Life 
Speeds Up as You Get Older (2001), Distur
bances of the Mind (2006) and Oblivion 
(2010).

Relying at least as much on novels and 
memoirs as on specialist literature,  
Draaisma shows himself to be remarkably 
skilled at exploring human nature, as his 
earlier books have already demonstrated.
nrc handelsblad

translations
German (Galiani), Italian (Bruno Monda-
dori), Korean and Polish.

Geert Mak  •  In Europe. Travels Through the Twentieth Century

Geert Mak spent a year criss-crossing the 
continent, tracing the history of Europe 
from Verdun to Berlin, Saint Petersburg to 
Auschwitz, Kiev to Srebrenica. He set off 
in search of evidence and witnesses, look-
ing to define the condition of Europe at the 
beginning of the 21st century. 
 In Europe is the dazzling account of that 
journey in the form of diary entries, news-
paper reports and memoirs, and the voices 
of unknown players as well as prominent 
figures. But Mak is above all an observer, 
describing what he sees at places that have 
become Europe’s wellsprings of memory. 
An acclaimed journalist, he uses his pro-
fessional skills to locate the smaller, per-
sonal stories within the epic arc of history.
 In Europe combines the larger history of 
twentieth-century Europe with details 

that instantly give it a face, a taste and a 
smell. Mak’s unique approach makes the 
reader an eye-witness to a half-forgotten 
past, full of unknown peculiarities, sudden 
insights, and touching encounters. 

Geert Mak is one of the Netherlands’  
most popular writers and all his books 
have been huge best-sellers: The Angel of 
Amsterdam (1992), Amsterdam (1994), 
Jorwerd (1996), My Father’s Century (1999) 
and The Bridge (2007). In 2008 he was 
awarded the ‘Leipziger Buchpreis zur  
Europäischen Verständigung’.

An original, fresh and firsthand docu-
mented essay of recent European history. 
It’s ideal reading for anyone doing ‘le 
grand tour’ across the Old Continent.
the washington post

Geert Mak is Europe’s portrait-painter, 
its impressionist, its poet-musician, the 
reader of its people’s minds. Pray, read 
this book!
john lukacs, author of the hitler of 

history

translations
English (Harvill Secker/Pantheon), 
French (Gallimard), German (Siedler) 
and many other languages.

Douwe Draaisma
A fábrica de nostalgia: 
memória, tempo & envelhecimento

Em A fábrica de nostalgia, Douwe Draai 
sma, põe em foco a questão da memória na 
idade avançada. Draaisma escreve evoca-
doramente, aclarando fenômenos neuroló-
gicos de maneira a facilitar o seu entendi-
mento. A sua escrita apresenta intersec-
ções com a de Oliver Sacks, e não é casuali-
dade que o livro inclua uma entrevista com 
o famoso neurologista britânico, um dia-
lógo melancólico sobre os pais e a infância 
de Sacks. Ao dobrar a curva dos sessenta, 
sente-se presa de um aluvião de memórias 
que acreditava perdidas e que se tornaram 
o fundamento da sua autobiografia.
 Draaisma esmiúça um sem-número de 
exemplos a fim de ilustrar o “efeito das 
reminiscências”, já descrito numa época 
tão remota como a de Dickens no seu Um 
conto de duas cidades. Pelo exposto, enten-
de-se que as nossas memórias podem por 
vezes reatiçar percepções de eventos apa-
rentemente esquecidos.
 A fábrica de nostalgia será de imenso 
conforto para quem teme o esquecimento, 
uma deficiência que, na verdade, ocorre 
com a mesma frequência em jovens e que 
raramente pressagiam a demência. Draais-
ma desconstrói o mito tão enraizado nos 

nossos tempos de que exercício mental 
fortalece a memória. Apresenta evidências 
que falam em prol da mente em processo 
de envelhecimento, argumentando que 
deveríamos valorizar a nostalgia que  
sobrevive em nós em forma de reminiscên-
cias, assim como a natureza intangível dos 
eventos passados e o consolo que podem 
ser as nossas recordações mais apuradas.

Douwe Draaisma é professor de História 
da Psicologia na Universidade de Gronin-
gen. As suas publicações incluem Metáfo
ras da memória (1995), Por que a vida se 
acelera na medida em que você cresce (2001), 
Distúrbios da mente (2006) e Esquecimento 
(2010).

“Baseando-se, no mínimo, tanto em  
romances e memórias como em literatura 
técnica, Draaisma dá mostras de uma 
experiência e um conhecimento notáveis 
ao explorar a natureza humana, como  
os seus primeiros livros já haviam de-
monstrado.”
nrc handelsblad

traduções: Alemão (Galiani), coreano, 
italiano (Bruno Mondadori) e polonês.

Geert Mak
Na Europa: viajando pelo século xx

Geert Mak passou um ano cruzando o 
Velho Continente, tracejando a História 
europeia de Verdun a Berlim, de São Peter-
sburgo a Auschwitz e de Kiev a Srebreni-
ca. Partiu em busca de evidências, procu-
rando definir a imagem da Europa e o seu 
statu quo no panorama histórico do início 
do século xxi.
 Na Europa é o assombroso relato dessa 
viagem na forma de anotações em diário, 
reportagens e memórias, além das vozes 
não só de figuras proeminentes na dialéti-
ca da História, mas também dos desconhe-
cidos que desempenharam papéis secun-
dários. Mas Mak é sobretudo um observa-
dor que descreve o que vê em localidades 
continente afora, que se transformaram 
em mananciais da memória europeia. 
Aclamado jornalista, lança mão das suas 
habilidades profissionais na busca das 
histórias dentro da História, dos relatos 
individuais nos seus anais épicos.
 Na Europa combina a reprodução do 
contexto histórico geral da Europa do 
século xx com uma riqueza de detalhes 
que lhe emprestam de imediato um rosto, 
um gosto, um cheiro. A abordagem única 
de Mak transforma o leitor em testemunha 

ocular de um passado pela metade esqueci-
do, repleto de peculiaridades ignoradas, de 
insights repentinos e de encontros como-
ventes.

Geert Mak está entre os escritores mais 
populares dos Países Baixos, e todos os 
seus livros têm sido enormes bestsellers:  
O anjo de Amsterdã (1992), Amsterdã 
(1994), Como Deus desapareceu de Jorwerd 
(1996), A era de meu pai (1999) e A ponte 
(2007). Em 2008 lhe foi conferido o Lei
pziger Buchpreis zur Europäischen Verstän
digung (Prêmio Literário de Leipzig de 
Fomento ao Intraentendimento Europeu).

“Um ensaio documentado original, atual  
e de primeira mão da História europeia 
recente. Uma grande pedida para quem 
quiser empreender ‘le grand tour’ através 
do Velho Continente.”
the washington post

traduções: Alemão (Siedler), francês 
(Gallimard), inglês (Harvill Secker/ 
Pantheon) e outros idiomas.
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Detalhes sobre a publicação:

De kleine kapitein (1970)

128 páginas

25.000 palavras

Detalhes sobre a publicação:

Iep! (1996)

151 páginas

24.000 palavras

28 299+

Paul Biegel  •  The Little Captain  Joke van Leeuwen  •  Cheep!  

Biegel’s love of stories by Jules Verne and 
the brothers Grimm is clearly reflected in 
The Little Captain. A courageous, tight-
lipped and unruffled boy, the little captain 
sets out on a great adventure in his own 
home made boat. Along with his friends he 
will pass through the Dragon’s Gate, ar-
rive at the island of the Ever-Grownups, 
stop at the Harbour of the Parrot and bring 
joy to the Town of Mist. His voyage is full 
of exciting and unpredictable adventures 
in which myths, sagas and legends are in-
geniously interwoven. Biegel tells an excit-
ing, original story that implicitly recalls 
the process of growing up that all of us, 
child or adult, will recognize as our own.    

In Cheep! the bird-watcher Warren finds a 
creature, who has wings instead of arms, 
under a bush and takes it home with him. 
He and his wife attempt to raise it, smoth-
ered in love, as a civilised little girl. With-
out success: she cannot be tamed. Finally 
they realise that the only way to save her is 
to free her: ‘You can’t keep Beedies, only in 
your thoughts.’ The story is presented with 
light-hearted humour. Simplicity and 
stratification are in perfect balance: the 
purest children’s language philosophy 
skilfully concealed in a wonderful tale. 
Cheep! was awarded the two major chil-
dren’s book awards in 1997: the Woutertje 
Pieterse Prijs and the Griffel. A year later 
the German translation received the 
Deutsche Jugendliteraturpreis.

