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9 789492 600424

De opstand van Angolese plantagearbeiders tegen de blanke eigenaar

Tastbare spanning tussen zwart en wit

ISBN 	9789492600424 | NUR	302 | Uitvoering Paperback	met	flappen	

Omvang	144	p.	| Vertaling	Rob	van	der	Veer | Verschijnt	Oktober	2021 | Prijs		14,99
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Elsa Joubert (1922-2020) was een van de grootste schrijfsters van 

Zuid Afrika. Ze was zeer maatschappelijk betrokken en stelde in haar 

romans vaak het onrecht aan de kaak dat blanken zwarten aandeden. 

Waarom zijn de “eigen” Angolese mensen van Carlos Figuera 

in opstand gekomen, en waarom hebben ze in één dag alles 

vernietigd wat hij in de loop der jaren heeft opgebouwd? Zo slecht 

heeft hij ze niet behandeld. Ze kregen eten, en met kerst nieuwe 

kleren. Hij heeft al die tijd maar één van hen doodgeslagen, en dat 

is al lang geleden.

Onbegrip tussen wit en zwart leidt tot wederzijdse haat, 

verachting en moord. Carlos’ arbeiders komen in opstand.  

Ze nemen de plantage in en hem en zijn gezin gevangen. Zijn 

leven laten ze vooralsnog ongemoeid. Opstandelingen en 

gevangenen wachten in spanning op de commandant, die later 

per helikopter uit Congo zal komen om zijn oordeel te 

geven over onderdrukkers en rebellen. 

Sinds het verschijnen van deze op feiten gebaseerde 

roman in 1963 heeft het boek zijn lezers geschokt 

en ontroerd. Een adembenemend boek waarin 

de spanning van de Europese aanwezigheid 

in Afrika tastbaar wordt.

Elsa Joubert

We wachten op 
 de commandant
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9 789492 600431
ISBN 9789492600431 | NUR 274 | Uitvoering Gebonden  | 	Vertaling Lourens	van	Veluw	

Omvang 40 p. |  Verschijnt September 2021| Prijs 14,99

Bekroond met de Caldecot Medal

Zulke vrienden wil iedereen!
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Philip en zijn vrouw Erin Stead zijn allebei schrijver en 

illustrator. Ze maakten dit boek samen. Van Philip verscheen eerder 

Een huis voor vogel, wat door Publishers Weekly werd uitgeroepen 

tot het beste prentenboek van 2012.

Philip en Erin Stead 

Amos Muis blijft  
een dagje thuis

Amos Muis neemt elke ochtend de bus naar 

zijn werk in de dierentuin. Met de olifant 

speelt hij schaak, met de schildpad doet hij 

een hardloopwedstrijd (de schildpad wint 

altijd). En de verlegen pinguin? Daar zit hij 

gewoon een poosje zwijgend naast.  

Op een dag wordt Amos ziek. Zijn 

dierenvrienden missen hem enorm en 

verzinnen er wat op! 

Dit boek was volgens de New York Times en 

Publishers Weekly het beste prentenboek 

van 2010. Het werd bekroond met de 

Caldecot Medal, de meest prestigieuze 

prijs voor prentenboeken in de VS. Vreemd 

genoeg was het nog nooit vertaald en dat 

wordt nu goed gemaakt.
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9 789492 600448
ISBN 9789492600448 | NUR 274 | Uitvoering Gebonden  | 	Vertaling Lourens	van	Veluw	

Omvang 32 p. |  Verschijnt September 2021| Prijs 14,99

Humor voor het slapengaan

Grappig voor kinderen én volwassenen
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Jory John en Benji Davies 

Welterusten nu!

Beer is moe. Zo moe dat hij wel weken kan slapen. 

Maanden zelfs. Maar buurman eend is klaarwakker. 

Heeft Beer zin om plezier met hem te maken? 

Of koekjes te bakken? Of in ieder geval naar zijn 

bezeerde snavel te kijken? Met een luid en duidelijk 

‘welterusten nu!’ wordt eend telkens de deur 

gewezen. Maar hij geeft het niet zo snel op …

(Lezersreacties op  
Goodreads en Amazon)

“Briljant!”
“Dit is zoooo leuk; ik denk dat ik het nóg 

leuker vind dan mijn zesjarige kind…”

Jory John  is  een New York Times bestseller-

auteur van prentenboeken. Jory woont in de USA. 

