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Eindelijk een nieuwe Adiga!

ARAVIND ADIGA
• Auteur van internationale megaseller
De witte tijger
• Winnaar Man Booker Prize
(Madras, 1974) groeide
op in het zuiden van India. Hij studeerde in New York en Oxford en schreef
artikelen in tal van kranten. Voor zijn
romandebuut The White Tiger ontving
hij in 2008 de Man Booker Prize. Adiga
woont in Mumbai, India.

© fernando morales

aravind adiga
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Nieuw meesterwerk van Booker Prize winnaar
Verschijnt gelijktijdig met Engelstalige editie

aravind adig a

Gratie
Danny – oorspronkelijk Dhananjaya Rajaratnam
– is gevlucht uit Sri Lanka en woont illegaal in
Sydney, Australië. Hij verblijft in een voorraad
kamer, werkt als schoonmaker, en is al drie jaar
bezig een nieuwe identiteit voor zichzelf te cree
ren. Hij heeft zijn accent weggepoetst, hij heeft
highlights in zijn haar en een vegan vriendin. Het
normale leven ligt bijna binnen handbereik.
Maar dan hoort hij dat een van zijn klanten is
vermoord. Danny kende haar goed, en hij heeft
een sterk vermoeden wie het gedaan heeft. Moet
hij bekennen wat hij weet met het risico het land
uitgezet te worden? Heeft iemand zonder rech
ten wel verantwoordelijkheden?

uitgebreide
marketingcampagne
• socialmediacampagne
• onlinecampagne met boektrailer
• pos -materiaal op aanvraag
• auteursbezoek i.s.m. Border Kitchen
• auteur beschikbaar voor interviews
• leesexemplaren

Gratie is een psychologische pageturner over een
tijdloos moreel dilemma, geschreven in de typi
sche geestige en warme stijl van Adiga.

Over De witte tijger:
‘Een uitbundig boek waar het vertel
plezier vanaf spat.’ nrc handelsblad
‘Pijnlijk, geestig en kwaad.
Een absoluut prijsboek.’ het parool

‘Heel geestig maar ook dreigend.
Houdt je op het puntje van je stoel
van begin tot eind.’ financial times
‘Meedogenloos en briljant.’
sunday telegraph

‘Een meesterwerk.’ the times
Off the record
Ik kon niet wachten om Gratie te lezen, eindelijk een nieuwe Adiga! En het boek
lost de hoge verwachtingen ruimschoots in. Het is een krachtig verhaal: grote
thema’s, verteld met spanning en humor, waarbij je af en toe moet slikken om
dat het ook zo schrijnend is. De witte tijger nam ons mee naar India, Gratie speelt
in het westen. Nu kunnen we echt niet meer zeggen dat dit niet over ons gaat.’
NS

ISBN 978-90 4682 638 6



illegaal

white tiger

immigratie

whodunnit

februari 2020 | € 20,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 256 blz. | oorspronkelijke titel Amnesty
vertaling Arjaan van Nimwegen en Thijs van Nimwegen | nur 302 | omslagbewerking Rouwhorst +
Van Roon | e-book isbn 978 90 468 2639 3 | isbn 978 90 4682 638 6

9 789046 826386
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sarah domog ala

Aangrijpend verhaal over het taboe
van de bedrogen vrouw

Trouw
Aan mijn man en zijn minnares
Sarah is eind dertig en woont met haar gezin op
een berg in Frankrijk wanneer ze erachter komt
dat haar man een affaire heeft. Heen en weer
geslingerd tussen woede, wanhoop en schaamte
zet ze alles in om haar gebroken hart te lijmen.
Wanneer ze de constante gedachten aan ‘de andere
vrouw’ niet meer uithoudt, besluit ze contact met
haar op te nemen. Die ontmoeting zorgt voor een
verrassend einde aan een oeroud verhaal.
In dit krachtige, eerlijke boek richt Sarah zich tot
haar man én tot zijn minnares. Haar verhaal is het
verhaal van elke vrouw, van hoe je een weg vindt
in het huwelijk, het moederschap, hoe je omgaat
met ouder worden. Hoe je trouw blijft, aan jezelf
én aan de ander.

