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Prezado editor brasileiro,

A Nederlands Letterenfonds é a instituição oficial de difusão das letras holandesas no mundo.  

Sediada em Amsterdã, ela patrocina a tradução de obras originalmente escritas em holandês 

ou redigidas na Holanda em outros idiomas – como é o caso do latim, então a língua universal 

de pensadores como Baruch de Espinosa.

 Brasil e Holanda têm longa história de proximidade, a começar pelo passado colonial,  

quando a capitania de Pernambuco foi ocupada pelos holandeses. É desse período uma das 

primeiras obras escritas (em latim) sobre a América portuguesa: História dos feitos recente-

mente pratic ados durante oito anos no Brasil, de Gaspar Barleus, publicada em Amsterdã em 

1647. Datam dessa época também as pinturas de Frans Post e Albert Eckhout retratando  

paisagens e habitantes do interior da colônia.

 As letras e as artes holandesas, porém, são mundialmente conhecidas por nomes como  

Hieronymus Bosch, Erasmo de Roterdã, Rembrandt, Vermeer, Van Gogh, Multatuli,  

Huizinga, Mondrian e Dick Bruna. Mas o universo de obras e escritores holandeses é bem 

mais amplo, complexo e diversificado: da literatura à música, da neurologia à matemática,  

do esporte aos livros infantis todas as artes e áreas do conhecimento são cobertos por uma 

indústria editorial pujante, sofisticada e criativa, que reflete bem a característica liberdade  

de opinião e comportamento da sociedade holandesa. O presente catálogo é apenas uma 

amostra desse universo, ainda pouco explorado pelas editoras brasileiras.

 A Nederlands Letterenfonds patrocina 70% do valor da tradução de obras em domínio  

privado e 100% dos custos de tradução das que se encontram em domínio público.  

O procedimento para a candidatura de sua editora ao patrocínio – cujo processo é  

simples e rápido – encontra-se no final deste impresso.

 Caso se interesse pela publicação de algum livro holandês – deste ou de qualquer outro  

catálogo –, fale conosco. Teremos o maior prazer em ajudá-lo.

Um abraço,

Pieter Steinz
Diretor da fundação e responsável pela área de ficção

Maarten Valken
Chefe do Departamento de Tradução e responsável pela área de não ficção

Agnes Vogt
Responsável pela área de livros infantis

Joaci Pereira Furtado
Consultor editorial no Brasil
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Domínio público

Detalhes sobre a publicação:

Van de koele meren des doods (1900)

300 páginas

105.000 palavras

40.000 exemplares vendidos

3

Frederik van Eeden  •  The Deeps of Deliverance

A naturalistic classic about a woman 
who pays dearly for her sensuality and 
sensitivity

‘The history of a woman. How she sought 
the cool lakes of Death, where redemption 
lies, and how she found them.’ 
 Frederik van Eeden immediately draws  
his readers into the soberly told story of 
Hedwig de Fontayne. Bound for a com-
fortable provincial life, Hedwig soon re-
veals herself as an oversensitive character, 
rebelling against her boring existence and 
against the denial of her depression and 
her sexual desires. When she loses her 
mother at the age of thirteen, her life be-
comes a vale of tears. She attempts suicide, 
rejects a great love, marries a dull bour-
geois husband, starts a relationship with  

a pianist out of frustration, f lees to Eng-
land and bears a child that dies within a 
few days.
 The chapter in which the deranged Hed-
wig travels to London and Paris with the 
dead baby in her suitcase is harrowing,  
and it is followed by a relationship with a 
doctor who gets her addicted to morphine, 
a brief existence as a prostitute, salvation 
by a particularly patient nun and her re-
turn to the Netherlands. It could not be 
called a happy ending, but unlike hard-
core naturalists such as Émile Zola, Van 
Eeden grants his main character a kind of 
redemption. No one with a love of big 
nineteenth-century novels should let The 
Deeps of Deliverance pass them by.

Frederik van Eeden (1860-1932) was one  
of the most famous psychiatrists in the 
Netherlands around the turn of the centu-
ry. In 1885 he published the symbolic  
fairy tale Little Johannes, which appeared 
in translation all over the world. He in-
creasingly became an idealist and pacifist, 
helping to establish several cooperative 
communities of which Walden is the best 
known.

The book is far more than a melancholy 
story about a woman’s downfall and ulti-
mate redemption. It is a deep moral story.
the new york times

translations
English (Holland Park Press), German 
(Schuster & Loeffler) and Spanish. 

Frederik van Eeden • Os abismos da libertação 
Um clássico naturalista sobre uma  mulher que paga muito caro 

por sua sensualidade e alma sensível

“A história de uma mulher. Como ela  
procurou os frios lagos da Morte onde a 
redenção se encontra, e como os encon-
trou”.
 Imediatamente Frederik van Eeden atrai 
os leitores com a história sobriamente 
relatada de Hedwig de Fontayne. Destina-
da a levar uma confortável vida provincia-
na, Hedwig logo demonstra ser alguém 
ultrassensível, que se rebela contra sua 
monótona existência e a negação de sua 
depressão e desejos sexuais. Quando perde 
a mãe, aos treze anos, sua existência se 
torna um vale de lágrimas. Tenta o suicí-
dio, rejeita um grande amor, casa-se com 
um desinteressante marido burguês e, 
frustrada, envolve-se com um pianista.  
A relação a leva a fugir para a Inglaterra, 
onde dá à luz a uma criança que morre em 
poucos dias.
 O capítulo em que a perturbada Hedwig 
viaja para Londres e Paris com o bebê 
morto na mala é angustiante. Segue-se 
uma relação com um médico que a vicia 
em morfina, a breve experiência como 
prostituta, a salvação por uma freira extre-
mamente paciente e o regresso à Holanda. 
Não se trata exatamente de um final feliz, 
mas ao contrário de muitos naturalistas 

ferrenhos como Émile Zola, Van Eeden 
concede à personagem principal uma es-
pécie de redenção. Quem aprecia os ro-
mances do século xix não deve deixar 
passar em branco Os abismos da libertação.

Frederik van Eeden (1860-1932) era um 
dos mais famosos psiquiatras na Holanda 
na virada do século xix para o xx. Em 1885 
publicou o simbólico conto de fadas “Little 
Johannes”, traduzido no mundo inteiro. 
Aos poucos, tornou-se idealista e pacifista, 
ajudando a estabelecer várias cooperativas 
comunitárias, entre as quais Walden é a 
mais conhecida.

“O livro é muito mais do que uma história 
melancólica da decadência de uma mulher. 
É um relato de grande profundidade mo-
ral.”
the new york times

traduções
Alemão (Schuster & Loeffler), Inglês 
(Holland Park Press) e Espanhol. 
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Detalhes sobre a publicação:

De donkere kamer van Damokles (1958) 

336 páginas

143.800 palavras

4

Willem Frederik Hermans  •  The Darkroom of Damocles

A gripping wartime novel about an  
ordinary man who moves in the grey 
area of morality

During the German occupation of Hol-
land in the Second World War, tobacconist 
Henri Osewoudt is visited by Dorbeck, 
who is his spitting image in reverse. Henri 
is blond and beardless, with a high, 
squeaky voice, Dorbeck is dark-haired, his 
voice deep and masculine. 
 Dorbeck gives Osewoudt a series of dan-
gerous assignments, helping British agents 
and eliminating traitors. But the assassina-
tions get out of hand, and when Osewoudt 
discovers that his wife has denounced him 
to the Germans, he kills her too. At the end 
of the war, he is himself taken for a traitor 
and captured. Osewoudt cannot prove that 

he received his assignments from Dor-
beck. Worse, he cannot prove that Dor-
beck ever existed. When he develops a roll 
of film that should include a photograph of 
the two of them together, the picture turns 
out to be a dud. 
 The story of Osewoudt’s fateful wander-
ings through a ‘sadistic universe’ (the title 
of one of Hermans’ essay collections) is  
extraordinarily gripping. It is the impossi-
bility of ascertaining whether Osewoudt 
was on the ‘right’ or the ‘wrong’ side – the 
moral issue of the war in a nutshell – that 
makes Hermans’ novel as breathtaking 
now as when it was written.

Willem Frederik Hermans (1921-95) often 
chose the Second World War as the back-
drop to his novels. It enabled him to  

demonstrate the pointlessness of our  
existence. Hermans places his characters 
in a world in which they experience cer-
tainties but the reader finds none. It is in 
the tension between the two that the in-
trigue develops in novels such as Acacia’s 
Tears (1949) and Sleep No More (1966).

A novel that is at one and the same time 
possessed by the real and fascinated by the 
implausible. In Hermans’ world a certain 
dark poetry is never absent.
milan kundera, le monde

translations
English (Overlook Press; Harvill), French 
(Gallimard), German (Kiepen heuer), 
Spanish and nine other languages.

Willem Frederik Hermans • O quarto escuro de Dâmocles
Um romance cativante passado durante a Segunda Guerra,

sobre um homem comum que se move na área cinzenta da moral

Durante a ocupação da Holanda pelos 
alemães, na Segunda Guerra Mundial, 
Henri Osewoudt, dono de uma tabacaria, 
recebe a visita de Dorbeck, pessoa idêntica 
a ele, mas também o seu oposto. Henri é 
louro e imberbe, tem voz alta e estridente. 
Dorbeck tem cabelo escuro, sua voz é gra-
ve e masculina.
 Dorbeck incumbe Osewoudt de uma 
série de missões perigosas ajudando os 
agentes britânicos e eliminando traidores. 
Porém, os assassinatos escapam ao seu 
controle, e quando Osewoudt descobre 
que sua mulher o denunciou para os ale-
mães, ele também a elimina. No final da 
guerra ele é con siderado traidor e captura-
do. Osewoudt não pode provar que rece-
beu as missões de Dorbeck. E o que é pior, 
não pode nem provar que Dorbeck tenha 
existido. Quando revela um rolo de filme 
que deveria incluir uma fotografia dos dois 
juntos, ao que parece, não há nenhuma 
fotografia. 
 A história das digressões trágicas de 
Osewoudt num universo sádico (Universo 
sádico é o título de uma coletânea de en-
saios de Hermans) é extraordinariamente 
envolvente. Não saber se Osewoudt estava 

do lado certo ou errado a grande questão 
moral da guerra, é que faz o romance de 
Hermans ser tão admirável agora quanto 
na época em que foi escrito.

Frequentemente Willem Frederik Hermans 
(1921-1995) escolheu a Segunda Guerra 
Mundial como pano de fundo de seus ro-
mances. Isso o habilitou a demonstrar a 
falta de sentido de nossa existência. Her-
mans coloca seus personagens num mundo 
no qual eles convivem com certezas, en-
quanto seu leitor não encontra nenhuma.  
É da tensão entre os dois que se desenrola  
a trama em romances como Acacia’s Tears 
(1949) e Sleep No More (1966).

“Um romance que é ao mesmo tempo to-
mado pelo real e fascinado pelo implausí-
vel. No mundo de Hermans, certa poesia 
sombria nunca está ausente.”
milan kundera, le monde

traduções 
Alemão (Kiepenheuer), Francês (Galli-
mard), Inglês (Overlook Press, Harvill), 
Espanhol e outras nove línguas.
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272 páginas

50.000 exemplares vendidos
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J.C. Bloem  •  Collected Poems

Moving poems of sorrow by a master  
of melancholy

The poet and essayist J.C. Bloem (1887-
1966), after obtaining a degree in law, 
spent much of his life going from one un-
interesting administrative post to another. 
He found his work an absolute torment 
and was legendary for his laziness and his 
drinking. But his small poetic oeuvre 
gained him great acclaim and an unprec-
edented number of readers.
 Bloem’s supposed laziness and his fame 
were interconnected in some way. Bloem 
felt that since our existence is caught be-
tween two endless silences, the most we 
can hope to say is that it was loud for a 
brief moment.  With his increasingly som-
bre outlook, he managed to touch tens of 

thousands of readers and, paradoxically, 
offer them comfort. Reading his poetry 
helped them accept the unacceptable. 
 Bloem’s poems are paradoxical in  
another way too: he uses strict classical 
forms, while at the same time his poetry 
sounds surprisingly natural and simple. 
The simplicity is deceptive. Tellingly, the 
‘lazy’ Bloem would sometimes spend days 
reworking just a few lines. Using a limited 
vocabulary, he could achieve an impres-
sively subtle range of suggestion within 
strict boundaries. 
 What has always captivated Bloem’s 
readers most is the warmth and humanity 
of his voice. Not only has it earned him a 
place as one of the most important Dutch 
poets of the twentieth century, it has made 
him loved by a wide audience, so much so 

that some of his verses have become im-
mortal.

I wish for everyone to find the happiness  
of  Bloem’s sadness and gloom.
de standaard der letteren

Not distracted by any literary fashion, he 
wrote with a mysteriously effective sim-
plicity, producing poems that will break 
time’s voracious teeth.
het parool

translations
English (Avalon Press) and Spanish  
(Plaza & Janés), and selections in several 
other languages.