Benji Davies is een beroemde illustrator. Door 

hem geïllustreerde boeken zijn in vele talen 

verschenen. Benji woont in Engeland.

“Hartstikke  
        grappig!”

  | Aldo M
anuzio Aanbiedingscatalogus N

ajaar 2021

7



paolo

9 789492 600332

ISBN 978-9-49260-033-2

9 789492 600455
ISBN 9789492600455 | NUR	273/749 | Uitvoering Gebonden	

Omvang	32	p.	|  Verschijnt	Oktober	2021 | Prijs	14,99

Tekst op rijm 

Een hospice in een kinderverhaal 

Muis Mies
en het hospice

Lianne Biemond & 
Corrie van der Spek
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Lianne Biemond en Corrie van der Spek maakten al eerder 

samen een prentenboek ‘Eegje Pleegje’ een toegankelijk verhaal dat 

pleegzorg bespreekbaar maakt voor jonge kinderen.

De familie Muis komt te wonen in een stevig nieuw hol in het bos. 

Ook oom Bram trekt bij hen in, samen met zijn gezin. Maar wat is er 

met oom aan de hand? Hij ziet bleek, zijn staart hangt slap en hij wil 

niets eten. De muisjes zorgen goed voor hem, maar algauw is het voor 

oom te druk in het hol. Muis Mies ontdekt een mooi en rustig huis, 

met bloemetjes voor de ramen. Een huis voor zieke dieren!  

Daar brengen ze oompje heen, waar ze hem trouw blijven bezoeken…

ook als hij niet meer beter wordt. 

Een prentenboek dat kinderen op hun eigen niveau 

laat kennismaken met een hospice.

Lichtvoetig prentenboek over zware thema’s! 
(ongeneeslijke ziekte, verlies, dood)

‘Ik kan niet meer beter worden. 
Daarom vind ik het wel fijn
om tijdens mijn laatste dagen
in dat stille huis te zijn.' 

Oom kreeg er een fijne kamer
en een lekker stevig bed.
Dokter Beer kwam voor hem zorgen,
ook ma Konijn werd ingezet.

Lianne Biemond en Corrie van der Spek

Muis Mies en het hospice

  | Aldo M
anuzio Aanbiedingscatalogus N

ajaar 2021

9



aldo

9 789492 600462
ISBN 9789492600462 | NUR	730 | Uitvoering Paperback	

Omvang	224	p. | Verschijnt	Oktober	2021 | Prijs	20,00

Nodige vragen bij een wijdverbreide overtuiging

Een kritisch en moedig boek

Niet

Een kritiek op het 
academisch nihilisme

John van der Horst
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John van der Horst Filosoof John van der Horst is in het dagelijks leven adviseur op 

het gebied van onderwijs, diversiteit en cultuur, en  is daarnaast schrijver en schilder. 

Ook heeft hij jarenlang wijsbegeerte en ethiek gedoceerd op de Bestuursacademie 

Nederland.

In de wetenschappelijke wereld worden beide vragen 

vaak met “ja” beantwoord. Maar John van der Horst 

heeft zijn twijfels bij dit academisch “nietsisme” dat 

ervan uitgaat dat de wereld uiteindelijk wordt geregeerd 

door blinde natuurkrachten. Hij schopt tegen het zere 

been van materialistische reductionisten door vragen te 

stellen als Waarom houdt de mens van muziek? Hoe kan 

uit dode en willoze materie leven ontstaan? Verblijven 

onze herinneringen werkelijk in onze hersenen?  Hebben 

liefde en moraal bestaansrecht in een door macht en 

overlevingsdrift aangedreven evolutie?

In een toegankelijke stijl knaagt John van der Horst aan 

de wankele zuilen waarop het academisch nihilisme 

gebouwd is. De auteur laat zien dat er een positieve 

gerichtheid in deze wereld is die zich niet slechts in 

materiële termen laat beschrijven, omdat ze in vele 

opzichten juist tegengesteld aan de materie is: bezield, 

betrokken, altruïstisch.

John van der Horst

Niet Nix
Een kritiek op het academisch nihilisme

Is de geest slechts een werkzaamheid van het brein? 
Is de mens eigenlijk de slaaf van zijn genen?   | Aldo M
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