• universeel thema, prachtig uitgewerkt
• waargebeurd, herkenbaar, hoopgevend
• auteur is vaste columnist voor Happinez

Over De kunst van het verdwijnen:
‘Prachtig autobiografisch debuut.’ viva
‘Persoonlijk en krachtig boek.’ happinez

© klaas jan kliphuis

‘Nooit eerder las ik zo zintuiglijk en
inzichtelijk over hoe een succesvol,
intelligent iemand van het ene op
het andere moment nergens meer toe
in staat blijkt.’ Thomas Heerma van Voss
in metro

‘Komt binnen als een bom. Aangrijpend,
heftig en herkenbaar.’ Boekhandel Paagman,
Boek van de Maand
(1978) is filmmaker, schrijver,
healer en columnist. In 2017 debuteerde ze met
De kunst van het verdwijnen, het persoonlijke relaas van haar burn-out, dat zeer positief werd
ontvangen door critici en lezers.

sarah domogala

Off the record
Ik ken niemand die zo diep vanuit het hart schrijft als Sarah Domogala. In Trouw laat ze
zien wat er met je gebeurt als je wordt bedrogen. In haar beeldschone, indringende stijl
toont ze niet alleen de achtbaan van emoties, maar ook het stigma van de vrouw
die besluit te blijven. Dit boek gaat recht door de pijn en kijkt verder. Hoe vergeef je de
ander, en jezelf ?’ NS

ISBN 978-90 468 2649 2



ontrouw

affaire

liefde

taboe

april 2020 | € 20,– | gebonden met omplakte band | 12,5 x 20 cm | 208 blz. | nur 320 |
omslagbewerking Studio Hes | e-book isbn 978 90 468 2650 8 | isbn 978 90 468 2649 2

9 789046 826492
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ewald arenz

‘Een betoverend fijngevoelige roman.’
Süddeutsche Zeitung

De smaak van wilde peren
In een wijngaard lopen Sally en Liss elkaar tegen
het lijf. Sally, jong en woedend, is op de vlucht
voor alles en iedereen. Liss bestiert in haar eentje
een boerderij. Vanaf het eerste moment voelen ze
zich opmerkelijk met elkaar verbonden. Terwijl
ze samen op de akker en in de perenboomgaard
werken en de bijen verzorgen, raken ze met elkaar
in gesprek over wat hen van anderen scheidt.
Wanneer het verleden ongewild hun leven binnen
dringt, ontdekken ze de stille kracht van vriend
schap.
De smaak van wilde peren is een roman die ont
haast, en de aandacht richt op wat er werkelijk
toe doet.

• voor lezers van Gerbrand Bakker
en Dörte Hansen
• trend: terug naar de natuur
• shortlist Duitse Boekhandelprijs

‘Met zachte maar indringende stem
vertelt Ewald Arenz over de kracht van de
natuur om mensen weer in evenwicht te
brengen en de waarde van het wezenlijke
te onderkennen. Een wonderschoon
boek, dat absoluut gelezen moet worden.’
westdeutsche allgemeine zeitung

‘Fijngevoelig, ontroerend en levenswijs.
Een klein meesterwerk.’ bayeischer
rundfunk

‘De smaak van de oude perensoorten
heb je bij het lezen letterlijk op je tong.’
landlust

(1965) werkt als docent op een
gymnasium in Nürnberg. Zijn romans en theaterstukken zijn met talrijke prijzen bekroond.
De smaak van wilde peren is zijn eerste boek in
Nederlandse vertaling.

Off the record
De smaak van wilde peren is een boek waar je maar heel moeilijk afscheid van kunt nemen.
Ik wilde niet weg uit die prachtige sfeer, uit de perenboomgaard. En vooral wilde ik
niet weg bij Sally en Liss, die twee heel verschillende vrouwen, die elkaar vinden door
samen aardappels te poten. Deze roman lezen is bijna een vorm van therapie, ik kan het
werkelijk iedereen aanraden!’ NS