J.C. Bloem • Antologia poética
A tristeza retratada em versos comoventes por um mestre da melancolia

Após se formar em direito, o poeta e ensa-
ísta J.C. Bloem (1887-1966) passou boa 
parte da vida profissional em desinteres-
santes postos administrativos. Infeliz no 
trabalho, seu apreço pelo álcool e sua pre-
guiça eram lendários. O que não o impediu 
de produzir pequena mas notória obra 
poética, que lhe rendeu formidável núme-
ro de leitores.
 A alegada preguiça de Bloem e sua fama 
estavam, de certa forma, interligadas. Para 
ele, já que nossa existência está encurrala-
da entre dois silêncios sem fim, o máximo 
que podemos esperar é que esse breve 
momento a que chamamos vida tenha sido 
ruidoso. Com sua perspectiva cada vez 
mais sombria, ele conseguiu tocar milha-
res de leitores e, paradoxalmente, ofere-
cer-lhes conforto: sua poesia nos ajuda a 
aceitar o inaceitável.
 Os poemas de Bloem também são con-
traditórios de outra maneira, pois usam 
formas estritamente clássicas sem deixar 
de ser surpreendentemente natural e sim-
ples. Essa simplicidade, porém, é ilusória. 
O “preguiçoso” Bloem podia passar dias 
reescrevendo poucas linhas. Com vocabu-
lário simples e obedecendo a limites rígi-

dos, ele conseguiu uma diversidade criati-
va e incrivelmente sutil.
 O que sempre cativou os leitores de  
Bloem é, sobretudo, o calor humano  de 
sua voz. Assim, ele conquistou seu lugar 
entre os maiores poetas holandeses do 
século xx e também o amor de um grande 
público, tanto que alguns dos seus versos 
tornaram-se imortais.

“Gostaria que todos encontrassem a felici-
dade da tristeza e da desolação de Bloem.”
de standaard der letteren

“Sem desviar a atenção para modismos 
literários, ele escreveu com uma simplici-
dade misteriosamente eficaz, produzindo 
poemas que resistirão aos dentes vorazes 
do tempo.”
het parool

traduções
Inglês (Avalon Press), Espanhol (Plaza & 
Janés) e antologias em diversas línguas.
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Frank Martinus Arion  •  Double Play

A humorous and powerful picture of 
colonial life in the Caribbean

Frank Martinus Arion aims to give readers 
a critical view of the world, while immers-
ing them to such an extent ‘that they forget 
they have food on the stove’. By that meas-
ure Double Play is a resounding success.
 In this ‘story of an astonishing world  
record’, four black Antilleans in a small 
Curacao village play a game of dominoes 
under a tamarind tree that culminates in 
murder and suicide. Boeboe Feil, a feckless 
taxi driver, and Manchi Sanantonio, a self-
important bailiff, are humiliated by their 
opponents, Janchi and Chamon, not just at 
dominoes but in love. By the time they 
have lost ten-nil as a result of repeated 
changà (double play, when a player match-

es the dominoes at both ends), it is clear 
their wives have been unfaithful.
 What makes the novel so gripping and 
original is the continual change of narra-
tive perspective and the spirited way An-
tillean life is described, with its poverty, 
racism, class differences and sexual ten-
sions. Arion has always said he intended 
Double Play to be an engaged novel, so the 
greatest possible compliment is to say that 
the political arguments at the domino ta-
ble are never boring and help to bring out 
the personalities of the main characters. 

Frank Martinus Arion is a poet and novel-
ist. He came to Holland to study Dutch 
language and literature in 1955, and re-
turned to his home island in 1981 to be-
come head of the Curacao Language  

Institute, which promotes the use and  
recognition of Papiamento, a pidgin lan-
guage of the Antilles. Double Play (1973) 
was chosen as the first ‘national reading 
experience’ and distributed in half a mil-
lion copies. It was followed by Goodbye to 
the Queen (1975), Noble Savages (1979), 
The Last Freedom (1995) and The Deserters 
(2006).

A cleverly constructed novel, full of sharp 
social observation and convincing charac-
terization.
caribbean beat

translations
English (Faber & Faber), German (Peter 
Hammer), Danish and Papiamento.

Frank Martinus Arion • Jogo duplo
Um espirituoso e arguto retrato da vida colonial no Caribe

O objetivo de Frank Martinus Arion é ao 
mesmo tempo oferecer um olhar crítico ao 
leitor  e prender sua atenção, a ponto de ele 
“esquecer a comida no fogão”. Nestes ter-
mos, Jogo duplo é um sucesso retumbante.
 Nesta história que culmina em assassinato 
e suicídio, quatro antilhanos negros jogam 
dominó debaixo de uma árvore de tamarin-
do num vilarejo de Curaçao. Boeboe Feil,  
irresponsável motorista de táxi, e Manchu 
Sanantonio, arrogante oficial de justiça, são 
vítimas das humilhações dos adversários 
Janchi e Chamon não apenas no dominó 
mas também no amor. Quando chegam a 
perder de dez a zero, depois de repetidos 
changà (jogo duplo, em que o jogador vai 
juntando os dominós nos dois extremos), 
evidencia-se a infidelidade de suas mulheres.
 O que torna o romance tão envolvente e 
original é a mudança constante da perspecti-
va da narrativa e a dinâmica vida antilhana, 
com sua pobreza, racismo, diferenças so-
ciais  e tensões sexuais. Para Arion, Jogo 
duplo é um “romance engajado”, portanto 
vale dizer que as discussões políticas à mesa 
de dominó nunca são desinteressantes e que 
elas realçam a personalidade dos persona-
gens principais. 

Frank Martinus Arion (Curaçao, 1936) é 
poeta e romancista. Veio para a Holanda 
estudar holandês e literatura em 1955,  
e voltou à sua ilha natal em 1981 para ser 
diretor do Instituto de Línguas de Cura-
çao, que promove o uso e o reconheci-
mento do papiamento, língua que mescla 
português africano (guene) com outros 
idiomas falados nas Antilhas. Jogo duplo 
foi escolhido como a primeira “experiên-
cia nacional de leitura” e teve meio milhão  
de exemplares vendidos. É também autor 
de Goodbye to the Queen (1975), Noble 
Savages (1979), The Last Freedom (1995)  
e The Deserters (2006).

“Um romance construído de maneira inte-
ligente, cheio de observações sociais perti-
nentes e caracterização convincente.”
caribbean beat

traduções
Alemão (Peter Hammer), Inglês (Faber & 
Faber), Dinamarquês e Papiamento.
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Hella S. Haasse  •  Eye of the Key

Guilt and colonial experiences in a  
story of a woman who looks back on  
a dark past

In Eye of the Key, Hella Haasse, the late 
grande dame of Dutch letters, returns to 
the Dutch East Indies, the place she con-
siders the breeding ground of her imagina-
tion. It was the setting for her debut novel, 
The Black Lake (1948), in which she de-
scribes the deterioration of a friendship 
between a Dutch and an Indonesian boy, 
just before and after the Second World 
War. A friendship from that same era is the 
central theme of Eye of the Key, but this 
time one between two young women:  
Herma Warner, from a white Dutch fam-
ily, and Dee Meijers, of Indo-European 
origins.

 When a journalist asks Herma for infor-
mation on Mila Wychinska, the name Dee 
took at the time of the Indonesian war of 
independence (1945-49), Herma is forced 
to look back to colonial times. Was there 
actually any friendship between the two 
girls? And what was the relationship be-
tween Dee and Taco Tadema, who later 
became Herma’s husband?
 Despite the mysterious structure of Eye 
of the Key, Haasse is clear-eyed in her view 
of Herma’s guilt feelings, and she levels 
powerful criticism at the European pres-
ence in the colonies. Herma is all too aware 
of the fact that she has always been a for-
eigner. This theme, which occupied 
Haasse from the beginning of her career, 
is reincarnated in Eye of the Key in a thrill-
ing, socially involved and subtle manner.

Born in Batavia, modern-day Jakarta,  
Hella S. Haasse (1918-2011) always suc-
ceeded in writing novels that added some-
thing new to her majestic oeuvre. Titles 
such as In a Dark Wood Wandering (1949) 
and The Tea Merchants (1992) made her 
name as the greatest female writer of 
Dutch literature – and the most frequently 
translated.

A beautifully imaginative novel.  
The icing on the cake of her oeuvre.
de volkskrant

translations
French (Actes Sud), Indonesian, Italian, 
Polish, Serbian and Spanish.

Hella S. Haasse • O olho da chave
A culpa da experiência colonial na história de uma mulher que recorda seu passado sombrio

Em O olho da chave, Hella Haasse, a gran-
de dama das letras holandesas, volta às 
Índias Orientais Holandesas, o lugar que 
considera o solo fértil de sua imaginação. 
Foi o cenário de seu romance inicial, Black 
Lake (1948) no qual ela descreve a deterio-
ração da amizade entre um menino holan-
dês e um indonésio, pouco antes da Segun-
da Guerra Mundial.
 Uma amizade do mesmo período é o 
tema central de O olho da chave, mas agora 
entre duas jovens: Herma Warner, branca, 
de família holandesa, e Dee Meijers, de 
origem indo-europeia. Quando um jorna-
lista pede informação à Herma sobre Mila 
Wychinska, o nome adotado por Dee du-
rante a guerra da independência indonésia 
(1945-1949), Herma é forçada a relembrar 
o período colonial. Existiu na realidade 
alguma amizade entre as duas meninas?  
E qual era a relação entre Dee e Taco  
Tadema, que mais tarde se tornou marido 
de Herma?
 A despeito da estrutura misteriosa de  
O olho da chave, Haasse tem uma clara 
visão do sentimento de culpa de Herma, 
criticando contundentemente a presença 
europeia nas colônias. Herma está muito 

consciente de sempre ter sido uma estran-
geira. O tema preferido de Haasse desde o 
início de sua carreira é revivido de maneira 
sutil, emocionante e envolvente.

Nascida em Batávia, atual Jacarta, capital 
da Indonésia, Hella S. Haasse (1918-2011) 
sempre foi bem sucedida  na permanente 
renovação de sua grande obra. Títulos 
como In a Dark Wood Wandering (1949)  
e The Tea Merchants (1992) fizeram dela  
a maior escritora da literatura holandesa 
– e a mais traduzida.

“Um lindo romance de grande imagina-
ção. A chave de ouro da sua obra.”
de volkskrant

traduções
Francês (Actes Sud), Espanhol, Indonésio, 
Italiano, Polonês e Sérvio. 
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Peter Buwalda  •  Bonita Avenue

A modern ‘Great Dutch Novel’ about a 
family falling apart as old secrets are  
disclosed

In Bonita Avenue Peter Buwalda tells the 
story of the downfall of a brilliant professor 
and politician, who crosses swords with his 
criminal son, his stepdaughter and her boy-
friend. The novel reads like a thriller, but its 
500 pages of virtuoso and crystal-clear 
writing are also a portrait of an era, a kalei-
doscopic work about a clash between gen-
erations.
 Siem Sigerius is a university chancellor 
with a love of jazz and the good things in life. 
Few know about the murder conviction of 
his son from an earlier marriage. He treats 
his stepdaughters as his own and Aaron, 
boyfriend to stepdaughter Joni, as a lost son. 

An explosion at a fireworks factory in their 
home town of Enschede in May 2000 coin-
cides with the fragmentation of the family, 
as the son’s release from jail sets off a fate-
ful chain of events. Shortly before Sigerius 
is appointed minister of education, he rec-
ognizes Joni on a pornographic website. 
Aaron is the photo grapher and the site pro-
vides the couple with a generous secret in-
come. Sigerius’ son seizes upon this as an 
opportunity to blackmail him.
 Buwalda succeeds in crafting his story 
down to the minutest detail, with countless 
beautiful phrases and original analogies. 
Rarely does a writer make his debut with 
such a multilayered and ambitious novel, 
and reviewers have emphasized repeatedly 
that we can expect a great deal from him in 
years to come.

Peter Buwalda was a journalist and an  
editor at a literary publishing house before 
devoting himself to writing full time.  
Bonita Avenue won several prestigious  
literary awards in the Netherlands.

Buwalda’s style is outstanding, and it fits 
the structure perfectly. He writes expres-
sively, clearly, without frills and with hu-
mour. Buwalda seems to be a mature writ-
er already.
het parool 

translations
English (Pushkin Press), French (Actes 
Sud), German (Rowohlt), Czech,  
Hungarian, Italian and Spanish.

Peter Buwalda • Avenida Bonita
Moderno “grande romance holandês” sobre o processo de fragmentação

de uma família à medida que antigos segredos são revelados 

Em Avenida Bonita, Peter Buwalda conta  
a história da decadência de um brilhante 
professor e político em conflito com o 
filho criminoso, a enteada e o namorado 
desta. O romance parece a um livro de 
suspense, mas suas 500 páginas de escrita 
virtuosa e cristalina são também o retrato 
de uma era, um caleidoscópio do conflito 
entre gerações.
 Siem Sigerius é um reitor universitário 
que ama o jazz e as coisas boas da vida. 
Poucos sabem  que o filho de um casamen-
to anterior foi condenado à prisão por 
assassinato. Ele trata as enteadas como 
filhas e Aaron, o namorado de Joni, como 
um filho perdido. A explosão da fábrica de 
fogos de artifício em Enschede, a cidade 
onde moram, em maio de 2000, coincide 
com a fragmentação da família, quando o 
filho é posto em liberdade, provocando 
uma série de acontecimentos trágicos. 
 Pouco antes de Sigerius ser nomeado  
ministro da Educação ele reconhece Joni 
num site pornográfico. Aaron é o fotógra-
fo e o site mantém o casal com uma renda 
generosa. O filho de Sigerius tira partido 
da ocasião para chantageá-lo.
 Buwalda é bem sucedido em elaborar a 

narrativa nos mínimos detalhes, com inú-
meras passagens literariamente belas e 
analogias originais. Raramente um escri-
tor estreia com um romance tão multiface-
tado e ambicioso. A crítica enfatiza repeti-
damente que podemos esperar muito dele 
nos próximos anos.