Paul Biegel wanted to be a pianist but 
eventually turned to writing. He has a 
strong preference for fairytales and a 
playful, evocative and original way with 
words. His storytelling skills have 
brought him recognition as a true artist 
and many of his books have been award-
ed important Dutch literary prizes.

Joke van Leeuwen writes stories and po-
ems for adults and children, which she 
illustrates herself, and performs in caba-
ret and theatre shows. She has received 
innumerable awards, including the Theo 
Thijssen Prize, the triennial Dutch State 
Prize for youth literature. In her work, 
Joke van Leeuwen champions the unin-
hibited way children look at the world, 
fighting against repression and narrow-
mindedness. Joke van Leeuwen demon-
strates that high quality literature need 
not be inaccessible.

8+

Poetic, but without airs and graces; light of 
touch, with jokes here and there. 
nrc handelsblad

The way the sentences sound makes you 
want to read them aloud. Children will sit 
quiet as mice, listening to tales about the 
little captain, the dwarves of Tuil, the red 
princess and all those other stories. 
bn/de stem

translations  
English (Dent & Sons), French (Hachet-
te), German (Thielemann), and 10 other 
languages.

Anyone who can express so much in a  
story this clever and exciting, can be  
called the creator of a classic children’s 
book. 
algemeen dagblad

translations  
Catalan (Cruilla), English (Gecko), 
French (L’école des loisirs), Georgian, 
German (Carl Hanser), Italian (Salani), 
Russian and Slovenian.

Paul Biegel
O pequeno capitão

Joke van Leeuwen
Pipilo!

Lemniscaat, Vijverlaan 48, nl - 3062 hl Rotterdam   tel +31 10 206 29 29   fax +31 10 414 15 60

email  diana@lemniscaat.nl   website  www.lemniscaat.nl  

Querido, Singel 262, nl - 1016 ac Amsterdã   tel +31 20 551 12 62   fax +31 20 639 19 68

email  rights@querido.nl   website  www.querido.nl  

A paixão de Biegel pelas histórias de Jules 
Verne e dos irmãos Grimm transparecem  
nitidamente em O pequeno capitão. Na 
condição de menino sereno e reservado, o  
pequeno capitão ruma à procura de aven-
turas no barco construído por si mesmo,  
em casa. Ao lado de amigos, passará pelo 
Portão do Dragão, chegará à Ilha dos  
Eternamente-Adultos, fará uma pausa no 
Porto do Papagaio e levará alegria à Cida-
de das Névoas. A sua expedição é repleta 
de aventuras mirabolantes e imprevisíveis,  
nas quais mito, saga e lenda se entretecem 
engenhosamente. Biegel conta uma histó-
ria instigante e original que, implicitamen-
te, traz à memória o processo de cresci-
mento que todos nós, crianças ou adultos, 
reconheceremos também como nosso.

Em Pipilo!, o observador de aves Warre 
encontra num arbusto certa criatura com 
asas em lugar de braços e leva-a consigo 
para casa. Ele e a sua esposa tentam  
educá-la – afogando-a com tanto amor –, 
como uma menina civilizada. Debalde: 
esta não se adestra. No final, acabam por 
dar-se conta de que a única maneira de 
salvá-la é soltando-a de novo: “Os passari-
nhos você não pode prender, só na imagi-
nação”. A história é apresentada com um 
humor jovial. A simplicidade e a estratifi-
cação estão em perfeito equilíbrio: a filo-
sofia pura da linguagem infantil, habil-
mente oculta atrás de um maravilhoso 
conto. Pipilo! recebeu os dois maiores 
prêmios de literatura infantil em 1997: o 
Woutertje Pieterse Prijs e o Griffel. No 
ano seguinte, a tradução alemã receberia 
ainda o Deutsche Jugendliteratur Preis.

Paul Biegel havia querido tornar-se pianis-
ta, mas acabou enveredando pela trilha  
da palavra escrita. Apresenta uma clara 
inclinação para os contos de fada, lidando 
com as palavras de maneira original,  
evocativa e lúdica. As suas habilidades 
narrativas lhe granjearam renome como 
um verdadeiro artista, e muitos dos seus 
livros receberam os prêmios literários 
mais significativos da Holanda.

“Poético sem dar-se ares de graça; com 
uma tonalidade ligeira, lardeada de  
anedotas.”
nrc handelsblad

“A sonoridade das orações convida à  
leitura em voz alta. As crianças param 
sentadas no lugar e sem dar um pio,  
ouvindo as histórias do pequeno capitão, 
dos anões do reino de Tuil, da princesa 
vermelha, entre tantas outras.”
bn/de stem

traduções: Alemão (Thielemann),  
francês (Hachette), inglês (Dent & sons)  
e outros 10 idiomas.

Joke van Leeuwen escreve poemas e histó-
rias para adultos e crianças, que ela mesma 
ilustra, além de atuar em cabarés e apre-
sentações teatrais. Recebeu inúmeros 
prêmios, entre eles o Theo Thijssen, o 
trienal Prêmio Estatal Holandês para  
Literatura Juvenil. Na sua obra, Joke van 
Leeuwen defende o modo desinibido das 
crianças de enxergar o mundo, lutando 
contra a repressão e as mentalidades fe-
chadas e demonstrando que literatura de 
alta qualidade não precisa ser inacessível 
para merecer o nome.

“Só alguém em condições de expressar 
tanto numa história tão inteligente e  
emocionante pode ser chamado de criador 
de literatura infantil clássica.”
algemeen dagblad

traduções: Alemão (Carl Hanser),  
catalão (Cruilla), esloveno, francês 
(L’école des loisirs), georgiano, italiano 
(Salani), inglês (Gecko) e russo.
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Detalhes sobre a publicação:

Misschien wisten zij alles (1996)

630 páginas

131.000 palavras

Detalhes sobre a publicação:

Dolfje Weerwolfje (1996)

96 páginas

20.000 palavras

30 31

Toon Tellegen  •  Perhaps They Knew Everything Paul van Loon  •  Dolf the Little Werewolf  (Illustrator  Hugo van Look)

Toon Tellegen’s bizarre, moving and  
poetic animal stories have won him a huge 
audience as well as all the major prizes for 
children’s literature. In Perhaps They Knew 
Everything, 169 animals live in a story-
book forest. The letter and the cake  
deserve special mention: they are crucial 
as symbols, almost personifications, the 
cake representing festive get-togethers,  
the letter standing for awkward, often  
futile attempts at making contact. In this 
particular forest, where letters f ly to and 
fro in such abundance, a letterless exist-
ence is synonymous with ultimate sorrow, 
something that must be overcome even if  
it takes all one’s strength and creativity. 
Fortunately, Tellegen’s animals lack  
neither of these qualities.

Dolf is a thoroughly ordinary six-year-old 
boy. A bit shy, not particularly brilliant at 
anything, not someone who attracts atten-
tion. Until, on the night of his seventh 
birthday, he suddenly grows hair all over. 
Dolf turns out to come from a family of 
werewolves. From then on, every month 
when the moon is full, he turns into a 
werewolf for three evenings and nights –  
a white werewolf with glasses. Dolf would 
prefer to be exactly like other children,  
but he has to accept who he is. He quickly 
discovers that people appreciate him for 
being different – Timmie’s parents, for 
instance, with whom he lives. Dolf’s ad-
ventures mostly take place on the days 
when he is a werewolf. He jumps out of the 
window to have adventures in the woods 
with Timmie and Noura, a girl who turns 

Toon Tellegen began his career as a poet. 
In 1984 he published his first collection of 
animal stories for children. Four more col-
lections followed and finally all his stories 
were collected in Perhaps They Knew Eve
rything (1995). Besides his animal stories, 
Tellegen has also created Miss Stove (1991), 
the terror of all schoolchildren, and My 
Father (1994), a loving portrait of the 
world’s most amazing father.

into a werewolf herself after one friendly 
bite from Dolf – a sweet little brown were-
wolf with a hair-slide.
 The values that matter in the books 
about Dolf the Little Werewolf are toler-
ance, friendship, family, humour and na-
ture. These social aspects of the Dolf sto-
ries have a powerful impact on children, 
who soon come to see Dolf as their hero.