© lowarig

ewald arenz

ISBN 978-90 468 2652 2



historische roman
platteland
onthaasten
coming
vriendschap
of age
mysterie
boerderij
wwii

mei 2020 | €2018
september
21,99
| €| 19,99
gebonden
| paperback
met omplakte
| 13,5 xband
21 cm| 12,5
| 320xblz.
20 cm
| oorspronkelijke
| 272 blz.
titel Warlight
vertaling Inger Limburg
oorspronkelijke
titel Alte
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Sorten
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vertaling
| nur
Marcel
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| omslagbewerking
| nur 302 | omslag
NanjaNico
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ebook isbn
e-book
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isbn978
97890
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4682392
265272

9 789046 826522
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‘Een van de belangrijkste schrijvers
van dit moment.’ Independent

elif shafak

10 minuten 38 seconden
in deze vreemde wereld
Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten
haar noemen, wordt vermoord op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van
haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft
kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe
herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van
de koffie met kardemom die ze deelde met haar
geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel
waar ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich
haar vrienden, de bonte verzameling mensen die
haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig
naar haar op zoek zijn.

SHORTLIST
BOOKER
PRIZE

• meest gelezen Turkse auteur wereldwijd
• indrukwekkende feministische stem uit
een land onder druk
• auteursbezoek i.s.m. Border Kitchen

‘Deze roman geeft een stem aan de
onzichtbaren, de misbruikten en
beschadigden en verwerkt hun pijnlijke
verhalen tot iets prachtigs. Een weelderig,
rijk, helder verhaal.’ financial times
‘Shafak geeft een indringend beeld van
de trauma’s die vrouwen oplopen in een
maatschappij die bepaald wordt door
patriarchale regels. Een wreed maar
hoopvol boek, vol levenslust. Iedereen
zou Shafaks werk moeten omarmen.’
the guardian

(1971) schrijft zowel in het Engels
als Turks en is de meest gelezen auteur van
Turkije. Haar werk is in vijftig talen vertaald en
won vele internationale prijzen. Daarnaast was
ze in 2017 jurylid van de Man Booker Interna
tional Prize, is ze ted Global speaker, en zet
ze zich in voor rechten van minderheden.
Vanwege haar boeken werd Shafak tweemaal
aangeklaagd door de Turkse overheid.
elif shafak

Off the record

Simon Schama

ISBN 978-90 468 2627 0

© zeynel abidin

Elif Shafak geeft een stem aan de mensen die zich staande proberen te houden aan de
rand van de samenleving. In een lelijke en wrede wereld laat ze de confronterende
schoonheid zien van oprechte vriendschap en de drang iets van het leven te maken. Een
terechte Booker Prize-kandidaat.’ SvL

‘Een werk van brute schoonheid.’



vriendschap

moord

istanbul

turkije

maart 2020 | € 22,99 | paperback | 15 x 23 cm | 320 blz. | oorspronkelijke titel 10 minutes 38
Seconds in This Strange World | vertaling Manon Smits | nur 302 | omslagbewerking Nico Richter
e-book isbn 978 90 468 2660 7 | isbn 978 90 468 2627 0

9 789046 826270
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c amille bordas

Hoe is het om op te groeien als normale jongen
in een superslim gezin?

Loop nooit weg zonder helm
Isidore Mazal is elf jaar oud en de jongste zoon
in een gezin met zes kinderen. Zijn broers en zussen zijn allemaal superintelligent, hij is gevoelig.
Berenice, Aurore en Leonard behalen al voor
hun vierentwintigste eredoctoraten. Jeremy is een
muzikaal genie en Simone, dertien jaar oud, is
overal goed in. Ze weet zeker dat ze later beroemd
zal worden. Alleen Isidore heeft nog nooit een klas
overgeslagen of een proefschrift geschreven. Maar
wanneer de familie Mazal getroffen wordt door
een tragedie, is hij de enige die ziet hoe ze allemaal
worstelen met hun verdriet, en is hij ook de enige
die hen kan helpen – als hij voor die tijd tenminste
niet is weggelopen van huis.