Peter Buwalda foi jornalista e editor de 
uma editora de literatura antes de se dedi-
car totalmente à escrita. Avenida Bonita 
ganhou vários prêmios literários presti-
giosos na Holanda.

“O excepcional estilo de Buwalda combina 
perfeitamente com a estrutura. Ele escreve 
de maneira expressiva, clara, sem afetação 
e com humor. Buwalda já demonstra ser 
um escritor maduro.”
het parool 

traduções
Alemão (Rowohlt), Francês (Actes Sud), 
Inglês (Pushkin Press), Espanhol,  
Húngaro, Italiano e Tcheco.
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Margriet de Moor  •  The Painter and the Girl 

A beautiful depiction of the back- 
ground to Rembrandt’s most  
emotional drawings

On 3 May 1664, when Rembrandt was  
fifty-seven, he made two drawings of the 
Danish maidservant Elsje Christiaens 
who, having been convicted of murder, was 
publicly strangled and then strung up on 
the gallows field on the far bank of the IJ. 
 Why did Rembrandt, never eager to leave 
his home, have himself ferried over to the 
gallows field in order to draw Elsje? What 
drove Elsje, who had arrived in Amsterdam 
only two weeks before, to commit such a 
brutal act? And why did she show no re-
morse? 
 In her novel The Painter and the Girl, 
Margriet de Moor goes in search of these 

answers by teasing out the thoughts and 
emotions of both the painter and the girl. 
We follow Elsje on her difficult journey 
from Jutland to Amsterdam, where her 
reception is cold and cruel. We identify 
with Rembrandt completely – not the least 
because of the author’s style, the wonder-
ful sense of rhythm and finely honed sen-
tences that are without a trace of sentimen-
tality.
 Powered by passion, hope and love, these 
stories about the painter and the girl, both 
of them outsiders in the forbidding world 
of the seventeenth century, ultimately 
come together in the dreadful conclusion. 
Throughout the book, Margriet de Moor 
gives her characters a face, a heart and a 
soul, bringing them astonishingly close to 
the reader.

Margriet de Moor trained as a professional 
singer and made her debut with a collec-
tion of stories, Seen From Behind (1988). 
Her highly praised first novel, First Grey, 
Then White, Then Blue (1990), won her  
the ako Literature Prize, for which The 
Virtuoso (1993) was also nominated. She 
has since published novels including Duke 
of Egypt (1996), The Kreutzer Sonata, 
2001) and Drowned (2005). 

An exceptionally rich novel about death, 
imagination, and eternity.
nrc handelsblad 

translations
French (Maren Sell), German (Hanser/
dtv), Croatian, Czech, Danish, Italian, 
Slovenian, Turkish and Ukrainian.

Margriet de Moor • O pintor e a moça
Os bastidores dos desenhos mais comoventes de Rembrandt

Em 3 de maio de 1664, aos 57 anos, Rem-
brandt fez dois desenhos da criada dina-
marquesa Elsje Christiaens, condenada 
por homicídio e  enforcada publicamente 
nas margens longínquas dos portos de 
Amsterdã.
 Por que Rembrandt, que raramente saía 
de casa, tomou um barco até o campo das 
execuções a fim de desenhar Elsje depen-
durada numa forca? O que a levou ao ho-
micídio apenas duas semanas após chegar 
a Amsterdã? E por que não mostrou re-
morso?
 No romance, Margriet de Moor sai à 
procura dessas respostas, deslindando os 
pensamentos e as emoções do pintor e da 
jovem. Seguimos Elsje em sua difícil jor-
nada  de Jutland a Amsterdã, onde tem 
uma recepção fria e cruel. No final, movi-
das pela paixão, pela esperança e pelo 
amor, as vidas do pintor e da moça, ambos 
intrusos no repressivo mundo do século 
xvii, se encontram em terrível conclusão. 
 Em todo o livro, De Moor dá rosto, cora-
ção e alma aos personagens, deixando-os 
próximo do leitor. Identificamo-nos total-
mente com Rembrandt, graças ao estilo da 
autora, à sua maravilhosa noção de ritmo 

narrativo e às suas frases perfeitas sem 
traços de sentimentalismo.

Margriet de Moor estudou canto e iniciou 
a carreira literária com uma coletânea de 
histórias. Com seu elogiado primeiro 
romance, First Grey, Then White, Then 
Blue (1990), ganhou o Prêmio ako de 
Literatura, para o qual The Virtuoso (1993) 
também foi nomeado. Desde então publi-
cou romances, entre os quais, Duke of 
Egypt (1996), The Kreutzer Sonata (2001)  
e Drowned (2005). 

“Um romance excepcionalmente rico 
sobre a morte, a imaginação e a eternida-
de.”
nrc handelsblad 

traduções
Alemão (Hanser/dtv), Francês (Maren 
Sell), Croata, Dinamarquês, Esloveno, 
Italiano, Tcheco, Turco e Ucraniano.
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Arnon Grunberg  •  The Man Without Illness 

An outstanding Kafkaesque novel by the 
greatest Dutch writer of his generation

An architect, as idealistic as he is naive, is 
the central character of the eleventh novel 
by Arnon Grunberg. In The Man Without 
Illness an arrogant Westerner is destroyed 
amid the harshness and random cruelties 
of a chaotic Middle East.
 Samarendra Ambani is Swiss, the son of 
immigrants and a prominent architect, 
whose perfect little life is thrown into ir-
reparable turmoil when he is commis-
sioned by a shadowy financier to design an 
opera house for Baghdad. A journey to the 
Iraqi capital leads him from deception to 
torture and mortal danger. Sam returns to 
his girlfriend in Zurich physically and 
mentally shattered.

 ‘I was asking for it,’ Sam tells her. ‘I went 
there, I was careless.’ But he has not 
learned from the experience. A few 
months later he accepts a commission to 
build the National Library of Dubai. On a 
business trip to the Gulf state, Sam discov-
ers that a European passport is no guaran-
tee of a safe return.
 The Man Without Illness is an analysis, 
both tragic and funny, of the times we live 
in, plot-driven but with philosophical 
asides – about justice, about humiliation, 
about a false sense of security and the ex-
cesses of modern architecture. Like a con-
temporary Kafka, Grunberg takes his 
hero through a world he cannot compre-
hend, a world in which he is no better off 
than the cockroaches in his hotel room.

Arnon Grunberg wanted to be a Charlie 
Chaplin or Jacques Tati, but became a 
writer after having been rejected by drama 
school. Since his debut with Blue Mondays 
he has published a dozen tragicomic nov-
els. He received the most important Dutch 
literary prizes for his novels Phantom Pain 
(2000), The Asylum Seeker (2003) and  
Tirza (2006). His work has been translated 
into twenty languages.

An exemplary novel of almost aphoristic 
clarity, which pitilessly exposes humanis-
tic clichés.
trouw 

translations
German (Kiepenheuer & Witsch),  
Hebrew, Hungarian and Turkish.

Arnon Grunberg • O homem sem doenças
Um excepcional romance kafkiano pelo maior escritor holandês da sua geração

Samarendra Ambani é o protagonista 
deste décimo primeiro romance de Arnon 
Grunberg. Tão idealista quanto ingênuo, o 
proeminente arquiteto suíço filho de imi-
grantes tem sua arrogância de homem 
ocidental atropelada pela dureza e pelas 
imponderáveis crueldades do caos do 
Oriente Médio. 
 Sua vida perfeita é atirada num rede-
moinho quando um obscuro financista lhe 
encomenda o projeto do teatro da ópera de 
Bagdá: a viagem à capital do Iraque lhe 
reserva decepção, tortura e risco de vida. 
Mentalmente abalado, “Sam” retorna a 
Zurique e ao convívio com sua namorada, 
certo de que havia sido imprudente. Mas 
ele não parece ter aprendido a lição: alguns 
meses depois, aceita projetar o prédio da 
biblioteca nacional de Dubai. Na viagem ao 
emirado árabe, descobre que não basta o 
passaporte europeu para lhe garantir um 
regresso seguro à Suíça. 
 O homem sem doenças é uma crítica ao 
mesmo tempo trágica e cômica à época em 
que vivemos, com profundas reflexões 
sobre justiça, humilhação, o falso senso de 
segurança e o excesso de arquitetura mo-
derna. Como um Kafka contemporâneo, 

Grunberg desloca seu herói para um 
mundo incompreensível, em que ele não 
está muito melhor do que as baratas de 
seu quarto de hotel.

Arnon Grunberg queria ser um Charlie 
Chaplin ou um Jacques Tati, mas tornou-
-se escritor depois de não ter sido aceito 
na escola de arte dramática. Desde a es-
treia com Blue Mondays – publicado no 
Brasil pela Globo Livros como Amsterdã 
blues –, escreveu uma dúzia de romances 
tragicômicos. Recebeu o mais importante  
prêmio literário holandês com Phantom 
Pain (2000) – Dor fantasma, publicado  
no Brasil pela Globo Livros –, The Asylum 
Seeker (2003) e Tirza (2006). Sua obra foi 
traduzida para vinte línguas.

“Um romance exemplar de clareza quase 
aforística que expõe sem piedade os cli-
chês humanistas.” 
trouw 

traduções
Alemão (Kiepenheuer & Witsch),  
Hebraico, Húngaro e Turco.
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Harry Mulisch  •  Criminal Case 40/61. A report

In 1961, Mulisch went to Jerusalem to  
report on the trial of Adolf Eichmann, the 
captured Nazi war criminal. Afterwards  
he published The Criminal Case 40-61, a 
disturbing personal essay about the Nazi 
mass murder of European Jews. 
 Mulisch takes the leap of speculating on  
the destructive drive in modern art, which 
reached its unintended culmination in 
Ausch witz. But the destructive imagination 
of the artist did resist the ‘new element 
whose approach they viewed with alarm’. 
This was embodied in Eichmann, whom 
Mulisch considers ‘the symbol of Progress’. 
Eichmann may not even have been a con-
vinced anti-Semite, he was simply carrying 
out orders, regardless of the moral conse-
quences; he was an anonymous technocrat, 
a man who stopped at nothing. 

 Mulisch describes Eichmann as ‘the small-
est of men’, behind whom modern technol-
ogy loomed. The dangers of modern tech-
nology, which at their most banal were made 
manifest in the person of Eichmann, force us 
to examine and reflect upon ourselves: this 
may be the person we all see in the mirror. It 
is the moral questions this raises that 
Mulisch tries to answer with imagination 
and sensitivity in The Criminal Case 40/61. 

Harry Mulisch is one of the Netherlands’ 
most prominent writers. He was born in 
1927 to a Jewish mother and a half-German, 
half-Austrian father. After his parents di-
vorced in 1937, he was raised by his father’s 
German housekeeper. Mulisch senior was 
joint director of a bank that acted as a  
repository for stolen Jewish funds. ‘I didn’t 

so much “experience” the war: I am the  
Second World War,’ Mulisch wrote. 

Mulisch is engrossed by the enigma of evil: 
not the incidental fact of pain, nor even the 
occasional nastiness of man to man, but the 
innate vastness of wickedness in the cosmos.
the times literary supplement

The Criminal Case 40/61 provides the reader 
with an unsettling portrait not only of Eich-
mann’s character but also of technological 
precision and expertise. It is a landmark of 
Holocaust writing.
the independent

translations
English (University of Pennsylvania Press), 
French (Gallimard) and German (Aufbau).

Harry Mulisch • O processo criminal 40/61 
Um relatório

Em 1961, Mulisch foi a Jerusalém para 
fazer reportagem sobre o processo de 
Adolf Eichmann, o criminoso de guerra 
nazista que havia sido capturado. Depois 
publicou O processo criminal 40/61, per-
turbador ensaio pessoal sobre o massacre 
dos judeus europeus pelos nazistas.
 Mulisch ousa especular sobre uma pul-
são destrutiva na arte moderna que culmi-
nou involuntariamente em Auschwitz. 
Essa pulsão foi incorporada por Eich-
mann, considerado por Mulisch como “o 
símbolo do Progresso”. Eichmann pode 
nem ter sido um antissemita convicto. Ele 
estava simplesmente cumprindo ordens, 
sem se importar com suas consequências 
morais. Era um tecnocrata anônimo, um 
homem que não pensava.
 Mulisch descreve Eichmann como “o 
menor dos homens” atrás de quem surgia a 
tecnologia moderna. O perigo da tecnolo-
gia moderna, que em sua extrema banali-
dade se torna evidente em Eichman, nos 
leva a refletir sobre nós mesmos: esta pode 
ser a pessoa que todos vemos no espelho. 
São estas as questões morais que Mulisch 
tenta responder com imaginação e sensibi-
lidade em O processo criminal 40/61.

Harry Mulisch foi um dos autores mais 
proeminentes da Holanda. Nasceu em 
1927 de mãe judia e pai meio alemão, meio 
austríaco. Após o divórcio dos pais em 
1937, foi criado pela governanta alemã do 
pai, que era diretor adjunto de um banco 
depositário de bens roubados dos judeus. 
“Eu não tive uma ‘experiência’ de guerra: 
eu sou a Segunda Grande Guerra”, escre-
veu Mulisch.