Paul van Loon has written more than nine-
ty books and been singled out by the Dutch 
Children’s Jury nine times. The first book 
about Dolf the Little Werewolf was pub-
lished in 1996 and there are now seven se-
quels, each of which can be read as a stand-
alone book. Also available are three books 
for early readers, a read-aloud book and 
various related titles. The Dutch Chil-

Reading Toon Tellegen’s stories is like lis-
tening to piano music by Eric Satie. No 
less intangible, and just when you think 
you know where it’s going, it does some-
thing else. It slips through your fingers 
leaving behind it the scent of a delicious 
melancholy.
de stem

translations
English (Boxer Books), French (Albin 
Michel Jeunesse), German (Hanser/dtv/
Patmos/Sauerländer), Spanish (Siruela) 
and 15 other languages.

dren’s Jury, for which thousands of chil-
dren choose their favourite book every 
year, has awarded its prize to six of the 
Dolf the Little Werewolf titles.

translations
English (Hodder), German (Arena;  
Fischer), Italian (Salani), Danish,  
Japanese, Spanish and Swedish.

10+ 7+

Toon Tellegen
Talvez soubessem de tudo

Paul van Loon
Dolf, o pequeno lobisomem
Ilustrações de Hugo van Look
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As histórias de animais bizarras, poéticas 
e tocantes de Toon Tellegen angariaram-
-lhe um imenso público assim como todos 
os prêmios de renome no campo da Litera-
tura Infantil. Em Talvez soubessem de tudo, 
169 animais habitam uma floresta de en-
cantamento. A carta e o bolo merecem 
atenção especial: são cruciais como sím-
bolos, quase personificações. O bolo re-
presenta as reuniões festivas; a carta, as 
tentativas em geral fúteis e embaraçosas 
de fazer-se contato. Nessa floresta em 
particular, da e para a qual as cartas voam, 
copiosas, uma existência isenta delas é 
sinônimo de um pesar derradeiro, que 
deve ser combatido ainda que sob a amea-
ça de que isso nos custe todas as forças e 
toda a nossa criatividade. Felizmente, aos 
animais de Tellegen não falta nenhuma 
dessas qualidades.

Dolf é um menino de seis anos dos mais 
comuns. Algo tímido, não particularmen-
te brilhante em nada, costuma passar de-
sapercebido. Até que, nas vésperas do seu 
sétimo aniversário, de repente lhe crescem 
pelos pelo corpo inteiro. Dolf resulta vir 
de uma casta de lobisomens. A partir de 
então, nas noites de lua cheia, mês após 
mês, se transforma em lobisomem por  
três noites e madrugadas – um lobisomem 
branco de óculos. Dolf preferiria ser exa-
tamente igual às outras crianças, mas tem 
de aceitar a sua condição. Vai logo desco-
brindo que as pessoas o apreciam por ser 
diferente; um dos exemplos são os pais de 
Timmie, com quem mora. As aventuras de 
Dolf em geral têm lugar nas noites em que 
está transformado em lobisomem. Salta da 
janela para ir viver aventuras no bosque, 
acompanhado por Timmie e Noura, uma 
menina que se transforma ela própria após 
receber uma mordida cordial de Dolf – um 
lobisomem miudinho e simpático com os 
cabelos presos por um ganchinho. 
 Os valores passados pelas histórias de 
Dolf, o pequeno lobisomem são tolerância, 

A carreira de Toon Tellegen começou 
como poeta. Em 1984, publicou a sua  
primeira coletânia de histórias de animais. 
Seguiram-se-lhe  outras quatro, até que 
todas as histórias fossem compiladas em 
Talvez soubessem de tudo. Além dos contos 
de animais, Tellegen também criou a  
Senhora Calefatora (1991), o terror de 
todas as crianças em idade escolar, e  
Meu pai (1994), um retrato amoroso  
sobre o pai mais incrível do mundo.

“Ler as histórias de Toon Tellegen é  
como ouvir piano tocando Eric Satie.  
Não menos intangível, e, quando se  
imagina para onde ruma uma história,  
esta toma um curso totalmente diferente. 
Escapa-se-nos por entre os dedos,  
deixando atrás de si um aroma de  
deliciosa melancolia.”
de stem

traduções: Alemão (Hanser/dtv/ 
Patmos/Sauerländer), espanhol (Siruela), 
francês (Albin Michel Jeunesse), inglês 
(Boxer Books) e outros 15 idiomas.

amizade, família, humor e natureza. Estes 
aspectos sociais nos seus relatos surtem 
um efeito poderoso nas crianças, que logo 
passam a ver Dolf como o seu herói.

Paul van Loon escreveu mais de noventa 
livros e foi destacado pelo Jurado Infantil 
Holandês nove vezes. O primeiro livro da 
série de Dolf, o pequeno lobisomem foi 
publicado em 1996, e dele surgiram outros 
sete relatos, cada um dos quais pode ser 
lido individualmente como uma história 
em si. Disponíveis também: livros de leitu-
ra facilitada, um livro de ler-se em voz alta 
e vários outros títulos afins. O Jurado In-
fantil Holandês, para o qual milhares de 
crianças elegem anualmente o seu livro 
predileto, concedeu prêmios a mais de seis 
títulos da série.

traduções: Alemão (Arena / Fischer), 
dinamarquês, espanhol, inglês (Hodder), 
italiano (Salani), japonês e sueco.
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Detalhes sobre a publicação:

Minoes (2004)

160 páginas

37.500 palavras

Detalhes sobre a publicação:

Het boek van alle dingen (2004)

96 páginas

20.800 palavras

32 33

Annie M.G. Schmidt  •  Minoes

Minoes is a glorious, original and funny 
story. The theme, the openness of the main 
characters and the choice of words – all of 
these elements are equally unexpected. As 
in her other books, Annie Schmidt allows 
the weak to triumph against authority. Mi
noes is the book that Annie Schmidt loved 
best and the one for which she won a Zil-
veren Griffel in 1971. It has been translated 
into at least twelve languages and was suc-
cessfully filmed in 2001.  
 In this story, the tetchy, grubby stray cat 
gets all of the attention and protection and 
the most powerful man in town gets it in 
the neck. Pusscat Minoes has become a 
lady, at least for the main part. Even as a 
woman, she still has some cat-like traits: 
she nuzzles up to people, she purrs, hisses, 
scratches and climbs trees. And that’s 

where the rather dopey journalist Tibbe 
first finds her, up a tree! He rescues her 
and from then on Miss Minoes ensures 
that Tibbe gets all the information he 
needs for an exclusive article in the news-
paper. Also news which some don’t want 
out in the open.

Annie M.G. Schmidt (1911-1995) wrote for 
the children’s page of the newspaper Het 
Parool. Her first collection of poetry was 
published in 1950 and from that moment 
on she produced a veritable f lood of publi-
cations for young and old. In 1965, she was 
the first person to receive the Dutch Na-
tional Prize for Literature for Children 
and Young People, now called the Theo 
Thijssenprijs, in 1987 she won the Con-
stantijn Huygensprijs for her whole oeuvre 

and in 1988 Astrid Lindgren presented  
her with the top international prize for 
children’s books: the Hans Christian  
Andersen Prize.

Annie is not a writer, she’s a miracle!
guus kuijer

Annie M.G. Schmidt’s books deserve  
preferential treatment. Books of this  
quality are a rare thing.  
nrc handelsblad

translations
French (Hachette), German (Oetinger), 
English (Turton & Chambers), Spanish, 
Russian, Japanese and Korean.