• voor liefhebbers van Het wonderbaarlijke
voorval met de hond in de nacht
• geestig en ontroerend
• over hoogbegaafdheid en empathie,
IQ en EQ
• leesclubvragen beschikbaar

‘“Wie wil er nou een roman over onze
familie lezen?” vraagt Isidores zus. Het
antwoord is: iedereen!’ the new york
times book review

© clayton hauck

‘Een uiterst charmante roman: geestig,
slim en ontroerend met een volwassen,
mild spottende kijk op de mens. Bordas
is een zeer groot talent.’ George Saunders

(Frankrijk, 1987) is docent Creative Writing aan de Universiteit van Florida.
Haar romans worden in tien landen uitgegeven.

‘Zelfs wanneer Salingers Glass-familie
naar het Franse platteland zou emigreren
betwijfel ik of ze zo’n grappig, menselijk
en licht filosofisch verhaal op zouden
leveren.’ Zadie Smith

camille bordas

Off the record
Dit is een roman die innige voldoening schenkt. Je wilt Isidore (en de hele familie
Mazal) omarmen en niet meer loslaten. Een uniek verhaal met een jonge held die je
nooit meer vergeet. De roman raakt bovendien aan actuele thema’s, zoals prestatiedruk
bij kinderen, en de stress en depressie die dat kan veroorzaken.’ SvL

ISBN 978-90 468 2550 1



coming of age

familie

hoogbegaafdheid

intelligentie

april 2020 | € 22,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 320 blz. | oorspronkelijke titel
Isidore et les autres | vertaling Gertrud Maes | nur 302 | omslagbewerking Nico Richter
e-book isbn 978 90 468 2624 9 | isbn 978 90 468 2550 1

9 789046 825501
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De pers over Thomas Verbogt:

‘Dat een schrijver me binnen een alinea
van lachen naar huilen kan bewegen is
zeldzaam. Verbogt kan het. *****’

‘Zijn kwetsbare stijl doet denken aan
het beste wat Graham Swift en John
Banville ooit schreven. *****’ knack

de volkskrant

‘Bij Verbogt popelen de dagen.’
het parool

‘Herkenbaar en toch absurdistisch.
**** ’ de telegraaf

‘Lees Verbogt. Daar word
je gelukkig van.’ het parool
‘Veel is vertrouwd, maar dit is iets
nieuws.****’ nrc next
‘Een roman om in je hart te sluiten.’

Olifant van zeep
isbn 978 90 468 2566 2
€ 20,-

Hoe alles moet beginnen
isbn 978 90 468 2449 8
€ 12,50

© quintalle nix

de gelderlander

Februari 2020:
de nieuwe Verbogt
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Een grote roman over liefde en onvermogen

thomas verbogt

Als je de stilte ziet
Alles begon pas toen Sander bij ons kwam wonen, ook het
begin van een nieuw leven. Ik was trots op zijn aanwezigheid. Op school zei ik dat hij mijn pleegbroer was. Dat
woord kwam van mijn moeder, ik kende het niet, ik kende ook niemand met een pleegbroer of -zus. Af en toe zei
ik Pleeg tegen Sander, wat hij leuk vond, Marleen belachelijk. Hij schreef het zelfs een keer onder een briefje dat
hij voor me had klaargelegd: ‘Ik doe de boodschappen
wel! Pleeg.’
De hoofdpersoon in de nieuwe roman van Thomas
Verbogt wil graag een verbond vormen met San
der, zijn pleegbroer, maar dat lukt niet. Er staat
iets in de weg – iets wat hij niet kan duiden, maar
wat hem een leven lang achtervolgt. Wanneer hij
afscheid neemt van zijn ouderlijk huis en daar
mee ongewild ook zijn grote liefde uit het oog
verliest, begint hij aan de zoektocht naar zijn
eigen leven. Die zoektocht is onlosmakelijk
verbonden met het geheim dat tussen Sander en
hem in stond. Als je de stilte ziet is een diep ontroe
rende roman over verlangen, vluchtigheid en
betekenis geven aan het leven.