“Mulisch aprofunda-se no enigma do mal: 
nem tanto no fato incidental da dor, nem 
mesmo na maldade eventual do homem 
contra o homem, mas na imensidão inata 
de perversidade existente no cosmos.”
the times literary supplement

“O processo criminal 40/61 dá ao leitor um 
retrato perturbador não só do caráter de 
Eichmann, mas também da precisão e da 
exatidão tecnológicas. É um marco nos 
escritos sobre o Holocausto.”
the independent

traduções
Alemão (Aufbau), Francês (Gallimard) e 
Inglês (University of Pennsylvania Press).
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Geert Mak  •  Amsterdam. A brief life of the city

‘Amsterdam was never really a medieval 
city’, writes Geert Mak, one of the Nether-
lands’ most popular non-fiction writers. 
‘No king ever held court here, the church 
never played an all-embracing role, social 
and political relationships were never de-
termined by the feudal system. From the 
very first, Amsterdam was a modern city, 
inhabited by citizens who were indepen-
dently-minded and self-opinionated 
enough to take care of their own prob-
lems.’
 From the events of the early Middle Ages 
(revolts, famine, and plague), Mak guides 
us through the expansion of trade and  
seafaring in the seventeenth century, the 
French Revolution, the rise of the new 
middle class in the nineteenth century, the 
persecution of the Jews in World War ii, 

and the rapid changes of the 1950s and 
1960s. 
 For each event, Mak uncovers a forgot-
ten page of history or a little-known his-
torical figure to bring the past to life. This 
is a great achievement. More than just a 
historian, Mak proves himself a talented 
storyteller.

Geert Mak is a Dutch journalist and a  
non-fiction writer in the field of history. 
All his previous books have become huge 
bestsellers: The Angel of Amsterdam 
(1992), Jorwerd: The Death of the Village in 
late Twentieth-century Europe (1996), My 
Father’s Century (1999), In Europe (2004), 
The Bridge. A Journey Between Orient and 
Occident (2007), and Travels Without John 
(2012).

A strong sense of irony and a lively prose 
style make Geert Mak’s Amsterdam one of 
the most unusual and engaging ‘city books’ 
I have read this year.
sunday times 

This excellent book is more than essential.
irvine welsh, author of Trainspotting

translations
English (Harvill, Harvard University Press, 
Vintage), German (Siedler, btb), Chinese, 
Czech, Hungarian, Italian and Russian.

Geert Mak • Amsterdã 
Uma breve história da cidade

“Na verdade, Amsterdã nunca foi uma 
cidade medieval”, escreve Geert Mak, um 
dos mais populares escritores de não fic-
ção da Holanda. “Aqui, nenhum rei teve 
corte, a igreja nunca teve um papel proe-
minente, as relações sociais e políticas 
nunca foram determinadas por um siste-
ma feudal. Desde o início, Amsterdã foi 
uma cidade moderna, habitada por cida-
dãos de espírito independente e decidido, 
com capacidade de cuidar de seus próprios 
problemas.”
 A partir dos acontecimentos do início da 
Idade Média (revoltas, fome, peste), Mak 
conduz o leitor através da expansão do 
comércio e navegação do século xvii, a 
Revolução Francesa, o advento da nova 
classe média do século xix, a perseguição 
aos judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial e as rápidas mudanças ao longo 
dos anos  1950 e 1960.
 Em todos os acontecimentos, Mak revela 
páginas esquecidas ou uma figura pouco 
conhecida da história, e assim recria o 
passado. Um grande feito. Além de histo-
riador, Mak demonstra ser talentoso con-
tador de histórias.

Geert Mak é jornalista e escritor holandês 
de não ficção na área de história. Todos os 
seus livros figuraram entre os mais vendi-
dos: The Angel of Amsterdam (1992), 
Jorwerd: The Death of the Village in late 
Twentieth-century Europe (1996), My 
Father’s Century (1999), In Europe (2004), 
The Bridge. A Journey Between Orient and 
Occident (2007), e Travels Without John 
(2012).

“Forte senso de ironia e prosa vigorosa 
fazem de Amsterdã, de Geert Mak, um dos 
livros mais originais e incitantes sobre 
cidades já lidos este ano.”
sunday times

“Este excelente livro é para lá de essen-
cial.”
irvine welsh, autor de Trainspotting

traduções
Alemão (Siedler, btb), Inglês (Harvill, 
Harvard University Press, Vintage),  
Chinês, Húngaro, Italiano, Russo e  
Tcheco.
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Govert Schilling  •  The Hunt for Planet X. New worlds and the fate of Pluto

Govert Schilling’s description of the cen-
turies-old quest to find new planets in our 
solar system offers a unique glimpse behind 
the scenes of a branch of science that is far 
more passionate than we might imagine. 
Interviews with dozens of prominent as-
tronomers based all over the world have 
resulted in stories of great literary value. 
 The Hunt for Planet X is packed with  
triumphs and setbacks, each described 
from an original perspective, with an em-
phasis on the human angle. Touching on 
over three-hundred years of debates, 
 debacles, and discoveries, Schilling offers 
insight into the minds and motives of plan-
etary astronomers and their findings. The 
‘hunt’ goes on, into the outer-most regions 
of the solar system, and Schilling predicts 
that the search will never end: ‘Astronomy 

is an adventurous science,’ he tells us, and 
without adventure and those who seek it out 
the universe would remain mysterious.
 The Hunt for Planet X arrives while the 
search is still in full swing, and reports of 
new hunting trophies will undoubtedly 
make future headlines. Schilling shows the 
reader what has been happening behind the 
scenes.

Govert Schilling writes about astronomy 
and space exploration for newspapers and 
magazines including Science and New  
Scientist. He also published Flash! The hunt 
for cosmic super-explosions (2000) and Atlas 
of Astronomical Discoveries (2008) and was 
awarded the 2002 Eureka! Prize for his  
contribution to popularisation of science 
and technology.

The Hunt for Planet X is a fascinating tale 
by one of the world’s premier astronomy 
writers. Govert Schilling is not only scru-
pulously accurate, he writes beautifully as 
well.
stephen p. maran, author of Astronomy 
for Dummies

This colourful account, chock-full of fas-
cinating details, is an excellent metaphor 
for the great adventure of science.
robbert dijkgraaf, Professor of  
Mathematical Physics at the University  
of Amsterdam and director and Leon 
Levy professor at Princeton University

translations
English (Springer usa) and Italian.

Govert Schilling • A caça ao Planeta X 
Novos mundos e o destino de Plutão

A descrição de Govert Schilling da busca 
centenária por novos planetas em nosso 
sistema solar oferece olhar privilegiado e 
único dos bastidores de um ramo da ciên-
cia que é muito mais apaixonante do que 
poderíamos imaginar. Entrevistas com 
dezenas de astrônomos proeminentes do 
mundo inteiro resultaram em histórias de 
grande valor literário. 
 A caça ao Planeta X está repleta de triun-
fos e derrotas, cada uma descrita a partir 
de perspectiva original, com ênfase no 
ponto de vista humano. Percorrendo mais 
de trezentos anos de debates, fracassos e 
descobertas, Schilling mostra as visões e 
percepções que passam pela mente dos 
astrônomos planetários em suas descober-
tas.  A “caça” continua nas regiões mais 
longínquas do sistema solar, e Schilling 
prevê que a busca jamais há de cessar. “A 
astronomia é uma ciência de aventuras”, 
ele nos conta, e sem aventura e aqueles que 
a procuram, o universo permaneceria 
misterioso.
 A caça ao Planeta X chega a nós enquanto 
a busca está no auge e os relatórios de no-
vos troféus de caça ainda renderão muitas 
manchetes. 

Govert Schilling escreve sobre astrono-
mia e exploração de espaço para jornais  
e revistas, inclusive Science e New Scien-
tist. Publicou Flash! The hunt for cosmic 
super-explosions (2000) e Atlas of Astrono-
mical Discoveries (2008) e ganhou o prê-
mio Eureka de 2002 por sua contribuição  
à popularização da ciência e da tecnologia. 

“A caça ao Planeta X é uma narrativa fasci-
nante escrita por um dos grandes difuso-
res da astronomia. Govert Schilling não é 
apenas escrupulosamente preciso, mas 
escreve com um belo estilo.”
stephen p. maran, autor de Astronomy for 
Dummies

“Este relato colorido, recheado de detalhes 
fascinantes, é uma excelente metáfora para 
a grande aventura da ciência.”
robbert dijkgraaf, professor de matemá-
tica física na Universidade de Amsterdã e 
da Universidade de Princeton

traduções
Inglês (Springer usa) e Italiano.
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Abram de Swaan  •  Words of the World. The global language system

There are over five thousand languages in 
the world, yet humankind has retained its 
cohesion. Sociologist Abram de Swaan 
believes this is due to the fact that many 
people speak more than one language.  
For the last half-century or so, the ‘super-
central’ language crowning this linguistic  
hierarchy has been English.
 In Words of the World, De Swaan de-
scribes the process by which a particular 
language comes to occupy such a central 
position. It is only by regarding languages 
as economic goods that we can clearly see 
what makes them so appealing. In an ever 
more intensive process of concentration, 
the number of languages with maximum 
communicative value is fairly simple to 
calculate.
 Words of the World is a pioneering book,  

in that it combines the insights of sociol-
ogy, sociolinguistics, and economics to 
demonstrate that the tendency towards the 
use of a few super-central languages is 
both a rational and an undirected process. 
It is also provocative, since it presents this 
development as an opportunity to improve 
human communication, rather than as a 
threat to regional languages.

Abram de Swaan is Professor Emeritus of 
Sociology from the University of Amster-
dam. He had previously held chairs at 
Berkeley, Yale, and the Sorbonne. His pub-
lications include Man is a Worry unto Man 
(1982), In Care of the State (1989), Human 
Society (1996), and The Concise De Swaan 
(1999).

Abram de Swaan is the world’s leading 
political sociologist of language. He has a 
profound knowledge of the complex his-
tory interlinking states and languages and 
an equally acute understanding of indi-
vidual incentives to learn languages. Here 
he applies his insights and methods – with 
surprising results – to globalization and 
its implications for the survival of world 
languages. Words of the World is both a 
pleasure to read and a remarkable contri-
bution to political sociology. 
professor david laitin, Stanford Uni-
versity

translations
English (Polity), Arabic, Chinese and 
Hungarian.

Abram de Swaan • Palavras do mundo 
O sistema mundial das línguas

Apesar de haver mais de cinco mil línguas 
no mundo,  a humanidade soube manter-se 
coesa em relação a  essa diversidade. O soci-
ólogo Abram de Swaan crê que tal coesão se 
deve ao fato de muitas pessoas falarem mais 
de uma língua. Desde a segunda metade do 
século xx, entretanto, a língua “super cen-
tral” que encabeça a hierarquia linguística  
é o inglês.
 Em Palavras do mundo, De Swaan descre-
ve o processo pelo qual determinada língua 
passa a ocupar essa posição central. Somen-
te encarando as línguas como bens econô-
micos é que percebemos o que as faz tão 
sedutoras. Dentro de um crescente processo 
intensivo de concentração, é relativamente 
simples calcular o número de línguas com 
alto valor de comunicação.
 Palavras do mundo é um livro pioneiro que 
combina conhecimentos profundos de so-
ciologia, sociolinguística e economia para 
demonstrar que a tendência ao uso de algu-
mas línguas centrais é, ao mesmo tempo, 
um processo racional e indireto. O livro é 
também bastante instigante, apresentando 
o processo como uma oportunidade de se 
desenvolver a comunicação, em vez de vê-lo 
como uma ameaça às línguas regionais.

Abram de Swaan é professor emérito de 
sociologia da Universidade de Amsterdã, 
tendo ensinado em Berkeley, Yale e  
Sorbonne. Publicou, entre outros: Man is  
a Worry unto Man (1982), In Care of the 
State (1989), Human Society (1996), e The 
Concise De Swaan (1999).

“Abram de Swaan é um dos mais eminen-
tes especialistas em sociologia política do 
mundo. Tem um conhecimento profundo 
do complexo vínculo histórico entre países 
e idiomas, assim como compreensão acu-
rada dos incentivos individuais para se 
aprender uma língua. Aqui ele utiliza sua 
visão e métodos – com resultados surpre-
endentes – para explicar a globalização e 
suas implicações na sobrevivência das 
línguas do mundo. Palavras do mundo é ao 
mesmo tempo leitura prazerosa e contri-
buição notável à sociologia política.”
professor david laitin, Stanford Univer-
sity

traduções
Inglês (Polity), Árabe, Chinês e Húngaro.
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Piet Vroon  •  Smell. The secret seducer

This book is a tribute to the sense of smell 
by psychologist Piet Vroon. Of the five 
senses, it is the one we most commonly 
take for granted, and yet it is vital to our 
experience of a world that would be much 
less interesting and intelligible without 
odours, fragrances, aromas, and scents.
 Vroon shows how the nose works and 
what goes to make up smells. He explains 
the relationship between stimulus and  
perception, the differences between indi-
viduals in their experience of smell, the 
influence of smell on illness and healing, 
and the significance of perfumes. Al-
though humans are not outstandingly 
good at perceiving odours (dogs smell  
several hundred times as keenly as we do), 
we have reasonably good noses and strong 
opinions about what they detect. In the 

past some cultures have exalted strong 
smells, associating them with passion,  
virility, and excitement, while others have 
considered them evidence of decadence 
and barbarism. 
 Vroon lucidly combines scientific  
research with speculative theories. 
Crammed with fascinating and hitherto 
little known facts, Smell reveals the won-
ders of our sense of smell. 