9+ 10+

Annie M.G. Schmidt
Minus, a gata

Guus Kuijer  •  The Book of Everything 

This post-wwii novel packs an emotional 
wallop. In 1951 nine-year-old Thomas lives 
a fear-filled existence with his mother, sis-
ter and abusive father. Though Thomas’s 
father ends every evening meal by reading 
aloud a Bible passage, he routinely beats 
both Thomas and his mother. Things 
change after Thomas befriends the reput-
ed “witch” next door. Indeed, Mrs. Van 
Amersfoort takes subtle steps to help 
Thomas and his family. Her deep magic 
may also be responsible for the odd occur-
rences in Thomas’s household, which ee-
rily parallel the story of Moses and the 
pharaoh that Thomas’s father is reciting. 
The young hero records these events, and 
his encounters with Jesus (funny, at times 
irreverent conversations) in “The Book of 
Everything” he writes in each day. Very 

sophisticated storytelling, and a satisfying 
resolution, as Thomas’s father gets his 
comeuppance, and the young hero sticks 
by what he wants to be when he grows up: 
Happy. The Book of Everything is remark-
able, simply because it offers in-depth 
thoughts for people of every age.
 The Book of Everything is the most trans-
lated work by Kuijer and has been highly 
acclaimed. In 2005 it was awarded the 
Gouden Griffel and Gouden Uil, in 2006 it 
was 2006 shortlisted for the Marsh Award, 
in 2007 it was nominated for the Deutsche 
Jugend Literaturpreis and won the Gustav 
Heinemann Friedenspreis.

Guus Kuijer debuted in the mid-seventies, 
when children’s books were rediscovered 
as a weapon in the struggle for a better 

world. He does not make children any bet-
ter behaved or adults any more sensible 
than they actually are. His style is precise 
and graceful and his ability to describe ma-
jor issues with a modicum of words is un-
surpassed. 

It’s a classic; so, if you can’t buy it for some-
one else, treat yourself, and then lend it to 
everyone you know. 
times educational supplement 

Exquisitely written, reminiscent of  
Le Petit Prince. 
the independent 

translations  German (Oetinger),  
English (Scholastic, Allen & Unwin), 
French (L’école des loisirs) and Spanish .

Guus Kuijer 
O livro de tudo
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Minus, a gata é uma história gloriosa, ori-
ginal e hilariante a um só tempo. O assun-
to, a franqueza moral dos protagonistas e a 
linguagem: todos esses elementos surpre-
endem na mesma medida. Como nos seus 
demais livros, Annie M.G. Schmidt faz 
com que os fracos e oprimidos se impo-
nham à autoridade. Minus, a gata é o livro 
predileto da autora, com o qual angariou o 
prêmio Zilveren Griffel em 1971. Foi tra-
duzido para não menos de doze idiomas e 
filmado, em 2001, tendo sido o filme um 
sucesso de bilheteria.
 No presente relato, uma gata vira-lata 
casmurra e encardida recebe atenções e 
cuidados, enquanto um homem influente 
da cidade é punido. Minus no meio tempo 
se transformou numa lady, pelo menos em 
grande parte. Mesmo na condição de mu-
lher, conserva alguns traços felinos: dá 
cabeçadinhas, ronrona, bufa, arranha e 
trepa em árvores, e é justamente numa 
destas que o apático jornalista Tibbe a 
encontra pela primeira vez. Resgata-a. A 
partir de então, a senhorita Minus se en-
carrega de reunir as informações de que 
Tibbe precisa para um furo de reportagem, 
entre as quais algumas que certas figuras 

Este romance do pós-guerra é uma bofeta-
da emocional. Em 1951, Thomas, de nove 
anos, vive sob o signo do medo com mãe, 
irmã e o pai agressivo. Ainda que este en-
cerre todos os jantares lendo em voz alta 
uma passagem da Bíblia, as surras que dá 
ao filho e à mulher são rotineiras, o que 
muda quando Thomas faz amizade com a 
famosa “bruxa” de ao lado. De fato, a se-
nhora Van Amersfoort toma medidas sutis 
para ajudar Thomas e a família. A sua 
magia pode ser a responsável pelos estra-
nhos acontecimentos no domicílio de 
Thomas, sinistramente relacionados com 
a história de Moisés e o faraó, que o pai 
recita. O herói registra tais eventos e en-
contros com Jesus (colóquios engraçados, 
irreverentes) no Livro de tudo, que escreve 
diariamente. Uma narração sofisticada 
com um desenlace satisfatório: o pai rece-
be o merecido castigo e Thomas mantém-
-se fiel ao seu desejo: ser Feliz. O romance 
é notável por oferecer pensamentos de 
conteúdo profundo.
 O livro de tudo é a obra mais traduzida de 
Kuijer, e altamente aclamada. Em 2005 
valeu ao autor os prêmios Gouden Griffel 
e Gouden Uil. Em 2006, esteve na lista de 

não querem que sejam de conhecimento 
público.

Annie M.G. Schmidt (1911 – 1995) era 
colunista da página infantil do jornal  
Het Parool. A sua primeira antologia de 
poemas foi publicada em 1950. Desde 
então, foi produzindo literatura para  
todas as idades num fluxo contínuo. Foi a 
primeira a receber, em 1965, o Prêmio 
Estatal Holandês de Literatura Infanto-
-Juvenil, atualmente Theo Thijssenprijs. 
Em 1987, recebeu o Constantijn Huygens 
Prijs pelo conjunto da sua obra. Em 1988,  
Astrid Lindgren entregou-lhe um dos mais 
concorridos prêmios internacionais – o 
Hans Christian Andersen Prize – por sua 
obra infantil.

“Annie não é uma escritora, mas sim um 
prodígio!”
guus kuijer

“Os livros de Annie M.G. Schmidt mere-
cem um tratamento preferencial. Livros  
de tal qualidade são raríssimos.”
nrc handelsblad

traduções: Alemão (Oetinger), francês 
(Hachette), inglês (Turton & Chambers), 
coreano, espanhol, japonês e russo.

finalistas para o Marsh Award; em 2007 
foi nomeado para o Deutsche Jugend Lite-
ratur Preis e recebeu o Prêmio Gustav 
Heinemann da Paz.

Guus Kuijer fez a sua estreia na década dos 
setenta, quando se redescobriu a literatura 
infantil na luta por um mundo melhor. A 
sua intenção não é apresentar as crianças 
mais bem-educadas ou os adultos, mais 
sensatos do que realmente o são. O seu 
estilo é preciso e gracioso, e a habilidade 
em descrever questões abrangentes com 
um mínimo de palavras, imbatível.

“Trata-se de um clássico : se não o comprar 
de presente para alguém, faça-o para si 
mesmo, e empreste-o a todas as pessoas 
que conhece.”
times educational supplement

“Escrito com primor, reminiscente de  
O pequeno príncipe.”
the independent

traduções: Alemão (Oetinger),  
espanhol, francês (L’école des loisirs) e 
inglês (Scholastic, Allen & Unwin).
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Detalhes sobre a publicação: Rintje (2001-2011)

Coleções de contos de aproximadamente  

700 palavras

Detalhes sobre a publicação:

Keepvogel

32 páginas

400 palavras
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Sieb Posthuma  •  Rintje

Rintje is based on the adventures of Sieb 
Posthuma’s own dog. The first book was 
published in 2001 and was awarded an 
honourable mention from the Griffeljury 
2002. Since then Rintje has become a  
character with its own weekly storyboard 
in the Dutch quality daily newspaper  
nrc Handelsblad. 

Sieb Posthuma graduated from the  
Rietveld Academy in Amsterdam, and  
immediately found work as a freelance 
illustrator. His editorial and commercial 
work ranges from political cartoons, to 
lifestyle drawings, animated films, theatre 
design, postal stamps, cd covers and  
charity campaigns. Posthuma has illus-
trated numerous books, such as works by 
William Shakespeare, Isaac B. Singer and 

the complete works by Thomas Mann. He 
has also enjoyed much success illustrating 
for children. Besides his books, he makes 
animations for Sesame Street. 

Posthuma is a magnificent illustrator.  
His picture books excel in expressiveness, 
atmosphere and use of colour. 
het parool

Posthuma’s bright watercolors offer con-
tinuous cheer… A heartwarming comedy 
for the cold season. 
publishers weekly

The pictures are quite delightful…Benny 
and the other characters are a peppy mix of 
pure canine and human characteristics. 
The humor comes from small details and 
broad jokes.
booklist/american library  

association 

translations
English (Kane/Miller), Japanese  
(Koinu-no-Benny), Italian (Lemniscaat).