• veel persaandacht
• gepersonaliseerde boekhandelsposters
• pos -materiaal op aanvraag
• vooruitexemplaren vóór de Kerst!
• boekhandelstournee in de Boekenweek
• van Hoe alles moest beginnen zijn meer dan
25.000 ex verkocht

‘Alles doet ertoe. Iets van je
leven begrijpen is begrijpen wat
het verband is tussen de
gebeurtenissen waarvan je vindt
dat ze ertoe doen, zonder dat je
meteen kunt zeggen waarom.’
Thomas Verbogt

(1952) schreef vele romans,
verhalenbundels en toneelstukken. Bekende
titels van zijn hand zijn onder andere de romans
Perfecte stilte en Hoe alles moest beginnen. Als de
winter voorbij is stond op de shortlist van de
Libris Literatuurprijs, de longlist van de eci
Literatuurprijs en op de shortlist van de Boekhandelsprijs.
thomas verbogt

Off the record
Thomas Verbogt is in zijn werk voortdurend op zoek naar betekenis, naar antwoord op
de vraag ‘hoe te leven?’. Zijn romans vormen het fijnzinnige antwoord op die vraag en
werpen daarnaast onmiddellijk nieuwe vragen op. In Als je de stilte ziet is het antwoord:
álles heeft betekenis. Een schitterend boek, van een van de allergrootste schrijvers van
Nederland.’ JL

ISBN 978-90 468 2662 1



liefde

afscheid

familie

verlangen

februari 2020 | € 20,99 | gebonden met stofomslag | 13,5 x 21 cm | 256 blz.
nur 301 | omslag Nico Richter | e-book isbn 978 90 468 2663 8 | isbn 978 90 468 2662 1

9 789046 826621
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cristina alger

Wat doe je als alle sporen van moord
naar je eigen vader leiden?

Meisjes zoals wij
FBI-agente Nell heeft nooit een goede relatie gehad met haar vader, rechercheur Martin Flynn.
En ‘thuis’, Suffolk County, zal altijd doordrenkt
blijven van herinneringen aan Nells moeder,
Marisol, die op brute wijze werd vermoord toen
Nell zeven jaar was. Wanneer haar vader tijdens
een motorongeluk omkomt, keert Nell terug
naar het huis waar ze opgroeide en raakt betrokken bij het onderzoek naar de moord op twee
jonge vrouwen. Hoe dieper Nell graaft, hoe waarschijnlijker het lijkt dat haar vader er iets mee te
maken had – en dat zijn vrienden bij de lokale
politie zijn sporen wissen. En hoe zit het met de
moord op haar moeder? Nell is de enige die nu
de juiste antwoorden kan vinden.

• nieuwe razendspannende thriller
van rising star van het Amerikaanse
crimegenre
• New York Times bestseller en Sunday
Times Boek van de Maand
• audiobook first, ingesproken door
Ricky Coole
‘Een eersteklas thriller. Alger stuwt
vakkundig de spanning op tot aan de
explosieve finale. Lezers willen veel
meer zien van de stoere Nell Flynn.’
publishers weekly

© deborah feingold

‘De spanning wordt bijna ondraaglijk
wanneer Nell zich realiseert dat ze niemand
meer kan vertrouwen. Een verrassende en
verslavende thriller.’ Kirkus Reviews
‘Het beste wat suspense te bieden heeft:
genuanceerd, snel en vol verrassingen.
Alger is een schrijver naar mijn hart.’
is New York Times-bestseller
auteur van De vrouw van de bankier en De Darlings
van New York. Ze was bedrijfsjurist en werkte
bij Goldman Sachs. Ze woont in New York.

cristina alger

Off the record

Harlan Coben

Geweldig nieuws voor de eerste thriller van Cristina Alger! De vrouw van de bankier wordt
verfilmd door het team van o.a. Homeland. Deze thriller kreeg van de vn thrillergids
4 sterren, en ook Nederlandse lezers reageerden enthousiast. Met Meisjes zoals wij doet
Alger er weer een schepje bovenop. Lees en huiver mee!’ SvL

ISBN 978-90 468 2574 7



thriller

new york

fbi

amerikaanse bestseller

maart 2020 | € 20,– | paperback | 13,5 x 21 cm | 288 blz. | oorspronkelijke titel
Girls Like Us | vertaling Gerda Baardman en Jan de Nijs | nur 332 | omslagbewerking
Bart van den Tooren | e-book isbn 978 90 468 2575 4 | isbn 978 90 468 2574 7