Piet Vroon (1939 – 1998) was a Professor  
of Theoretical and Experimental Psycho-
logy at the University of Utrecht. He has 
written several bestsellers about human 
behaviour and the functioning of the 
brain, among them It’s All in the Mind 
(1988), Crocodile Tears (1989), Headaches 
(1990), and Wolf Trap (1992).

Anyone with a nose will enjoy this book, 
and will get more from the scented world 
around him after reading it. It is a must 
for those who try to keep up with modern 
evolutionary psychology, neo-Darwinism 
and where the human species comes from.
the new york times book review

translations
English (Farrar, Straus & Giroux),  
German (Kreuz), Arabic, Chinese,  
Hungarian, Italian, Japanese, Korean,  
and Spanish.

Piet Vroon • Olfato 
O sedutor secreto

Este livro é um tributo do psicólogo Piet 
Vroon ao olfato: dos cinco sentidos, é o que 
mais temos como certo. No entanto, ele é 
vital para nossa experiência de um mundo 
que seria muito menos interessante e com-
preensível sem odores, fragrâncias, aromas 
e cheiros. 
 Vroon mostra como o nariz funciona e 
como os aromas são compostos. Explica a 
relação entre estímulo e percepção, as dife-
renças entre os indivíduos e suas experiên-
cias olfativas, as influências do olfato na 
doença e na cura e o significado dos perfu-
mes.  Embora as pessoas não sejam excep-
cionalmente boas em perceber odores (os 
cães tem um olfato cem vezes mais apurado 
do que o nosso), temos narizes razoavel-
mente bons e opiniões firmes sobre o que 
estes detectam. No passado, algumas cultu-
ras admiravam odores fortes, associando-
-os à paixão, virilidade e excitação, enquan-
to que outras con sideravam tudo isso sinô-
nimo de barbárie e decadência.
 Vroon combina, com lucidez, pesquisa 
científica e teorias especulativas. Fascinan-
te, e com fatos pouco conhecidos até agora, 
Olfato revela as maravilhas desse sentido 
sedutor.

Piet Vroon (1939 – 1998) foi professor de 
psicologia experimental e teórica na Uni-
versidade de Utrecht. Escreveu inúmeros 
livros sobre o comportamento humano e o 
funcionamento do cérebro que foram para 
as listas dos mais vendidos, entre eles,  
It’s All in the Mind (1988), Crocodile Tears 
(1989), Headaches (1990) e Wolf Trap 
(1992).

“Qualquer pessoa com um nariz vai gostar 
deste livro e perceberá ainda mais o mun-
do de odores ao seu redor após a leitura.  
É obrigatório para os que querem se man-
ter em dia com a moderna psicologia evo-
lutiva, neodarwinismo e as origens das 
espécies.”
the new york times book review

traduções
Alemão (Kreuz), Inglês (Farrar, Straus & 
Giroux), Árabe, Chinês, Coreano,  
Espanhol, Húngaro, Italiano e Japonês.
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Dick Swaab  •  We Are Our Brains. From the womb to Alzheimer’s

It has long been assumed in the West that 
upbringing determines what kind of a per-
son a child will become. The negative side to 
this conviction is that everything that can  
go wrong in a person’s life can be blamed  
on the parents and, in a broader sense, on 
society. Similarly, this way of thinking  
suggests that many illnesses result from an 
unhealthy lifestyle and are therefore the  
patient’s own fault.
 Dick Swaab presents evidence that contra-
dicts such beliefs. All that we are, and the 
diseases that will affect our brains, are 
lodged in our neurons long before we are 
born. The influence of upbringing or thera-
py is minimal. Only the mother’s guilt is left 
intact; smoking, drinking, and using drugs 
can seriously damage a healthy embryo. 
 Swaab does believe, however, that research 

into the functioning of the brain and  
efforts to develop medical treatments that 
can prevent or even cure diseases of old 
age like Alzheimer’s remain crucial.  
Making use of his extensive international 
contacts, he points to China, where he  
regularly resides as a visiting professor,  
as a country in which the government is 
actively stimulating research into the 
brain and dna processes.

Dick Swaab is Professor Emeritus of  
Neurobiology at the University of Amster-
dam. For thirty years, he was the director 
of the Netherlands Institute for Brain  
Research. His work on sex differences in 
the brain brought him international fame 
and he has published in a wide range of 
media, including the authoritative Nature.

We Are Our Brains is a popular science 
book that’s simply impossible to put 
down. The combination of personal  
observations and anecdotes, scientific 
information and succinct case notes holds 
the reader’s attention throughout each of 
its entertaining chapters. That is no mean 
feat. 
de volkskrant

translations
English (Spiegel & Grau), German  
(Droemer Knaur), Afrikaans, Chinese,  
Hebrew, Hungarian, Italian, Korean,  
Russian, Serbian, Spanish and Turkish.

Dick Swaab • Somos os nossos cérebros 
Do útero ao Alzheimer

Desde muito tempo acreditamos, no  
Ocidente, que a educação é fator deter-
minante na formação do adulto que a 
criança será. O lado negativo dessa con-
vicção é que tudo que der errado pode ser 
atribuído aos pais e, em maior medida, à 
sociedade. Por analogia, essa forma de 
pensar sugere que muitas doenças resul-
tam de um estilo de vida pouco saudável e 
que, portanto, a culpa por adoecer é do 
próprio doente.
 Dick Swaab apresenta provas que con-
tradizem tais crenças. Tudo o que somos, 
incluindo as doenças que afetam nosso 
cérebro, estão alojados em nossos neurô-
nios antes do nascimento. A influência da 
educação ou de terapias é mínima. Porém, 
a culpa da gestante pode permanecer inal-
terável: fumar, beber, usar drogas podem 
comprometer seriamente um embrião 
saudável.
 Contudo, Swaab acredita que a pesquisa 
sobre o funcionamento do cérebro e os 
esforços para desenvolver tratamentos 
médicos que previnam ou até curem doen-
ças que afligem os mais velhos, como o 
Alzheimer, é crucial. Servindo-se de sua 
extensa rede de contatos internacionais, 

ele aponta como modelo a China, país que 
visita com frequência, e cujo governo esti-
mula ativamente as pesquisas sobre o cére-
bro e os processos do dna.

Dick Swaab é professor emérito de neuro-
biologia da Universidade de Amsterdã. 
Durante trinta anos foi diretor do Institu-
to Holandês da Pesquisa do Cérebro. Seu 
trabalho em diferenças sexuais no cérebro 
deu-lhe fama internacional e ele tem publi-
cado em vários veículos da mídia, inclusive 
na respeitada revista científica Nature.

“Somos os nossos cérebros é um cativante 
livro no gênero de difusão da ciência. A 
combinação de observações pessoais e 
histórias, informações de cunho científico 
e relatos sucintos de casos prendem a aten-
ção do leitor ao longo dos capítulos, cuja 
leitura é prazerosa. Não é pouco mérito.”
de volkskrant

traduções 
Alemão (Droemer Knaur), Inglês (Spiegel 
& Grau), Africâner, Chinês, Coreano, 
Espanhol, Hebraico, Húngaro, Italiano, 
Russo, Sérvio e Turco.
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Jelto Drenth  •  The Origin of the World. Facts and myths concerning female genitalia

The Origin of the World is a revealing, inti-
mate, and comprehensive study of the  
vagina. Sexologist Jelto Drenth believes 
that sex is pleasurable and fulfilling, but to 
enjoy it to the full you must understand 
how it works. 
 The world of the vagina is described in 
clear and simple language. The book  
examines female sexuality historically, 
anatomically, anthropologically, and bio-
logically, drawing on many sources, in-
cluding medical texts, myths, science fic-
tion and fantasy, and feminist and lesbian 
literature.
 The author looks back to the Middle 
Ages, examines cultural practices all 
around the world, including clitoridecto-
my and virginity checks, tests Freud’s  
theories on coitus, and deals at length with 

sexual desire, lovemaking, and orgasm. 
 The Origin of the World is an anthology 
full of insights from the most diverse quar-
ters, in which stimulating poetry and ro-
mantic literature are blended with histori-
cal, anthropological, and medical data. A 
well- illustrated, truly encyclopaedic work, 
it is a readable, at times humorous explora-
tion of a subject close to us all. Women and 
men alike will find this book engaging and 
informative, and both will discover a great 
deal about themselves and the opposite sex.

Jelto Drenth works as a sexologist at the 
Rutgers Foundation in Groningen, famed 
for its woman-friendly, indeed feminist 
health care. He is something of an excep-
tion in the world of sexology, since, in  
addition to his original training as a doctor, 

he is also qualified in its more psychother-
apeutic aspects. He has published widely 
in specialist journals.

I admit I opened this book with trepida-
tion: a book on the vagina by a man?  
However, I found it an engrossing read: 
amusing, frightening, and informative  
in turns. Drenth has provided an  
excellent basic resource for thinking 
about women’s genitalia as more than 
flesh and function and as more than  
representation. 
british medical journal 

translations 
English (Reaktion Books), Chinese,  
Hungarian, Japanese, Korean, Russian, 
Spanish and Turkish.

Jelto Drenth • A origem do mundo 
Fatos e mitos sobre os órgãos genitais femininos

A origem do mundo é um estudo revelador, 
íntimo e abrangente sobre a vagina. O 
sexólogo Jelto Drenth crê que o sexo é algo 
prazeroso e enriquecedor, mas para poder 
apreciá-lo devidamente é preciso saber 
como ele funciona.
 O mundo da vagina é descrito em lingua-
gem clara e simples. O livro examina a 
sexualidade feminina do ponto de vista da 
história, anatomia, antropologia e biolo-
gia, utilizando várias fontes, inclusive 
textos médicos, mitos, ficção científica e 
fantasia, assim como a literatura feminista 
e lésbica. 
 O autor volta à Idade Média, examina as 
práticas culturais no mundo todo, incluin-
do a clitoridectomia e o controle da virgin-
dade, põe à prova a teoria de Freud sobre o 
coito e aborda extensivamente o desejo 
sexual, o ato sexual e o orgasmo. 
 A origem do mundo é uma antologia re-
pleta de ideias de diversos temas na qual a 
poesia instigante e a literatura romântica 
se junta com dados históricos, antropoló-
gicos e médicos. É um trabalho bem ilus-
trado, realmente enciclopédico, de leitura 
fácil e por vezes uma exploração bem hu-
morada de um assunto tão próximo a to-

dos nós. Homens e mulheres vão achar 
esse livro cativante e informativo, e irão 
descobrir muito sobre eles mesmos e sobre 
o sexo oposto.

Jelto Drenth trabalha como sexólogo na 
Fundação Rutgers, em Groningen, reco-
nhecida na área da saúde das mulheres, 
sendo um centro de orientação feminista. 
O autor é, de certa forma, uma exceção no 
mundo da sexologia, uma vez que tem 
formação em medicina e nos seus aspectos 
psicoterapêuticos. Tem inúmeras publica-
ções em revistas especializadas.

“Admito que abri o livro com receio:  
um livro sobre a vagina escrito por um 
homem? No entanto, foi uma leitura cati-
vante, divertida, assustadora e informati-
va. Drenth forneceu excelentes recursos 
básicos para se pensar nos órgãos genitais 
da mulher além dos seus aspectos funcio-
nais e físicos, e além de termos de mera 
representação.”
british medical journal 

traduções
Inglês (Reaktion Books), Chinês,  
Coreano, Espanhol, Húngaro, Japonês, 
Russo e Turco.
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Midas Dekkers  •  Physical Exercise

In Physical Exercise, biologist Midas Dek-
kers concentrates his fire on the contem-
porary cult of fitness. He sees all those 
hours spent in gyms and sports clubs as a 
complete waste of time; they will not make 
your life any better or longer. In fact, sport 
causes injuries and heart attacks and is 
therefore likely to shorten your life.
 Sport and fitness are mainly about  
making money. People that do not actively 
participate in sport watch it on television: 
2.3 billion people follow the football World 
Cup and the Olympic Games, which 
equals about 30 per cent of the world’s 
population. Dekkers reproaches the  
government for conspiring with health 
insurers and sports commercialism in de-
ceiving us by promoting fitness and sport. 
The government is, in fact, trying to dis-

tract attention from its own failed policies 
on public health, which would be better 
served by less sport and more culture.
 People who read books and visit  
museums have a healthier lifestyle;  
brains contribute more to the quality of 
life than muscles do, Dekkers says. The 
idea that the mind can be moulded into 
shape through the body found renewed 
popularity in the 1960s. Sport would not 
only harden body and mind but promote 
peace and brotherly love by acting as a 
release valve for the instinctive aggression 
of the human species.
 Dekkers explains the current fitness 
craze by looking back to the cultural and 
historical roots of the well-known saying 
‘a healthy mind in a healthy body’. The 
dualism of mind and body, which regards 

the body as inhabited by the soul, defines 
our self-image even today.