4+ 4+

Sieb Posthuma
Rina, a pequena fox terrier

Wouter van Reek  •  Coppernickel 

What is infinity? Is the world round? Cop-
pernickel, the bird with a hero’s cape, ex-
plores the Big Questions, investigating 
philosophical topics along with his dog 
Tungsten. The characters are simple and 
familiar, set down in a few strokes of the 
pen and coloured in, and the books as a 
whole are creative masterpieces, telling 
simple but funny stories that are both 
touching and crystal clear, immediately 
understandable to the very young.

Stormy Weather (2005). The stove’s gone 
out, there’s no firewood left and it’s pour-
ing with rain. Coppernickel doesn’t feel 
like venturing out to fetch wood in weath-
er like this, so he sends his dog Tungsten 
instead. After a while he starts to feel 
guilty and, heavily laden, sets off on a res-

cue mission. Nominated for the German 
Prize for Children’s Literature.

The Invention (2006). Coppernickel is de-
termined to be a great inventor. So is 
Tungsten. There’s nothing particularly 
difficult about it. You just have to come up 
with something no one’s ever thought of 
before. With a nod to master inventor 
Leonardo da Vinci, Coppernickel bursts 
beyond the bounds of the page, deter-
mined to give his invention the space it 
deserves.

Wouter van Reek comes from a family of 
artists. His father is a cartoonist and his 
sister an illustrator. Van Reek graduated 
from the Rietveld Academy in Amsterdam 
in 1984 and he also makes animated films, 

sometimes for the television programme 
Sesame Street. His books are intended to 
make children think.

translations  
English (Enchanted Lions), French  
(Bayard), German (Patmos/Sauerlander), 
Spanish (Adriana Hidalgo).

Wouter van Reek
Keepvogel, a ave corredora
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Para escrever Rina, a pequena fox terrier, 
Sieb Posthuma inspirou-se nas aventuras 
da própria cadela. O primeiro livro foi 
publicado em 2001 e, em 2002, recebeu 
uma menção honrosa do jurado do prêmio 
Griffel. Desde então, Rina, a pequena fox 
terrier tornou-se uma personagem com 
roteiro gráfico semanal no conceituado 
jornal holandês nrc Handelsblad.

Sieb Posthuma graduou-se na Rietveld 
Academy de Amsterdã e, logo em seguida,  
encontrou trabalho como ilustrador  
freelance. As suas atividades editoriais e 
comercia is varia de vinhetas políticas a 
desenhos de cenas da vida cotidiana, fil-
mes animados, design teatral, selos de 
correio, capas de cds e campanhas de 
caridade. Posthuma ilustrou inúmeros 
livros, incluindo obras de William Shake-
speare, Isaac B. Singer e a obra completa 
de Thomas Mann. Tem igualmente  
angariado muito reconhecimento como 
ilustrador de livros infantis. Paralelamen-
te aos livros, também trabalha em anima-
ções para A Vila Sésamo.

O que é a infinidade? Será o mundo redon-
do? Keepvogel, um pássaro envolto numa 
capa vermelha de super-herói, explora as 
Grandes Questões, investigando tópicos 
filosóficos na companhia de Tungsten, o 
seu cão. As personagens são singelas e 
familiares, esboçadas e coloridas com 
umas poucas pinceladas, e o conjunto dos 
seus livros são obras-primas criativas que 
contam histórias simples mas engraçadas, 
tocantes e de uma transparência cristalina, 
de imediato compreensível até para os 
mais jovens leitores.

Tempo tempestuoso (2005). A calefação 
desligou-se, acabou-se a lenha para a  
lareira e chove canivetes. Keepvogel não  
se anima a sair à procura de madeira com 
um tempo assim, de modo que Tungsten,  
o seu cão, manda fazê-lo. Após um tempi-
nho, começa a sentir remorsos e, todo 
contrito, empreende a missão de resgate. 
Nominado para o Prêmio Alemão de  
Literatura Infantil.

“Trata-se de um grandioso ilustrador.  
Os seus livros ilustrados se destacam  
pela expressividade, pela atmosfera e  
pelo uso de cores.”
het parool

“As aquarelas vivazes de Posthuma são 
fonte inesgotável de alegria... Uma comé-
dia enternecedora para os meses frios.”
publishers weekly

“As ilustrações são absolutamente  
deliciosas... Benny e todas as outras  
personagens são uma mistura revigorante 
com características humanas e caninas 
puras. O humor decorre tanto dos detalhes 
diminutos como das anedotas em grande 
escala.”
booklist/americanlibrary  

association

traduções: Inglês (Kane/Miller),  
japonês (Koinu-no-Benny) e italiano  
(Lemniscaat).

A invenção (2006). Keepvogel está deter-
minado a tornar-se inventor. Assim como  
Tungsten. Nada de particularmente difícil 
até aí: é só bolar algo em que ninguém 
jamais tenha pensado. Fazendo uma reve-
rência ao mestre inventor Leonardo da 
Vinci, Keep vogel extrapola as margens da 
página, decidido a dar à sua invenção o 
espaço que ela merece.

Wouter van Reek vem de uma família de 
artistas. O pai é cartunista e a irmã ilustra-
dora. Gradou-se na Academia Rietveld de 
Amsterdã em 1984. Produz igualmente 
filmes animados, às vezes para o programa 
televisivo Vila Sésamo. Os seus livros são 
dos que põem as crianças a pensar.

traduções: Alemão (Patmos/Sauer-
länder), francês (Bayard), inglês (Enchan-
ted Lions) e espanhol (Adriana Hidalgo).
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Esther Jansma  •  What It Is

Esther Jansma made her debut with Voice 
under my Bed (1988), followed two years 
later by Flower, Stone (1990). In her much-
acclaimed third collection, Blowhole 
(1993) the poet distances herself from au-
tobiographical details. Her fourth book, 
Picnic on the Spiral Staircase (1997), is 
comprised of short sketches from the per-
spective of a small child. Prose, but so po-
etic that it blurs the borderline between the 
genres. Spring 1998 saw the appearance of 
Time Is Here, which was awarded the pres-
tigious vsb Poetry Prize in 1999, followed 
by Spires (2000), which won the Hugues 
C. Pernath Prize 2001. In 2005 Jansma 
published Everything is New. With this  
collection she was -once again- nominated 
for the vsb Poetry Prize, and awarded the 
Jan Campert Prize and the A. Roland 

Holst Award 2006. This year also saw the 
publication of her collected poetry: Always 
Today (2006).

Esther Jansma is a leading Dutch poet as 
well as an influential archaeologist. In 
both occupations she lends a voice to the 
past and tries to make time visible in all its 
aspects. Her most recent collections of 
poetry are Always Today. Selected Poems 
(2006) and First (2010) in the Netherlands 
and What It Is (2008) in the uk.

This is poetry that oscillates between daz-
zling exuberance and bitter seriousness, 
between the ever-renewable game of words 
and the irrevocability of death. It is poetry 
that, due to its refined form, demonstrates 
the degree to which playing and under-
standing are interrelated. 
ons erfdeel

translations
Jansma’s poems have been translated in 
English (Bloodaxe), French (Farrago), 
German (Lichtungen), Russian and  
Swedish.

Rutger Kopland  •  Memories of the Unknown

Rutger Kopland made his debut in 1966 
and has published thirteen volumes of po-
etry, three essay collections and a collec-
tion of travel and translation notes. He has 
won numerous prizes for his poetry, in-
cluding the prestigious vsb Poetry Prize 
and the P.C. Hooft Prize, one of the Dutch-
speaking world’s most important literary 
awards.
 Kopland speaks to his readers in a quiet, 
conversational style, using ostensibly sim-
ple phrases. His poems seem to evoke a 
wistful, almost nostalgic atmosphere of a 
lost paradise, happiness beneath an apple 
tree or in the grass, Among the Cattle, to 
quote the title of his debut volume. Kop-
land addressed the issue in a series of notes 
from his diaries that were added as an ap-
pendix to one of his volumes: ‘Everyone 

finds a lost paradise in my poetry, a long-
ing for it. I don’t long for the past, I long for 
experience (...) and experience is new, 
now.’

Rutger Kopland is one of Holland’s most 
widely read and loved poets. In the Nether-
lands he published his Collected Poems in 
2006, followed by When I Saw This in 
2008. His most recent collections in the 
uk are Memories of the Unknown (Harvill, 
2001) and What Water Left Behind (WaX-
wings, 2005).

