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‘In zijn jaren in Scheveningen kocht hij elke zondag bij dezelfde kiosk The

IN OKTOBER 10 JAAR MINISTER-PRESIDENT

Sunday Times, die hij dan altijd op het terras van dezelfde strandtent ging

Hét verhaal over Mark Rutte, hoe hij werd

zitten lezen. Hij keek ook naar de BBC, hij wilde niets missen van de Britse
politiek. Door een JOVD-vriend kwam daar later de Amerikaanse politiek bij.

tot wie hij is

Wat hem vooral aantrok in politieke biografieën, wisten zijn vrienden, waren

PETRA DE KONING

de “historic firsts” waar ook de Amerikaanse president Nixon zo van hield:
PETRA DE KONING

politieke feiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die te maken hadden met de
persoonlijkheid of beslissingen van die ene politicus.’
[...]
‘Rutte was, dat vond hij heel belangrijk, de eerste liberale premier sinds
Cort van der Linden in de Eerste Wereldoorlog. Opmerkelijk was ook zijn
televisietoespraak van 16 maart 2020, toen het coronavirus zich in Nederland
verspreidde. Geen andere premier had op die manier het Nederlandse volk
toegesproken sinds Joop Den Uyl in de oliecrisis in 1973, die leidde tot autoloze
zondagen en benzine op de bon.’
Dat hij volgens zijn vriend Jort Kelder de langst zittende premier van Nederland
wilde worden, deed Rutte zelf af als een grap. Maar ook zijn andere vrienden
wisten: het was geen grap. CDA’er Ruud Lubbers had het record, hij was
minister-president van 4 november 1982 tot 22 augustus 1994. Rutte kende het
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Grote presentatie

aantal dagen uit zijn hoofd: 4307. Toen een oud-VVD-medewerker een keer op

l

Advertenties

de radio zei dat Mark Rutte nog wel twintig jaar premier kon zijn, kreeg hij van

l

Posters

hem een sms: ‘Geweldig idee. Dan zou ik misschien twee keer een troonwissel

l

Veel media-aandacht

meemaken.’
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Mark Rutte gaat over een politiek leider die als scholier

isbn

en student al op zoek was naar een rol voor zichzelf in de

978 94 92754 28 8

geschiedenis. Het is het verhaal dat mensen van dichtbij
met hem meemaakten, op school en thuis, in de JOVD,
op het Binnenhof, in Europa. En ook het verhaal dat voor
een deel werd bedacht door campagnestrategen en andere

prijs

€ 20,00
oms l a g ont w erp

VVD’ers die zich bleven afvragen of Rutte wel echt wist en

Lizzy Loesberg &

snapte wat zijn eigen kiezers het allerbelangrijkste vonden.

Claudia Claas/Valetti
om v an g

Mark Rutte laat een politicus zien die extreem kwaad kan
zijn als hij de controle verliest. Die vertrouwelingen kwijtraakte en dus ook leegte om zich heen creëerde. Maar die
ook elke zondag koffie dronk met de bejaarde moeder van
een vriend, die in zijn appartement boven hem woonde en
niet moeilijk deed toen er door het plafond heen stroop

220 blz.
f ormaat

14 x 22 cm
u it v oerin g

paperback met flappen

uit haar keuken op zijn Italiaanse pakken was gekomen. En

nur

haar voorstel weigerde om meer te gaan betalen aan huur.

320

‘Wat moet ik met dat geld?’

v ers c h ijnt

1 oktober 2020

mark r u tte

Petra de Koning
In 2006 won Mark Rutte de lijsttrekkersstrijd van de VVD maar nét van Rita Verdonk. In de partij
bleven er daarna zoveel twijfels over hem dat hij in 2009 bijna door het hoofdbestuur naar huis
werd gestuurd en in 2010 ook niet de officiële premierskandidaat mocht zijn van de VVD. Tien
jaar later lijkt zijn positie onaantastbaar, en niet alleen in de VVD.
In Mark Rutte laat NRC-journalist Petra de Koning zien wat hem maakte tot wie hij is, hoe zijn
manier van denken en doen zich ontwikkelde. En misschien ook wel vooral al die jaren hetzelfde
bleef.
Hoe kan het dat iemand die bekend kwam te staan als politicus-zonder-opvattingen, die met
rechts en links regeerde, een rij van verkiezingsbeloften verbrak en grote politieke inschattingsfouten maakte, volgens opinieonderzoek in 2020 wordt gezien als de beste naoorlogse minister-president van Nederland?