Midas Dekkers is a biologist, writer, and 
programme maker. His books Dearest Pet 
(1994), The Way of All Flesh (1997),  
The Larva (2002), and Red (2011) garnered 
international praise and were bestsellers 
both in the Netherlands and abroad.

Dekkers is a biologist by training and a  
genius by nature.
times literary supplement

translations
German (Blessing), Chinese and Danish.

Midas Dekkers • Exercício físico

Em Exercício físico, o biólogo Midas 
Dekkers mira o culto à forma física. Ele vê 
as horas passadas nas academias e clubes 
esportivos como uma total perda de tem-
po: elas não melhoram nem prolongam 
sua vida. O esporte pode causar lesões e 
ataques de coração e, portanto, é provável 
que até possa encurtá-la.
 Esporte e forma física têm, sobretudo, a 
ver com dinheiro. Pessoas que não prati-
cam esportes veem esporte na televisão: 
2.3 bilhões de pessoas acompanham a 
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o 
que equivale a 30% da população mundial. 
Dekkers reprova o Estado por se aliar aos 
planos de saúde e à indústria do esporte,  
nos enganando com a promoção da forma 
física. Na verdade, os governos tentam 
desviar a atenção da política falida de saú-
de pública, que poderia ser mais bem ser-
vida, com menos esporte e mais cultura. 
 As pessoas que leem livros e visitam 
museus têm um estilo de vida mais saudá-
vel: o cérebro contribui mais para a quali-
dade de vida do que os músculos, diz 
Dekkers. A ideia de que a mente pode ser 
moldada através do corpo encontrou uma 
popularidade renovada no decorrer de 

1960. Os esportes não só solidificariam o 
corpo e o espírito, mas também promove-
riam paz e amor fraternal ao agir como 
válvula de escape para os instintos agressi-
vos da espécie humana. 
 Dekkers explica a atual obsessão pela 
forma física retornando às raízes culturais 
e históricas do provérbio latino “mente sã 
em corpo são”. O dualismo da mente e do 
corpo, que vê o corpo habitado pela alma, 
tem definido nossa autoimagem até agora. 

Midas Dekkers é biólogo, escritor e apre-
sentador de programas de tv. Seus livros 
Dearest Pet (1994), The Way of All Flesh 
(1997), The Larva (2002) e Red (2011) obti-
veram elogios internacionais e figuraram 
entre os mais vendidos dentro e fora da 
Holanda. 

“Dekkers é um biólogo de formação e um 
gênio de natureza.”
times literary supplement

traduções
Alemão (Blessing), Chinês e  
Dinamarquês.
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Detalhes sobre a publicação:

Waar is de taart? (2004)

Picknick met taart (2005)

Verjaardag met taart (2010)

0 palavras

312.000 exemplares vendidos

212+

Thé Tjong-Khing  •  Where is the Cake?, Picnic with Cake, Birthday with Cake

Where is the Cake?, Picnic with Cake and 
Birthday with Cake are look-and-see books 
in which the pictures have so much to say 
that no words are needed. By their poses, 
expressions and behaviour, Tjong-Khing’s 
animals evoke a colourful community. 
Each book can be read as a single all-en-
compassing story or as hundreds of sepa-
rate tales. These are books to return to time 
and again.
 At the centre of Where is the Cake? is a 
cake that two rats have stolen from Mr and 
Mrs Dog, who immediately give chase. 
With marvellous attention to detail, the 
illustrator tells countless stories at once. 
Winner of the 2005 Woutertje Pieterse 
Prize and a Silver Paint Brush Award, and 
nominated for the Deutsche Jugendlitera-
turpreis.

 In Picnic with Cake, a big group of  
animals goes off for a picnic. The book 
contains so many images and ideas that 
there’s a lot more to think about than 
just the adventures of the animals out in 
the fields and their missing cake. Win-
ner of the 2006 Golden Owl for Chil-
dren’s Literature.
 In Birthday with Cake everything that 
a birthday should be seems to go wrong. 
Where’s the party dress and why is the 
baking of the cake not succeeding? 
 The three books have also been pub-
lished as a bind-up.

Thé Tjong-Khing is one of the most 
highly acclaimed illustrators in the 
Netherlands, having won the Golden 
Paint Brush Award three times. Besides 

making his own books, he has illustrated 
the work of many children’s books authors 
including Guus Kuijer, Els Pelgrom, Sylvia 
van den Heede and Dolf Verroen.

A beautiful book that fires the imagina-
tion and really teaches children how to 
look at things.
nederlands dagblad

An artistic achievement of the highest  
level. A book like this isn’t ‘finished’ after 
just one look.
friesch dagblad

translations
English (Abrams), French (Autrement  
Jeunesse), German (Moritz), Italian, 
Spanish and eleven other languages.

Thé Tjong-Khing • Onde está o bolo? /Piquenique com bolo /
Aniversário com bolo

Lannoo, Kasteelstraat 97, be - 8700 Tielt   tel +32 51 424 279   

email  liesbeth.debruyne@lannoo.be; gunther.spriet@lannoo.be   website  www.lannoo.com  

Em Onde está o bolo?, Piquenique com bolo 
e Aniversário com bolo os desenhos têm 
tanto a dizer que palavras nem são necessá-
rias. Com suas poses, expressões e com-
portamentos, os bichos de Tjong-Khing 
lembram uma comunidade colorida. Cada 
livro pode ser lido como um relato comple-
to ou como histórias separadas para serem 
relidas frequentemente. 
 Em Onde está o bolo? dois ratos roubam 
do sr. e da sra. Cachorro a deliciosa gulosei-
ma, cujos donos imediatamente passam a 
buscar. Com extraordinária atenção aos 
detalhes, o ilustrador conta inúmeras his-
tórias ao mesmo tempo. O livro foi vence-
dor do Prêmio Woutertje Pieterse de 2005 e 
do troféu Silver Paint Brush e foi nomeado 
para o prêmio alemão Jugendliteraturpreis.
 Em Piquenique com bolo, os animais saem 
em grupo para um passeio. As imagens e 
ideias transportam o pensamento além das 
aventuras dos bichos e do bolo perdido. 
Vencedor da Golden Owl de 2006 de litera-
tura infantil.
 Em Aniversário com bolo tudo dá errado 
na comemoração da data. Onde está o ves-
tido de festa e por que o bolo não está as-
sando?

 Os três livros também foram publicados 
em uma edição encadernada.

Thé Tjong-Khing é um dos mais aclama-
dos ilustradores da Holanda, tendo recebi-
do três vezes o troféu Paint Brush. Além 
de trabalhar nos seus próprios livros, ele 
também ilustrou os de muitos autores que 
escrevem para crianças, inclusive Guus 
Kuijer, Els Pelgrom, Sylvia van den Heede 
e Dolf Verroen.

“Um lindo livro que atiça a imaginação e 
realmente ensina as crianças a olhar para 
as coisas.”
nederlands dagblad

“Uma realização artística do mais alto 
nível. Um livro como este não se fecha 
depois de apenas uma olhada.”
friesch dagblad

traduções
Alemão (Moritz), Francês (Autrement 
Jeunesse), Inglês (Abrams), Espanhol, 
Italiano e outras onze línguas.
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Detalhes sobre a publicação:

Het grote boek van beer en egel (2001)

650 palavras por título (x4)

25.000 exemplares vendidos

22

Ingrid and Dieter Schubert  •  Bear and Hedgehog series

The clumsy, rather silly Bear and his 
cheeky friend Hedgehog were introduced 
to Dutch children’s literature in 1998 and 
have appeared regularly ever since. Most 
of the brightly coloured illustrations are 
watercolours with the addition of coloured 
pencil. There is always a great deal to be 
seen in these humorous pictures, with 
their wealth of detail. The texts are simple 
and succinct. Four books of the pair’s ad-
ventures have been collected in The Big 
Book of Bear and Hedgehog.

Ingrid and Dieter Schubert are married 
and work together. In 1977 they attended 
the Gerrit Rietveld Art Academy in Am-
sterdam, where the well-known Dutch il-
lustrator Piet Klaasse inspired them to 
start illustrating children’s books. Their 
first title, There’s a Crocodile Under My 
Bed!, was an immediate success and was 
published in fourteen countries. 

translations
English (Front Street, Andersen Press), 
French (Grasset Jeunesse), German  
(Sauerländer), Italian and twelve other 
languages.

3+

Ingrid e Dieter Schubert • O livro do urso e do ouriço 

Lemniscaat, Vijverlaan 48, nl - 3062 hl Rotterdã   tel +31 10 206 29 29   

email  foreignrights@lemniscaat.nl   website  www.lemniscaat.nl  

O urso desajeitado, meio bobinho, e seu 
amigo bochechudo, o ouriço, foram apre-
sentados à literatura infantil holandesa em 
1998 e desde então têm aparecido regular-
mente. A maior parte das ilustrações colo-
ridas é em aquarela e lápis de cor. Com sua 
riqueza de detalhes e desenhos bem-hu-
morados, há sempre muita coisa para apre-
ciar. Os textos são simples e sucintos.  
A seleção de algumas aventuras de O livro 
do urso e do ouriço vem de outros quatro 
livros.

Ingrid e Dieter Schubert são casados e traba-
lham juntos. Em 1977 frequentaram a Gerrit 
Rietveld Art Academy em Amsterdã, onde a 
inspiração do renomado ilustrador holandês 
Piet Klaasse levou-os à ilustração de livros 
infantis. O primeiro título, There’s a Croco-
dile Under My Bed! , foi um sucesso imediato 
e publicado em catorze países.

traduções
Alemão (Sauerländer), Francês (Grasset 
Jeunesse), Inglês (Front Street, Andersen 
Press), Italiano e outras doze línguas.
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Detalhes sobre a publicação:

Verhalen van de boze heks (1990)

115 páginas

15.800 palavras por título

55.000 exemplares vendidos

23

Hanna Kraan and Annemarie van Haeringen  •  Here is the Wicked Witch

This is a selection of the best stories from 
the six Wicked Witch books, featuring  
the witch herself, the hare who looks after 
everything and everyone, the hedgehog 
who complains endlessly about the time 
the witch cast a spell that tangled his 
spines, the plucky blackbird who keeps an 
eye on everything, and the wise and mod-
est owl who loves to write poetry. The 
wicked witch is really quite nice, but when 
she starts casting spells, the animals had 
better watch out. Fortunately they know 
exactly where her weak spots are. The 
cheerful drawings of the most famous 
grouchy witch in the Netherlands are by 
Annemarie van Haeringen.

Hanna Kraan has written six books of sto-
ries about the wicked witch and two books 
about the squirrel Krik and his friends: 
Krik and Domper and Krik and Melle. Her 
books are loved by both children and 
adults.

Annemarie van Haeringen likes to draw 
animals but she must have a soft spot for 
witches, considering how many witch sto-
ries she has illustrated. In 1999 she won 
the Golden Paint Brush Award for her 
drawings in Malmok, a picture book with 
text by Sjoerd Kuyper. In 2000 a second 
Golden Paint Brush Award followed for 
The Princess with Long Hair, and in 2005 
she was awarded her third for Bear is on 
Butterf ly. She uses pen, ink, watercolours, 
pencil and mixed techniques.

Here is the Wicked Witch is a selection of 
dryly comic stories about a grumpy witch 
whose spells throw the lives of her fellow 
woodlanders into confusion. Annemarie 
van Haeringen has added irresistible,  
colourful pictures.
vrij nederland

Kind-heartedness wins out in these sto-
ries. Charming and well written, in brief, 
finely crafted sentences that come straight 
to the point.
nrc handelsblad

translations
English (Front Street), French (Syros), 
German (Benziger, Arena), Japanese,  
Serbian and Slovenian.

5+

Hanna Kraan e Annemarie van Haeringen
Histórias da Bruxa Zangada

Lemniscaat, Vijverlaan 48, nl - 3062 hl Rotterdã   tel +31 10 206 29 29   

email  foreignrights@lemniscaat.nl   website  www.lemniscaat.nl  

Esta é a seleção das melhores histórias dos 
seis livros da Bruxa Zangada, apresentan-
do a própria, a lebre que cuida de tudo e de 
todos, o ouriço, com suas queixas intermi-
náveis do tempo em que a bruxa lhe fez um 
feitiço emaranhando seus espinhos, o 
melro valente que fica de olho em tudo e a 
sábia e modesta coruja que gosta de escre-
ver poesia. Na realidade, a Bruxa Zangada 
é boa gente, mas quando começa a lançar 
feitiços, é melhor os bichos ficarem aler-
tas. Felizmente, eles conhecem exatamen-
te seus pontos fracos. Os desenhos diverti-
dos da bruxa ranzinza mais famosa da 
Holanda são de Annemarie van Haerin-
gen.

Hanna Kraan escreveu seis livros de histó-
rias sobre a Bruxa Zangada e dois livros 
sobre o esquilo Krik e seus amigos: Krik e 
Domper e Krik e Melle. Seus livros são 
adorados pelas crianças e adultos.

Annemarie van Haeringen gosta de dese-
nhar animais, mas deve ter um fraco por 
bruxas, considerando o número de histó-
rias ilustradas sobre as mesmas. Em 1999, 

ganhou o troféu Golden Paint Brush pelos 
desenhos em Malmok, com texto de  
Sjoerd Kuyper. Em 2000 seguiu-se um 
segundo troféu Golden Paint Brush com 
The Princess with Long Hair e, em 2005, 
veio o terceiro, com Bear is on Butterfly. 
Ela usa tinta, aquarela, lápis e várias técni-
cas misturadas.