One wonders how long it will take the  
Nobel Prize committee to consider Rutger 
Kopland, clearly an exceptionally gifted 
poet, and a very proper focus for their  
liberations.
poetry nation review

The quality of his lyrics and elegies, alpha 
and omega of the poet’s trade, indicate a 
warm and intelligent man who tackles the 
big subjects with economy and tact.
the independent

translations
Translated collections of Kopland’s poetry 
have been published in English (Harvill; 
WaXwings), French (Gallimard), German 
(Hanser), Italian, Hebrew, Norwegian, 
Polish and many more languages.

Esther Jansma
O que é

Rutger Kopland
Memórias do desconhecido

Esther Jansma fez a sua estreia em 1988 
com o livro de poesias Voz sob a minha 
cama, ao qual se seguiu, dois anos depois, 
Flor, pedra. Na sua terceira e altamente 
aclamada coleção Espiráculo, de 1993, a 
poetisa distancia-se de quaisquer referên-
cias autobiográficas. O seu quarto livro, 
Piquenique na escada em forma de caracol, 
de 1997, é constituído por relatos curtos 
segundo a perspectiva de uma criança 
pequena. Trata-se de prosa, mas de uma 
prosa tão poética que é como se os dois 
gêneros se fundissem num só. A primavera 
de 1998 viu a publicação de Aqui está o 
tempo, que recebeu o prestigioso Prêmio 
vsb de Poesia em 1999, seguida da de Piná
culos (2000), que valeu a Jansma o Hugues 
C. Pernath Prijs em 2001. Em 2005, Jans-
ma publica Tudo é novo, antologia que lhe 
valeu o Prêmio vsb de Poesia e, em 2006, 
os Jan Campert Priis e A.Roland Holst 
Award. É desse ano igualmente a publica-
ção da sua antologia poética Sempre hoje.

Rutger Kopland fez a sua estreia em 1966. 
Publicou treze coletânias de poesia, três 
coleções de ensaios, além da uma série de 
escritos cujo tema é as viagens e as ques-
tões tradutológicas. Foi-lhe concedido um 
sem-número de prêmios pela sua poesia, 
dentre os quais o Prêmio vsb de Poesia, e o 
P.C. Hooft Prijs, uma das distinções literá-
rias mais importantes nos países de fala 
neerlandesa.
 Kopland dirige-se aos seus leitores como 
se num colóquio, num estilo solto e desen-
volto. Os seus poemas “parecem” evocar  a 
atmosfera do paraíso perdido, circunspec-
ta, quase nostálgica, uma felicidade sob a 
macieira, ou então sobre a relva, Entre as 
cabeças de gado, para citar o título do seu 
primeiro volume. Kopland aborda a temá-
tica numa série de notas dos seus diários, 
acrescentados em forma de apêndice em 
um dos seus volumes: “Qualquer um é 
capaz de encontrar um paraíso perdido na 
minha poesia, ou o anseio por ele. Pelo que 
anseio eu, porém, não é o passado; tenho é 
sede de experiência (...), experiências vir-
gens, neste mesmo momento”.

Esther Jansma é não apenas uma poetisa 
holandesa de topo, mas também renomada 
arqueóloga. Em ambas as ocupações o que 
faz é dar voz ao passado, esforçando-se 
por tornar o tempo visível em todos os 
seus inúmeros aspectos. As suas antolo-
gias poéticas mais recentes são Sempre 
hoje. Poemas selecionados (2006) e Primei
ro (2010), nos Países Baixos, e O que é 
(2008) no Reino Unido.

“Trata-se aqui de um gênero de poesia a 
meio caminho entre a exuberância ofus-
cante e a amarga seriedade, entre o jogo de 
palavras que se autorregenera vez após vez 
e a irrevocabilidade da morte. Lidamos 
aqui com uma poesia que, graças ao refina-
mento com que se expressa, nos demons-
tra até que ponto estão inter-relacionados 
o jogo e a compreensão.”
ons erfdeel

traduções: Os poemas de Jansma foram 
traduzidos para o alemão (Lichtungen), o 
francês (Farrago), o inglês (Bloodaxe), o 
russo e o sueco.

Rutger Kopland é um dos poetas holande-
ses mais lidos e aclamados da atualidade. 
Nos Países Baixos, publicou os seus Poe
mas selecionados em 2006, seguidos por 
Quando vi o que vi em 2008. As suas cole-
tâneas mais recentes foram publicadas no 
Reino Unido: Memórias do desconhecido 
em 2001 e O que a água deixou atrás de si 
em 2005.

“Só resta agora saber quanto tempo a co-
missão do Prêmio Nobel da Paz levará 
para fazer Rutger Kopland constar, preto 
no branco, como o poeta excepcionalmen-
te talentoso que é”.
poetry nation review

“A qualidade da sua lírica e das suas ele-
gias, o alfa e o ômega do ofício poético, 
aponta para um homem tão afável como 
inteligente que lida com elevadas questões 
com parcimônia e tato”. 
the independent

traduções: As coletâneas de poesia de 
Kopland foram traduzidas e publicadas 
em: Alemão (Hanser), francês (Galli-
mard), hebraico, inglês (Harvill; WaX-
wings) italiano, norueguês e polonês.
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Lucebert  •  Collected Poems

Lucebert (ps Lubertus Jacobus Swaanswi-
jk, 1924-1994) is one of the most important 
reformers of Dutch poetry in the twenti-
eth century. He was a key figure in the Fif-
tiers Movement, an experimental group of 
poets that changed the face of Dutch liter-
ature after World War ii. Shortly after the 
war he began experimenting with abstract 
drawing and painting as well as with a new 
poetic mode. He maintained that his lan-
guage and his country were ‘ripe for a mild 
repetition of the dadaistic and expression-
istic experiment’ of the early twentieth-
century avant-garde in Europe.
 The Fiftiers were connected to the Euro-
pean CoBrA Movement and the Experi-
mental Group in Holland, a group of 
painters and writers, established in 1948 
who, as the painter Constant put it in his 

manifesto, were ‘against the degenerate 
aesthetic concepts that had hindered the 
development of creativity in the past.’ For 
the first time, a definitive break was being 
made with the established art and litera-
ture of the past. 
 One thing that characterized the revolu-
tionary new poetry of the Fiftiers was an 
unrestrained pleasure in language and a 
belief in what language could bring to 
bear. Simultaneously the new poetry 
aimed to present a reality that was stripped 
of all metaphysical certainty. For Lucebert, 
such an experience was epitomised as a 
sharp awareness of being ‘a breadcrumb 
on the skirt of the universe’ and it is in his 
work that we find the expression of this 
sensibility to be at its most intense. 

Often hailed the ‘Emperor’ of the Fiftiers, 
Lucebert’s growing reputation as a poet 
culminated in his receiving of the Dutch 
State Prize for Literature in 1983. 
Throughout his entire life he remained 
totally devoted to his drawing, painting 
and poetry. 

translations
English (Green Integer), French (Le Bleu 
du Ciel), German (Kleinheinrich, 
Suhrkamp), Spanish (Universidad de 
Léon), Swedish (Bakhåll), Greek, Italian, 
Polish and Turkish.

Ramsey Nasr  •  Heavenly Life

Holland’s current Poet Laureate, its young-
est to date, enjoys creating long, unfurling 
verses in which several voices resound, in 
which humour and tragedy coexist, and in 
which he is not afraid of taking a moral 
stance. He is a man of many trades, but po-
ems are the centre of his work, and like all 
the best poems his are rooted in both music 
and history. His poems and essays plead 
passionately for a cosmopolitan, open-
minded view of man and the human condi-
tion. Regarding his own country, and his 
task as Poet Laureate, he says: ‘The Nether-
lands is very preoccupied with reinventing 
itself, and I think that a poet can be of some 
help to that, not by giving the answers, but 
by raising questions. I myself find it inter-
esting to reflect on the Dutch identity. 
Dutch people: who are they?’