petra de konin g

Petra de Koning schreef eerder De dochter van de slager,
en andere verhalen uit Péc, een stad in Kosovo (2000) en
samen met Cees Banning Balkan aan de Noordzee, over
het Joegoslavië-tribunaal, over recht en onrecht (2005).
Ze werkt sinds 1998 bij de NRC. Van 2008 tot 2013 was
ze correspondent in Brussel, sinds 2013 is ze politiek
redacteur. Dit jaar won ze de Anne Vondelingprijs voor
politieke verslaggeving.
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t u ssen

‘Kortom, we bevinden ons in een seksueel doolhof waarvan

isbn

niemand meer de uitgang weet. Wat mag nog wel, wat juist

978 94 92754 29 5

v ro u w

niet meer? Daarom lijkt het me beter dat we met z’n allen –

en man

seksuele onthouding gaan doen. Ja, het leven zal nogal saai

Frits Abrahams

seks – vaker afgedwongen dan ongedwongen?’

homo’s mogen natuurlijk ook meedoen - een tijdje aan
worden, maar mág het na al die eeuwen van onrustige

€ 15,00
oms l a g ont w erp

Claudia Claas/Valetti
om v an g

144 blz.

Tussen
vrouw
en man

‘Weinig columnisten werken al zo lang op zo’n hoog
niveau als Frits Abrahams die sinds 1998 op de Achterpagina
van NRC Handelsblad net zo gemakkelijk over politiek en
literatuur schrijft als over film, sport en de kunst van het
ouder worden.’
w i l ma de rek in de v o l kskrant

Frits Abrahams

f ormaat

14 x 22 cm
u it v oerin g

gebonden
nur

303
‘Abrahams schrijft verborgen parels.’

v ers c h ijnt
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Van pure
liefde tot
#MeToo
Hoe gaan vrouwen en mannen met elkaar om? Wat trekt hen in elkaar aan, wat drijft hen uit
elkaar? Wat gebeurt er als het misgaat en hoe proberen ze dat, met vallen en opstaan, te
voorkomen?
Het is een terugkerend thema in de columns die Frits Abrahams de afgelopen twintig jaar voor
NRC schreef. Abrahams keek goed om zich heen en luisterde aandachtig, ook als het niet voor
zijn oor bestemd was. Hij vond zijn onderwerpen op straat, in het café, in trein en tram, in eigen
familiekring en in de media.
De vrouwen bij Harry Mulisch, Philip Roth, Marcello Mastroianni en Alfred Hitchcock, de
val van overspelige politici, de geheime liefde van een vroegere collega, de ervaringen van een
escortdame, de ontwikkelingen rond #MeToo – Abrahams heeft het allemaal nauwkeurig
opgeschreven met zijn scherpe, vaak humoristische pen.

prijs

f rits abra h ams

Frits Abrahams schrijft sinds 1998 een column
in NRC, lange tijd elke dag. Hij schreef voor deze krant
ook reportages, interviews, een rechtbankrubriek en
tv-recensies. Hij was ook redacteur van het literaire
tv-programma Hier is… Adriaan van Dis. Vorig jaar
verscheen de succesvolle bundel Met de kat naar bed.
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derti g
ee u w en

Deze bundel biedt een representatief overzicht van de klassieke
Chinese poëzie vanaf de oudste verzameling van liederen en
hymnen. Alle belangrijke genres en dichters komen aan bod met
een uitvoerige keuze uit hun werk.

c h inese
po ë z ie

Wilt L. Idema

isbn

978 94 92754 30 1
prijs

€ 35,00
oms l a g ont w erp

Gedachten in een stille nacht
Het schijnsel van de maan viel voor het bed,
Ik meende dat de rijp de grond bedekte.
Ik zag omhoog en staarde naar de maan,
En boog het hoofd en dacht aan thuis.