“Histórias da Bruxa Zangada é uma sele-
ção de narrativas de senso de humor seco 
sobre uma bruxa rabugenta cujos feitiços 
atrapalham a vida dos habitantes dos bos-
ques.  Annemarie van Haeringen acres-
centou desenhos coloridos irresistíveis.”
vrij nederland

“A bondade vence nas histórias. Muito 
bem escrito, encantador, com frases cur-
tas, bem elaboradas, que vão direto ao 
assunto.”
nrc handelsblad

traduções
Alemão (Benziger, Arena), Francês 
(Syros), Inglês (Front Street), Esloveno, 
Japonêse e Servo. 
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Detalhes sobre a publicação:

Mr. Finney en de wereld op zijn kop (2009)

96 páginas

22.394 palavras

28.500 exemplares vendidos

24

Princess Laurentien van Oranje and Sieb Posthuma  •  Mr Finney and the World Turned Upside-down

Mr Finney lives in a house he built himself 
and he knows every inch of his garden. He 
usually sits with his best friend Snail on 
the lowest branch of his favourite tree, but 
their peaceful life changes when Pinky 
Pepper arrives, a bright-pink flying  
creature that zaps all over the world at 
great speed. On her SuperBiBi, she shows 
pictures of cities, oceans, jungles, ice caps, 
and a mysterious f lag, which makes Mr 
Finney curious about the world beyond  
his garden. He decides to go on a journey. 
He meets all kinds of animals and discov-
ers that the world is not always beautiful. 
But he also learns that it is helpful to ask 
questions and that the answers are some-
times closer than you think.

Laurentien van Oranje has been an active 
campaigner against illiteracy for many 
years, and in 2004 she set up the Reading 
and Writing Foundation. unesco recently 
appointed her its Special Envoy on Litera-
cy for Development.

For many years, Sieb Posthuma illustrated 
magazines, newspapers and book covers, 
before moving on to picture books in the 
mid-1990s. He then started writing books 
himself, about his fox terrier Rintje, the 
first of which was published in 2001. Fur-
ther picture books followed, as well as col-
lections of stories for reading aloud. He 
has created musicals about Rintje and  
designed scenery and costumes for the  
ballet Coppelia. In 2007, he won a Silver 
Paint Brush Award for Feodoor has Seven 

Sisters and in 2009, the Golden Paint 
Brush Award for a book of fables, Up in the 
Green Lime Tree Sat a Big Fat Hen. 

An entertaining book that looks splendid. 
The descriptions of Finney’s inner world 
are good, as are the dialogues – there is a 
hint of poetry about them although they 
never cloy. Sieb Posthuma excels himself 
with his full-colour drawings.
leesgoed

translations
English (Querido), Bulgarian, Catalan, 
Chinese, Papiamento, Portuguese (rights 
sold for Portugal only) and Spanish.

5+

Princesa Laurentien van Oranje e Sieb Posthuma
O senhor Finney e o mundo de pernas para o ar

Mercis Publishing, Johannes Vermeerplein 3, nl - 1071 dv Amsterdã   tel +31 20 675 80 36   

email  karinvanzwieten@mercis.nl   website  www.mercispublishing.nl  

O senhor Finney mora na casa que ele mes-
mo construiu e conhece cada pedaço de seu 
jardim. Ele e seu melhor amigo, Caracol, 
costumam ficar sentados no galho mais 
baixo de sua árvore favorita, mas a vida 
tranquila que levam vai mudar com a che-
gada de Pimentão Rosa, uma duende  cor de 
rosa brilhante que percorre o mundo veloz-
mente. No seu Super BiBi, ela mostra ima-
gens de cidades, oceanos, florestas, calotas 
glaciares e uma misteriosa bandeira, que 
enche o senhor Finney de curiosidade com 
o que se passa  além do seu jardim. Ele re-
solve viajar. E encontra as várias espécies 
de animais e descobre que o mundo nem 
sempre é lindo. Mas também aprende que é 
útil fazer perguntas e que as respostas es-
tão às vezes mais perto do que pensamos.

Há anos, a princesa Laurentien van Oranje 
(esposa do príncipe Constantijn da Holan-
da) é bastante ativa na campanha contra o 
analfabetismo. Em 2004 criou a Reading 
and Writing Foundation. Foi nomeada pela 
unesco embaixadora especial do Progra-
ma de Alfabetização para o Desenvolvi-
mento.

Durante muitos anos, Sieb Posthuma 
ilustrou revistas, jornais e capas de livro, 
antes de partir para ilustrações de livros 
em meados dos anos 1990. Daí começou a 
escrever os livros sobre seu fox terrier 
Rintje, e o primeiro foi publicado em 
2001. Seguiram-se mais livros ilustrados, 
assim como coleções de histórias para se 
ler em voz alta. Fez musicais sobre Rintje 
e cenários e figurinos para o balé Coppe-
lia. Em 2000 ganhou o troféu Silver Paint 
Brush por Feodoor has Seven Sisters e, em 
2009, o troféu Golden Paint Brush pelo 
livro de fábulas Up in the Green Lime Tree 
Sat a Big Fat Hen. 

“Um livro divertido e esplêndido. As des-
crições do mundo interior de Finney são 
boas, assim como os diálogos – com um 
toque de poesia, sem nunca cansar o lei-
tor. Sieb Posthuma se supera com suas 
ilustrações a cores.”
leesgoed

traduções
Inglês (Querido), Búlgaro, Catalão,  
Chinês, Espanhol, Papiamento e  
Português (direitos vendidos somente 
para Portugal). 
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Detalhes sobre a publicação:

Schaap met laarsjes (2002)

40 páginas

3.253 palavras

8.000 exemplares vendidos

258+

Maritgen Matter and Jan Jutte  •  Sheep with Boots 

The main characters in this book are a 
wolf and a sheep who take a sleigh ride to-
gether. Sheep is happy to have found a 
friend, but Wolf gets more and more hun-
gry. Maritgen Matter tells her story with a 
light touch, yet her writing has literary 
complexity, with clever dialogue in which 
what is said is often slightly different from 
what is meant. The drawings in the Dutch 
edition are by Jan Jutte.

Maritgen Matter was an illustrator for 
many years, creating theatre posters and 
covers for books and cds. Sheep with Boots 
is her first children’s book and it was an 
instant success. It won her a Silver Paint 
Brush Award in 2003 and was nominated 
for the Golden Owl, a major Flemish  
literary prize. The German edition was 

awarded the Deutsche Jugendliteratur-
preis. 

Jan Jutte works in ink, gouache and water-
colours, sometimes with the addition of 
coloured pencil or acrylics. In 2009 he 
worked alongside the successful American 
author Barbara Joosse to create the picture 
book Roawr. Jutte also illustrates maga-
zines, posters, packaging and multimedia, 
as well as designing murals, stage sets and 
costumes. He has been awarded the Gold-
en Paint Brush Award three times.

In this her first book, Maritgen Matter 
plays with the reader’s expectations, sur-
prises us with astonishing twists and al-
lows her central characters to step outside 
their preconceived roles.
jury report, Deutsche Jugendliteratur-
preis

translations 
English (Gecko Press), French (L’école des 
loisirs), German (Oetinger), Chinese, Ko-
rean, Spanish, Swedish and Turkish.

Maritgen Matter e Jan Jutte • A ovelha de botas

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

email  rights@singel262.nl; l.van.der.leije@singel262.nl   website  www.singel262rights.nl/childrensbooks  

Os personagens principais do livro são um 
lobo e uma ovelha que juntos passeiam de 
trenó. A ovelha está feliz por ter encontra-
do um amigo, porém a fome do lobo vai 
aumentando cada vez mais. O leve toque 
de Maritgen Matter tem, no entanto, com-
plexidade literária, diálogos inteligentes 
nos quais o que é dito é um pouco diferen-
te do que se pretende dizer. Os desenhos 
da edição holandesa são de Jan Jutte.

Durante muitos anos, Maritgen Matter foi 
ilustradora, criando cartazes para teatro e 
capas para livros e cds. A ovelha de botas 
foi seu primeiro livro para crianças – e 
sucesso instantâneo. Deu-lhe o troféu 
Paint Brush de 2003 e foi nomeado para o 
Golden Owl, o grande prêmio literário 
flamengo. A edição alemã foi contemplada 
com o Deutsche Jugendliteraturpreis. 

Jan Jutte trabalha com tinta, guache, aqua-
rela e às vezes acrescenta lápis de cor ou 
acrílico. Em 2009, trabalhou com a bem-
sucedida autora americana Barbara Joosse 
na elaboração do livro ilustrado Roawr.
Jutte também faz ilustrações para revistas, 
cartazes, embalagens e multimedia, assim 

como desenho de murais, cenários de 
palco e figurinos. Recebeu três vezes o 
troféu Golden Paint Brush.

“Neste seu primeiro livro, Maritgen  
Matter brinca com as expectativas dos 
leitores, nos surpreende com reviravoltas 
incríveis e permite aos personagens cen-
trais sair dos papéis previamente esta-
belecidos.”
relatório do júri, Deutsche Jugendlite-
raturpreis

traduções
Alemão (Oetinger), Francês (L’école des 
loisirs), Inglês (Gecko Press), Chinês, 
Coreano, Espanhol, Sueco e Turco.
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Detalhes sobre a publicação:

Wat dansen we heerlijk (2010)

48 páginas

1.656 palavras

6.000 exemplares vendidos

26

Toon Tellegen and Annemarie van Haeringen  •  What a Delightful Dance

In these five new animal stories, the ani-
mals are dancing. The rhinoceros and the 
hippopotamus do a dance that looks like 
nothing on earth and even the trees whirl 
around. 
 These animals aren’t just any old ani-
mals: they’re characters in a book by Toon 
Tel legen, a writer who has created a genre 
all of its own with his philosophical and 
absurdist animal stories. Things are sel-
dom ordinary in Tellegen’s world. The bear 
dances with the honey cake, whispering 
sweet nothings as he gobbles down every 
last crumb of his dance partner, while the 
hedgehog only wants to dance with the 
squirrel if they can both do so in their own 
homes. ‘The way I dance is not a pretty 
sight’, he confesses to the squirrel.

With her lively lines and bright water-
colour and Ecoline paints, Annemarie van 
Haeringen turns the clumsy rhino and the 
awkward hippo into a ravishing pair of 
dancers who swirl over the pages in a 
graceful duet. Elsewhere, the hedgehog 
tires himself out performing complex 
 ballet steps and the whirligig beetle grace-
fully does the splits. It’s the most delightful 
dance ever to appear in a children’s book!

translations
English (Gecko Press), French (L’école des 
loisirs), German (Oetinger) and Spanish.

8+

Toon Tellegen e Annemarie van Haeringen
Que dança gostosa

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

email  rights@singel262.nl; l.van.der.leije@singel262.nl   website  www.singel262rights.nl/childrensbooks  

O rinoceronte e o hipopótamo executam 
uma dança que não se parece com nada, e 
até as árvores balançam ao redor.  Os ani-
mais não são somente animais, são perso-
nagens do livro de Toon Tellegen, um escri-
tor que criou seu próprio gênero com suas 
filosóficas e absurdas histórias de animais. 
 As coisas raramente são normais no 
mundo de Tellegen. O urso dança com o 
bolo de mel, sussurrando coisas melosas, 
enquanto devora a última migalha do par-
ceiro; o ouriço só quer dançar com o esqui-
lo se cada um fizer isso em sua própria casa. 
“Minha maneira de dançar não é tão bonita 
pra ficar me mostrando”, ele confessa ao 
esquilo. 

Com suas linhas vívidas, aquarela brilhan-
te e tinta ecoline, Annemarie van Haerin-
gen transforma o estabanado elefante e o 
desajeitado hipopótamo em um encanta-
dor par de dançarinos que dão voltas pelas 
páginas num dueto gracioso. Mais adiante, 
o ouriço fica exausto com os complexos 
passos de balé e o besouro rodopiante faz 
com elegância seus spacatis. É a dança 
mais divertida já vista em um livro infan-
til. 

tradução
Alemão (Oetinger), Francês (L’école des 
loisirs), Inglês (Gecko Press) e Espanhol.
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Detalhes sobre a publicação:

Winterdieren (2011)

144 páginas

19.935 palavras

20.000 exemplares vendidos

2710+

Bibi Dumon Tak  •  Winter Animals 

Very few writers can do what Bibi Dumon 
Tak does: write outstanding literary non-
fiction for children. Anyone who is at all 
sceptical should read Winter Animals, a 
book that will whisk you away to the most 
remote areas of our world: the North and 
South Poles, ‘the mother and father of the 
earth’.
 After a short and snappy introduction  
to the ‘top’ and ‘bottom’ of our planet,  
Dumon Tak goes on to discuss the lives  
of twenty-three well-known and less well-
known polar residents, with the skill of a 
seasoned polar biologist. Dumon Tak  
provides a great deal of information, yet it 
is never dull to read about the wonderful 
but harsh life that her winter animals lead. 
This is a result of her visual, poetic and 
light-hearted style of writing and the way 

she directly addresses the reader, with  
excellent support from Martijn van der 
Linden’s icy blue winter illustrations. 
Most extraordinary of all is the Arctic 
tern, which ‘follows the sun its whole life 
long’ and flies 40,000 kilometres every 
year, from the North Pole to the South Pole 
and back again. If only you could fly along 
with it, you might think – but not without 
Dumon Tak as the perfect guide.

