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Nicole Krauss – Een man zijn

Een meesterlijke verhalenbundel over wat het betekent om vrouw te zijn, om man te zijn. En

over menselijke zwakte en kracht.

Op de vloer van haar slaapkamer bij een hospita vertelt een tienermeisje haar vriendinnen over

de zakenman die haar een briefje van 500 franc gaf, met daarop zijn hotelkamernummer.

Een oude professor, die op het randje van de dood balanceerde, vlucht met zijn pasgeboren

kleinkind naar het dakterras van een appartementengebouw.

Twee zussen keren terug naar huis voor het scheidingsritueel van hun ouders.

Een moeder belt haar dochter op om te vertellen dat ze een nieuwe echtgenoot toebedeeld heeft

gekregen van de overheid.
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

Een man zijn is een onvergetelijk boek dat onder de huid van de lezer kruipt. Krauss schrijft

meesterlijk over man-vrouwverhoudingen. Als u een verhalenbundel leest dit jaar, laat het dan

deze zijn.

Over Donker woud:

‘Diepzinnige roman over het achterlaten van oude vormen en conventies.’
— De Standaard  

‘Meeslepend verhaal en een eerbetoon aan de literatuur.’   
— Trouw

‘Een briljante roman.’  
— de Volkskrant 

Nicole Krauss (1974) debuteerde met Man komt kamer binnen (2003), dat door de Los

Angeles Times werd verkozen tot Book of the Year. De geschiedenis van de liefde (2005) werd

internationaal juichend ontvangen. Krauss publiceerde verhalen in The New Yorker, Esquire en

Best American Short Stories. In 2010 verscheen Het grote huis. En in 2018 verscheen Donker

woud. Krauss woont in New York.



psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.

Ambo|Anthos
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