Claudia Claas/Valetti
om v an g

656 blz.
f ormaat

14 x 22 cm

WILT L. IDEMA

Aan mijn vrouw
Driehonderdzestig dagen heeft een jaar
En alle dagen ben ik straalbezopen.
Je bent dan weliswaar mijn echtgenote
Maar leeft als onbestorven weduwvrouw!

Van het Boek
der Oden tot
het einde van
het keizerrijk
Dring door tot de wortels van het Chinese denken

u it v oerin g

paperback met flappen
nur

306
v ers c h ijnt

Li Bai (701-762)

Over de succesvolle Spiegel van de klassieke Chinese poëzie (waarvan dit boek een zeer ingrijpende bewerking is) schreef de pers:
‘…als dit boek iets verdient, is het wel een bestseller te worden.’
de te l e g raa f

‘Superieure vertaling van W.L. Idema.’
‘De mooiste en indrukwekkendste poëziepublicatie van het jaar.’

Met de spectaculaire groei van de Chinese economie in de afgelopen decennia is in China ook de
trots op de eigen traditie weer toegenomen. Deze wordt steeds meer gezien als een inspiratie voor
de hedendaagse politiek en cultuur. Geen betere manier om door te dringen tot de wortels van het
hedendaagse Chinese denken dan de lectuur van deze tegelijk oude en springlevende poëzie.

de v o l kskrant

In de Chinese cultuur heeft de poëzie altijd een grote rol gespeeld. Een ononderbroken traditie
van dertig eeuwen heeft een dichtkunst voortgebracht van een weergaloze verscheidenheid en
rijkdom. Ontroerd door de wereld om hen heen — de natuur, de maatschappij, hun vriendenkring
en hun gezin — schreven de Chinese dichters van alle tijden gedichten die ook de moderne lezer
nog steeds overrompelen. Naast deze lyrische observaties van de alledaagse werkelijkheid met al
hun vreugden en verdriet vinden we ook magistrale lofzangen en felle hekeldichten. Miskenning
door de keizer of het uitvallen van een kies — alles was stof voor de Chinese dichter.

w i l t l . idema

Wilt L. Idema doceerde Chinese letterkunde aan de
Universteit Leiden en aan Harvard University. Voor zijn
vertalingen van klassieke Chinese poëzie ontving hij de
Martinus Nijhoff Prijs.

oktober 2020
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J.M.A. Biesheuvel
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prijs

€ 15,00

Midprice
editie
7e druk!

oms l a g ont w erp

Claudia Claas/Valetti

Verhalen
uit het
gekkenhuis

Hoe in harmonie met jezelf én
je omgeving te leven
‘Marie Kondo voor de geest’

f ormaat
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paperback
nur
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€ 12,50

Midprice
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312 blz.

J.M.A.
BIESHEUVEL

h et l e f niet aardi g
te w i l l en z ijn

het lef
niet aardig
te willen
zij n
Het Japanse fenomeen om
in harmonie met jezelf én
je omgeving te leven

ICHIRO KISHIMI EN FUMITAKE KOGA
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‘Een prachtig boek voor iedereen die Biesheuvel nog niet kent of die hem een beetje was vergeten.

Deze toegankelijk geschreven levenscoach-gids (die eerder verscheen onder de titel De moed jezelf

Hopelijk betekent dit de herontdekking van een van de meest bijzondere schrijvers van Nederland.’

te zijn.) leert je hoe je de kracht in jezelf ontplooit om de persoon te zijn die je echt wilt zijn.

bert w a g endorp

En opgeruimde geest maakt je leven overzichtelijk. Zo komt er ruimte om blijvend geluk te vinden.

‘Een geweldige kennismaking met een van de beste korte verhalenschrijvers van ons land!’

Wereldwijd al ruim 4 miljoen exemplaren verkocht.

matt h ijs v an nie u w kerk in d w dd

‘Marie Kondo voor de geest.’
‘Biesheuvel schetst een ongehoord universum, duister en duivels maar ook fantastisch en kleurig.’
tro u w

‘Met de disease to please heb je alleen jezelf.’
opra h w in f re y
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