Bibi Dumon Tak writes literary non- 
fiction for children. Like a documentary 
maker, she goes out into the world and  
reports on what she sees. Sometimes she  
is moved by the suffering of laboratory 
animals (Laika in the Stars, 2006) and 
sometimes by young ex-prisoners (Bad 
Boys, 2007). She won four Silver Slate  
Pencil Awards and a Golden Slate Pencil 
Award for Winter Animals. Her Soldier 
Bear won the American Library Associa-
tion’s Mildred L. Batchelder Award 2012 
for the most outstanding children’s book 
in translation.

translations
German (Bloomsbury).

Bibi Dumon Tak • Bichos de inverno 

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

email  rights@singel262.nl; l.van.der.leije@singel262.nl   website  www.singel262rights.nl/childrensbooks  

Poucos escritores sabem fazer o que Bibi 
Dumond Tak faz: escrever uma excepcio-
nal literatura não ficcional para crianças. 
Quem duvida deve ler Bichos de Inverno, 
um livro que nos remete às mais remotas 
regiões do mundo: os Polos Sul e Norte,  
“a mãe e o pai da terra”.
 Após rápida e incisiva introdução aos 
extremos superior e inferior do nosso 
planeta, Dumon Tak passa a discutir as 
vidas de 23 conhecidos e menos conheci-
dos moradores polares (como a andorinha 
do Ártico, capaz de viajar 40 mil quilôme-
tros, do polo Norte ao Sul, em busca do 
sol) com a competência de bióloga expe-
riente nas duas regiões. Dumon Tak  
oferece bastante informação sobre a vida 
maravilhosa e dura que seus animais de 
inverno levam, mas nunca numa forma 
monótona de ler. É o resultado do seu esti-
lo visual, poético, leve, apoiado pelas ilus-
trações invernais azul gelo de Martijn van 
der Linden. 

Bibi Dumon Tak escreve não ficção literá-
ria para crianças. Como uma documenta-
rista, ela sai pelo mundo e relata o que vê. 

Às vezes, fica comovida com o sofrimento 
de animais de laboratório (Laika in the 
Stars, 2006) e, outras vezes, por jovens 
ex-prisioneiros (Bad Boys, 2007). Ganhou 
quatro troféus Silver Slate Pencil e um 
Golden Slate Pencil por Bichos de Inverno.
Seu Soldier Bear ganhou o prêmio Ameri-
can Library Association’s Mildred L.  
Batchelder em 2012 de livro mais extra-
ordinário já traduzido para crianças. 

traduções
Alemão (Bloomsbury).
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Detalhes sobre a publicação

De gevleugelde kat (2002)

511 páginas

202.059 palavras

16.000 exemplares vendidos

28

Isabel Hoving  •  The Dream Merchant

Hoving’s first book, The Dream Merchant, 
was a runaway success in the Netherlands 
and won the 2003 Golden Kiss Award, the 
most prestigious young adult book award. 
 It’s a thought-provoking and epic fantasy 
adventure. Josh Cope is a bit of a dreamer, 
who sometimes steals things. Otherwise, 
he’s just your average boy. So why is an in-
ternational corporation calling him in the 
middle of the night, insisting that he come 
and work for them? Why would they be so 
convinced that Josh is the key to conquer-
ing their new market – the Past? Drawn 
into this astonishing whirlwind adven-
ture, Josh soon finds himself in the middle 
of a nightmare, caught in a place between 
dreams and reality. To find their way back, 
Josh and his friends must follow a trail that 
takes them right to the very heart of the 

human imagination – and to the furthest 
ends of time itself.

Isabel Hoving was born in Amsterdam and 
began her career as a secondary school 
teacher, during which time she became 
very active in the Dutch women’s move-
ment. She eventually gave up her job to 
study literary theory full time and spent 
some months in Senegal for a research 
project. She is now an academic and lec-
turer at the University of Amsterdam and 
publishes in the fields of intercultural and 
postcolonial theory and cultural analysis. 

Here is a dreamtime so intense, so danger-
ous you don’t want it to end ever.
michael morpurgo, Britain’s Children’s 
Laureate

translations
English (Candlewick Press, Walker 
Books), German (Carlsen), Italian and 
Japanese.

11+

Isabel Hoving • O mercador de sonhos

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

email  rights@singel262.nl; l.van.der.leije@singel262.nl   website  www.singel262rights.nl/childrensbooks  

Primeiro livro de Hoving, O mercador de 
sonhos teve sucesso significativo na Holan-
da e ganhou o Golden Award Kiss de 2003, 
o mais prestigioso prêmio de livros escri-
tos para jovens.  É um épico de aventuras 
fantasiosas que provoca a imaginação. 
Josh Cope é um jovem meio sonhador que 
às vezes rouba objetos. Ou vendo de outra 
forma, ele é somente o garoto médio. 
 Então por que uma corporação inter-
nacional lhe telefona no meio da noite, 
insistindo para que ele trabalhe lá? Por  
que estariam tão convencidos de que Josh  
é a chave para conquistarem um novo  
mercado – o Passado? Atraído por esse 
assombroso turbilhão, Josh logo se en-
contra no meio de um pesadelo, preso 
entre sonho e realidade. Para encontrar  
o caminho de volta, Josh e os amigos  
têm que seguir uma trilha que os leva  
diretamente ao coração da imaginação 
humana – e aos confins do próprio tempo. 

Isabel Hoving nasceu em Amsterdã e ini-
ciou sua carreira como professora do ensi-
no médio, período em que se tornou muito 
ativa no movimento feminista  holandês. 
Posteriormente, desistiu do trabalho para 
estudar teoria literária em tempo integral 
e passou alguns meses no Senegal em um 
projeto de pesquisa. Agora, dedica-se às 
atividades acadêmicas. É docente e confe-
rencista da Universidade de Amsterdã e 
publica nas áreas de teoria intercultural, 
pós-colonial e análises no campo da cultu-
ra.

“Aqui o sonho é tão intenso, tão perigoso, 
que você deseja que nunca termine.”
michael morpurgo, Britain’s Children’s 
Laureate

traduções
Alemão (Carlsen), Inglês (Candlewick 
Press, Walker Books), Italiano e Japonês.
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publications
To inform foreign publishers about new and success-
ful quality Dutch-language literature, the foundation 
publishes 10 Books from Holland twice a year.
 Quality Non-Fiction from Holland appears  
annually to help foreign publishers and editors keep 
abreast of the latest developments in quality Dutch 
non-fiction.
 Children’s Books from Holland is a yearly brochure 
that appears just before the Inter national Children’s 
Book Fair of Bologna.
 Dutch Classics presents the best of fiction, non-fic-
tion, children’s books and poetry; a team of experts 
has selected those titles that deserve to be regarded as 
Dutch classics.
 These English-language bulletins are distributed 
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.

financial assistance for the translation of 
dutch literature
The Dutch Foundation for Literature stimulates inter-
est in Dutch literary  fiction and non-fiction abroad by 
providing information and granting translation subsi-
dies. When buying the rights to a work of Dutch fic-
tion or non-fiction,  publishers may apply to the foun-
dation 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 trans-
lator 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.

colophon
© 2013 Dutch Foundation for Literature
translations   Júlia Abreu de Souza, Joaci Pereira 
Furtado, Liz Waters
editors   Nicole Eder, Pieter Steinz, Maarten Valken, 
Agnes Vogt
photography   Alma Anselmi, Tina Sejbjerg
design   Suzan Beijer
Printed in the Netherlands by Ruparo

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

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 

auxílio financeiro à tradução de  

literatura holandesa

A Fundação de Literatura Holandesa fomenta o 

interesse em obras literárias holandesas de 

ficção e não-ficção no exterior, dando informa-

ções e concedendo auxílio financeiro a tradu-

ções. Quando da compra dos direitos autorais 

de determinada obra holandesa de ficção ou 

não-ficção, o editor poderá solicitar da Funda-

ção um subsídio. O formulário de solicitação 

deverá ser enviado juntamente com cópias tanto 

do contrato entre editor e detentor dos direitos 

como do contrato referente à tradução. O mon-

tante do subsídio concedido varia segundo o 

gênero e a qualidade do livro. No caso de o 

tradutor ainda não ser conhecido junto à  

Fundação se lhe pedirá a tradução de um frag-

mento do texto para avaliação. O patrocínio 

será pago quando a Fundação receber dez  

cópias de cortesia do livro traduzido.

colofão

© 2013 Fundação de Literatura Holandesa

traduções   Júlia Abreu de Souza,  

Joaci Pereira Furtado, Liz Waters

editores   Nicole Eder, Pieter Steinz,  

Maarten Valken, Agnes Vogt

fotografia   Alma Anselmi, Tina Sejbjerg

design   Suzan Beijer

Impresso nos Países Baixos pela Ruparo

publicações

Com o objetivo de manter editores estrangeiros 

a par de novidades e sucessos no campo da 

literatura holandesa de qualidade, a Fundação 

de Literatura Holandesa publica duas vezes ao 

ano 10 Books from Holland.

 Quality Non-Fiction from Holland aparece 

anualmente a fim de manter os editores estran-

geiros informados sobre os mais recentes 

 desenvolvimentos na área da não ficção  

holandesa.

 Children’s Books from Holland é uma brochu-

ra anual que sempre aparece pouco antes da 

Feira Internacional de Literatura Infantil de 

Bolonha.

 Clássicos holandeses apresenta os melhores 

livros de ficção, não ficção, infantis, e de poesia; 

uma equipe de especialistas selecionou os títu-

los que merecem ser considerados clássicos 

holandeses.

 Tais boletins em língua inglesa são distribuí-

dos isentos de custos a editores estrangeiros.  

Se desejar receber quaisquer destes boletins, 

nos alegraremos de acrescentá-lo à nossa lista 

de correspondência. 

 Para obter mais informações sobre a Funda-

ção de Literatura Holandesa e uma lista comple-

ta 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 conhecimento da cultura 

dos Países Baixos. A casa do tradutor é o recur-

so ideal para tradutores desejosos de levar a 

cabo alguma pesquisa em relação a projetos de 

tradução, e até mesmo a fim de que possam 

con sultar 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

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 

LTTRNFNDS_Brasil_2013_v08.indd   29 21-06-13   09:58



Content

Frederik van Eeden  •  The Deeps of Deliverance

Willem Fredrik Hermans  •  The Darkroom of Damocles

J.C. Bloem  •  Collected Poems

Frank Martinus Arion  •  Double Play

Hella S. Haasse  •  Eye of the Key

Peter Buwalda  •  Bonita Avenue

Margriet de Moor  •  The Painter and the Girl

Arnon Grunberg  •  The Man Without Illness

Harry Mulisch  •  Criminal Case 40/61

Geert Mak  •  Amsterdam

Govert Schilling  •  The Hunt for Planet X

Abram de Swaan  •  Words of the World

Piet Vroon  •  Smell

Dick Swaab  •  We Are Our Brains

Jelto Drenth  •  Origin of the World

Midas Dekkers  •  Physical Exercise

Thé Tjong-Khing  •  Where is the Cake?

Ingrid and Dieter Schubert  •  Bear and Hedgehog series

Hanna Kraan and Annemarie van Haeringen  •  
Here is the Wicked Witch

Princess Laurentien van Oranje and Sieb Posthuma  •  
Mr Finney and the World Turned Upside-down

Maritgen Matter and Jan Jutte  •  Sheep with Boots

Toon Tellegen and Annemarie van Haeringen  •  
What a Delightful Dance

Bibi Dumon Tak  •  Winter Animals

Isabel Hoving  •  The Dream Merchant

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

Ficção 

Livros infantis 

Não ficção 

Frederik van Eeden  •  Os abismos da libertação

Willem Fredrik Hermans  •  O quarto escuro de Dâmocles

J.C. Bloem  •  Antologia poética

Frank Martinus Arion  •  Jogo duplo

Hella S. Haasse  •  O olho da chave

Peter Buwalda  •  Avenida Bonita

Margriet de Moor  •  O pintor e a moça

Arnon Grunberg  •  O homem sem doenças

Harry Mulisch  •  O processo criminal 40/61

Geert Mak  •  Amsterdã

Govert Schilling  •  A caça ao Planeta X

Abram de Swaan  •  Palavras do mundo

Piet Vroon  •  Olfato

Dick Swaab  •  Somos os nossos cérebros

Jelto Drenth  •  A origem do mundo

Midas Dekkers  •  Exercício físico

Thé Tjong-Khing  •  Onde está o bolo?

Ingrid e Dieter Schubert  •  O livro do urso e do ouriço

Hanna Kraan e Annemarie van Haeringen  •  
Histórias da Bruxa Zangada

Princess Laurentien van Oranje e Sieb Posthuma  •
O senhor Finney e o mundo de pernas para o ar

Maritgen Matter e Jan Jutte  •  A ovelha de botas

Toon Tellegen e Annemarie van Haeringen  •  
Que dança gostosa

Bibi Dumon Tak  •  Bichos de inverno

Isabel Hoving  •  O mercador de sonhos

Sumário

LTTRNFNDS_Brasil_2013_v08.indd   30 21-06-13   09:58