Ramsey Nasr, born in 1974, is a prize-win-
ning poet, essayist, dramatist and actor. 
His first book of poems, 27 Poems & No 
Song (2000), was followed by the novella 
Captain Sourpuss and the Two Cultures 
(2001) and Two Libretti (2002). In the 
spring of 2004 he published his second 
book of poetry, awkwardly f lowering, 
which went through several reprints and 
was awarded the Hugues C. Pernath Prize. 
Nasr was appointed city poet of Antwerp 
in 2005 and elected Dutch Poet Laureate in 
2009. Most of the poems he has published 
since his debut are collected in Between 
Lily and Hydrogen Bomb – The Early Years 
(2009), and in English translation in Heav
enly Life (Banipal Books, 2010).

He reaches the hearts of his readers exactly 
by omitting pretensions or false senti-
ment. The song has returned, it resounds 
in his poems. What a voice! 
Dutch weekly elsevier

Multifaceted, virtuosic, irreverent and 
polymath. His poems, in every form  
and register from sonnet to Whitmanian 
tirade, do not balk at history.
marilyn hacker

translations
English (Banipal Books), Czech (Mladá 
Fronta), Indonesian (Horison) and Geor-
gian (Link).

Lucebert
Poemas selecionados

Ramsey Nasr 
Uma vida divina

Lucebert (pseudônimo de Lubertus Jaco-
bus Swaanswijk, 1924-1994) é um dos 
poetas mais conceituados da poesia van-
guardista neerlandesa do século xx. Cons-
tituiu figura chave no Fiftiers Movement, 
um grupo experimental de poetas que deu 
outra feição à literatura neerlandesa após a 
Segunda Guerra Mundial. Logo que a 
guerra eclodiu, Lucebert começou a explo-
rar o conceito do desenho e da pintura 
abstratos, aventurando-se também pelo 
sendeiro de uma nova espécie de gênero 
poético. Alegava que tanto a sua lingua-
gem como a pátria se encontravam “ama-
durecidas para sofrer uma repetição me-
nos intensa dos experimentos do Expres-
sionismo e do Dadaísmo”, que datam do 
início do século xx, inseridos no contexto 
europeu vanguardista da época.
 Os Fifitiers estiveram ligados ao Movi-
mento Europeu CoBrA e ao Grupo Expe-
rimental na Holanda, um grupo de pinto-
res e escritores estabelecido em 1948 que, 
como o pintor Constant o expressou no 
seu manifesto, “se opunham aos conceitos 
estéticos decadentes que haviam inibido o 
desenvolvimento da criatividade no passa-
do”. Era a primeira vez que se rompia defi-

O poeta laureado holandês mais jovem da 
atualidade tem grande gosto em criar ver-
sos longos e que se desdobram lentamente, 
nos quais reverberam várias vozes e coexis-
tem humor e tragédia, e em que o autor não 
hesita em tomar uma postura moral. Trata-
-se de um homem multifacetado, mas os 
poemas constituem o cerne da sua obra e, 
como sói ser o caso dos melhores poemas, 
têm raiz na música e na História. Os seus 
poemas e ensaios pleiteiam apaixonada-
mente a visão liberal e cosmopolita da con-
dição humana. Quanto à própria pátria e ao 
papel de poeta laureado, diz: “A Holanda se 
preocupa muito em reinventar a si mesma, 
e acho que um poeta pode contribuir nesse 
processo, não só ao apresentar respostas, 
mas também ao formular as perguntas. 
Pessoalmente, acho interessante refletir 
sobre a identidade holandesa. Holandeses: 
quem são realmente?”.

Ramsey Nasr, nascido em 1974, além de 
poeta premiado, também é ensaísta, dra-
maturgo e ator. Ao seu primeiro livro de 
poemas 27 poemas e nenhuma canção 
(2000), seguiram-se o romance Capitão 
Rezingão e as duas culturas (2001) e Dois 

nitivamente com a arte e a literatura con-
hecidas até então.
 Um dos traços mais característicos da 
poesia nova e revolucionária dos Fiftiers  
é o prazer incomensurável que tiravam da 
linguagem, além da conscientização dos 
potenciais latentes nesta última. Ao mes-
mo tempo, a nova poesia tinha como  
objetivo apresentar a realidade destituída 
de toda e qualquer certeza metafísica. Para 
o próprio Lucebert, tal experiência se con-
densa e resume na apurada consciência de 
sentir-se “uma migalha de pão sobre a saia 
do Universo”, e é na sua obra que podemos 
encontrar a expressão mais intensa dessa 
forma de sensibilidade.

Lucebert foi não poucas vezes aclamado 
como o “Imperador” dos Fiftiers, e o seu 
crescente renome culminou no recebimen-
to do Prêmio Estatal Holandês de Litera-
tura em 1983. Em toda a sua vida, Lucebert 
permaneceu fidelíssimo aos seus dese-
nhos, pintura e poesia.

traduções: Alemão (Kleinheinrich / 
Suhrkamp), espanhol (Universidad de 
León), francês (Le Bleu du Ciel), grego, 
inglês (Green Integer), italiano, polonês, 
sueco (Bakhåll) e turco.

libretos (2002). Na primavera de 2004, 
publicou o seu segundo livros de poesia 
Florescendo trapalhão, que passou por 
várias reedições e valeu ao autor o Hugues 
C. Pernath Prijs. Nasr foi assinalado como 
poeta honorário de Antuérpia em 2005 e 
poeta laureado holandês em 2009. Pratica-
mente todos os poemas que publicou des-
de a estreia foram reunidos em Entre Lily e 
a bomba de oxigênio: os primeiros anos 
(2009), e, em tradução inglesa, Vida divina 
(Banipal, 2010).

“Nasr toca o coração dos seus leitores ao 
omitir pretensões e sentimentos falsos.  
O retorno da musicalidade faz-se ouvir 
nos seus poemas. Que voz!”
elsevier

“Versátil, virtuoso, irreverente e erudito. 
Os seus poemas vão desde sonetos até as 
tiradas whitmanianas, sem eludir a Histó-
ria.”
marilyn hacker

traduções: Georgiano (Link), indoné-
sio (Horison), inglês (Banipal Books) e 
tcheco (Mladá Fronta).
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Ficção   
f ic t ion

Bernlef  •  No limite da razão 
(Out of Mind)
Traduzido por Adalgisa Campos da Silva
Rio de Janeiro: Casa-Maria, 1990

Willem Elsschot  •  Queijo 
(Cheese)
Traduzido por Cristiano Zwiesele do Amaral
Rio de Janeiro: José Olympio, 2006

Arnon Grunberg  •  Dor fantasma 
(Phantom Pain) 
Traduzido por Cristiano Zwiesele do Amaral
São Paulo: Globo, 2005

Margriet de Moor  •  A sonata Kreutzer 
(The Kreutzersonata)
Traduzido por Cristiano Zwiesele do Amaral
Rio de Janeiro: José Olympio, 2011

Harry Mulisch  •  O atentado 
(The Assault)
Traduzido por Cristiano Zwiesele do Amaral
Rio de Janeiro: José Olympio, 2007

Cees Nooteboom  •  Paraíso perdido 
(Lost Paradise)
Traduzido por Cristiano Zwiesele do Amaral
São Paulo: Companhia das Letras, 2008

Livros Infantis  
ch i l dr e n ’s  book s

Rindert Kromhout  •  Uma mula grande  
(A Big Donkey)
Traduzido por Monica Stahel
São Paulo: Martins Fontes, 2003

Sieb Posthuma  •  O homem do casaquinho  
(The Little Coat Man)
Traduzido por Monica Stahel
São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

Maranke Rinck  •  O que tirou o sono dos animais?  
(I Feel a Foot!)
Traduzido por Vania Maria Araújo de Lange
São Paolo: Brinque-Book, 2011

Annie M.G. Schmidt  •  A tia perfeita  
(The Perfect Auntie)
Traduzido por Monica Stahel
São Paulo: Martins Fontes, 2003 

Edward van de Vendel  •  Zoera esteve aqui  
(Zea Was Here)
Traduzido por Walter Carlos Costa
São Paulo: Edições SM Ltda, 2010

Não-ficção   
non -f ic t ion

Douwe Draaisma  •  Metáforas da memória
(Metaphors of Memory)
Traduzido por Jussara Simões
Bauru: Edusc, 2005

Johan Huizinga  •  O outono da idada média 
(The Waning of the Middle Ages)
Traduzido por Francis Petra Janssen
São Paulo: Cosac Naify, 2011

Piet Mondriaan  •  Neoplasticismo na pintura  
e na arquitetura
Traduzido por João Carlos Pijnappel
São Paulo: Cosac Naify, 2008

Some 

translations

Algumas 

traduções
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Financial Assistance for the  
Translation of Dutch Literature
The Dutch Foundation for Literature 
stimulates interest in Dutch literary 
 fiction and non-fiction abroad by provid-
ing information and granting translation 
subsidies. When buying the rights to a 
work of Dutch fiction or non-fiction, 
 publishers may apply to the foundation  
for a translation grant. Applications 
should be submitted together with copies 
of both the contract between the publisher 
and the rights’ owner and the translation 
contract. The amount of subsidy awarded 
depends on the type and quality of the 
book, the translator and the publisher.  
If the translator is unknown to the foun-
dation, a sample translation is required. 
The subsidy is paid on receipt of ten 
 complimentary copies of the foreign- 
language edition.

Editorial Office
Dutch Foundation for Literature
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 vr Amsterdam
The Netherlands
tel +31 20 520 73 00
fax +31 20 520 73 99
email  post@letterenfonds.nl
website  www.letterenfonds.nl 

Editors
Fiction: Pieter Steinz
p.steinz@letterenfonds.nl
Non-Fiction: Maarten Valken  
m.valken@letterenfonds.nl
Children’s Books: Agnes Vogt  
a.vogt@letterenfonds.nl
Poetry: Thomas Möhlmann  
t.moehlmann@letterenfonds.nl

The Flemish Literature Fund 
Generaal Van Merlenstraat 30
2600 Antwerp
Belgium
email 

greet.ramael@fondsvoordeletteren.be
website  www.fondsvoordeletteren.be

The Flemish Literature Fund awards  
subsidies to foreign publishers for the 
translation of literary works by Flemish 
authors. The following genres qualify  
for support: prose, poetry, literary  
nonfiction, drama, children’s literature 
and comics.

Escritório editorial
Fundação de Literatura Holandesa
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 vr Amsterdã
Holanda
tel +31 20 520 73 00
fax +31 20 520 73 99
email  post@letterenfonds.nl
website  www.letterenfonds.nl 

Editores
Ficção: Pieter Steinz
p.steinz@letterenfonds.nl
Não-ficção: Maarten Valken
m.valken@letterenfonds.nl
Livros Infantis: Agnes Vogt
a.vogt@letterenfonds.nl
Poesia: Thomas Möhlmann
t.moehlmann@letterenfonds.nl

Auxílio financeiro à tradução de 
literatura holandesa
A Fundação de Literatura Holandesa fo-
menta o interesse em obras literárias ho-
landesas de ficção e não-ficção no exterior, 
dando informações e concedendo auxílio 
financeiro a traduções. Quando da compra 
dos direitos autorais de determinada obra 
holandesa de ficção ou não-ficção, o editor 
poderá solicitar da Fundação um subsídio. 
O formulário de solicitação deverá ser 
enviado juntamente com cópias tanto do 
contrato entre editor e detentor dos direi-
tos como do contrato referente à tradução. 
O montante do subsídio concedido varia 
segundo o gênero e a qualidade do livro. 
No caso de o tradutor ainda não ser conhe-
cido junto à Fundação se lhe pedirá a tra-
dução de um fragmento do texto para ava-
liação. O patrocínio será pago quando a 
Fundação receber dez cópias de cortesia 
do livro traduzido.

A Fundação de Literatura Flamenga
Generaal Van Merlenstraat 30
2600 Antuérpia (Antwerp)
Bélgica
email 

greet.ramael@fondsvoordeletteren.be
website  www.fondsvoordeletteren.be

A Fundação de Literatura Flamenga con-
cede subsídios a editores estrangeiros para 
a publicação de obras literárias flamengas/
belgas de expressão neerlandesa. Pode-se 
solicitar auxílio financeiro para os seguin-
tes gêneros: prosa, poesia, não-ficção lite-
rária, drama, literatura infantil e histórias 
em quadrinhos.
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Application form for 
financial support for the 
translation of illustrated 
children’s books

publications
To inform foreign publishers about new and 
successful quality Dutch-language literature, 
the foundation, in collaboration with the  
Flemish Literature Fund, publishes 10 Books 
from Holland and Flanders twice a year.
Quality NonFiction from Holland appears 
annually to help foreign publishers and editors 
keep abreast of the latest developments in qual-
ity Dutch non-fiction.
Children’s Books from Holland is a yearly bro-
chure that appears just before the Inter national 
Children’s Book Fair of Bologna.
10 Children’s Classics presents the best of Dutch 
children’s books; a team of experts has selected 
those children’s titles that deserve to be regard-
ed as classics.
These English-language bulletins are distrib-
uted free of charge to forein publishers and 
editors. If you would like to receive any of these 
publications, we would be happy to add your 
name to our mailing list. For information about 
the Dutch Foundation for Literature and a 
complete list of translations and publications 
please visit our website at  
www.letterenfonds.nl.

translators’ house
The Translators’ House in Amsterdam welcomes 
translators from Dutch into any language who want 
to improve or maintain their language skills and their 
knowledge of Dutch culture. The Translators’ House 
is an ideal base for translators wishing to carry out 
research for a translation project, to consult their 
author(s), or to meet publishers.

address 
Van Breestraat 19
1071 ze Amsterdam
tel +31 20 470 97 40
fax +31 20 470 97 41
email  vertalershuis@letterenfonds.nl
website  www.vertalershuis.nl

colophon
© 2012 Dutch Foundation for Literature
translations   Cristiano Zwiesele do Amaral,  
Leonor Gomes Raven
editors   Dick Broer, Maarten Valken, Agnes Vogt, 
Thomas Möhlmann
photography   Alma Anselmi
design   Suzan Beijer
Printed in the Netherlands by Ruparo

pleta de traduções e publicações, favor 
visitar o nosso website:  
www.letterenfonds.nl 

A casa do tradutor
A casa do tradutor em Amsterdã convida 
para uma estada tradutores de literatura 
holandesa para qualquer idioma, a fim de 
que possam melhorar e/ou manter as suas 
habilidades linguísticas e o seu conheci-
mento da cultura dos Países Baixos. A casa 
do tradutor é o recurso ideal para traduto-
res desejosos de levar a cabo alguma pes-
quisa em relação a projetos de tradução, e 
até mesmo a fim de que possam consultar 
pessoalmente autores e editores.

Endereço
Van Breestraat 19
1071 ze Amsterdã
tel +31 20 470 97 40
fax +31 20 470 97 41
email  vertalershuis@letterenfonds.nl
website  www.vertalershuis.nl

Publicações
Com o objetivo de manter editores estran-
geiros a par de novidades e sucessos no 
campo da literatura holandesa de qualida-
de, a Fundação de Literatura Holandesa, 
em colaboração com a Fundação de Litera-
tura Flamenga, publica duas vezes ao ano 
10 Books from Holland and Flandres.
Quality NonFiction from Holland aparece 
anualmente a fim de manter os editores 
estrangeiros informados sobre os mais 
recentes desenvolvimentos na área da não 
ficção holandesa.
Children’s Books from Holland é uma bro-
chura anual que sempre aparece pouco 
antes da Feira Internacional de Literatura 
Infantil de Bolonha.
10 Children’s Classics apresentam o que há 
de melhor na literatura infantil holandesa: 
títulos, selecionados por um grupo de 
experts, que fazem jus à categorização de 
clássicos infantis.
Tais boletins em língua inglesa são distri-
buídos isentos de custos a editores estran-
geiros. Se desejar receber quaisquer destes 
boletins, nos alegraremos de acrescentá- 
lo à nossa lista de correspondência. Para 
obter mais informações sobre a Fundação 
de Literatura Holandesa e uma lista com-

Colofão
© 2012 Fundação de Literatura Holandesa
traduções   Cristiano Zwiesele do Ama-
ral 
revisão de texto   Leonor Gomes Raven
editores   Dick Broer, Maarten Valken, 
Agnes Vogt, Thomas Möhlmann
fotografia   Alma Anselmi
design   Suzan Beijer
Impresso nos Países Baixos pela Ruparo
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