9 789046 825747
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Derde deel in succesvolle serie: de mooiste teksten van
bekende Nederlandstalige artiesten in boekvorm

stef bos

Taalkunstenaars
Een serie waarin bekende Nederlandstalige
artiesten hun mooiste, gevoeligste en meest
bijzondere teksten bundelen. Van rappers die
geraffineerd spelen met taal tot singer-song
writers die poëtische liefdesliedjes schrijven.

brak begin jaren negentig door met de
klassieker ‘Papa’ en is sindsdien met regelmaat
terug te vinden in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten. Bos woont en werkt zowel in Vlaanderen
als in Zuid-Afrika en zijn taal is bloemrijk, vol
on-Hollandse uitdrukkingen en woordvondsten.
Hij won meerdere Edisons, een Gouden en Zilveren
Harp en ontving de Van Riebeeck-penning van de
Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging voor zijn
bijdrage aan de taalkundige en culturele betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Nederland. Bos staat
bijna onafgebroken in theaters in Nederland en
België. Voorjaar 2020 start de nieuwe tournee Tijd
om te gaan leven.

auteursfoto omlsag © janita sassen
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‘Stef Bos heeft een eigen stijl
gevonden die nu in volle rijpheid
opengebloeid is.’ de standaard

n

stef bos

•	persoonlijke inleiding
•	inclusief al zijn bekendste songs
als ‘Papa’, ‘Is dit nu later’ en
‘Ik heb je lief’
• met code voor playlist op Spotify

ISBN 978-90 468 2500 6



historische roman

coming of age

mysterie

wwii

april 2020 | € 15,- | gebonden met omplakte band | 12,5 x 20 cm | 128 blz. | nur 660
omslag Moker Ontwerp | e-book isbn 978 90 468 2656 0 | isbn 978 90 468 2500 6

9 789046 825006

25

fictie · voorjaar 2020

fictie · voorjaar 2020

an n e - f l e u r va n d e r h e i d e n

jabik veenbaas

Zaailingen

Soms kijkt de aarde
me aan

Rake, heldere gedichten over de universele zoektocht naar houvast

In Zaailingen schemert door de heldere gedichten een be
hoorlijk duister wereldbeeld. Een landschap waarin niets
is wat het lijkt, lichaam en geest in elkaar overlopen, leven
en dood een rondedans doen. Deze poëzie is grappig,
ernstig en meeslepend, over wat veiligheid is en wat onver
mogen. En hoe je zonder wortels tóch een thuis opbouwt.
Een buitengewoon krachtige debuutbundel van AnneFleur van der Heiden, die eerder al talloze lezers veroverde
met haar overrompelende roman Klaproos.
En dan kom je erachter dat de kaarsen die je brandt
om je starend vast te houden aan een vlam
van varkensvet zijn gemaakt, er een varken brandt
in de vensterbank van je zwarte vierkante raam

Zo intens aards is deze bundel dat je haast
niet merkt dat het filosofische gedichten zijn.

filosofisch recept
waar wacht je op?
beklim de ladder
rustend op onrust
daar sta je dan
een voortvluchtige
die verlangt naar een huis
een plek om te slapen
al was het een wagen maar
op wankele wielen

VERSCHIJNT
VOOR DE
MAAND VAN DE
FILOSOFIE

werp nu de ladder weg

VERSCHIJNT
VÓÓR DE
POËZIEWEEK
JANUARI 2020

‘Waar Van der Heiden in excelleert is
het in weinig woorden onbarmhartig
kantelen van dingen, de lezer binnen
lokken in een bedrieglijk eenvoudig
gesteld gedicht, waarna de niets
vermoedende lezer een verbale loden
pijp in de nek gelegd krijgt.’ Ingmar Heytze

De pers over Stad van liefde:

De pers over Mijn vader bad:

‘Veenbaas gebruikt heldere taal, is niet
bang voor gevoelens, en schrijft tegelijk
prettig concreet.’ poëziekrant

‘Werkelijk aangrijpend.’ poëziekrant

awater

© annelien nijland

anne - fleur van der heiden

(1987) publiceerde poëzie
in o.a. De Revisor en verschillende bloemlezingen,
stond in de finale van het
NK Poetry Slam en werd
genomineerd voor het C.S.S.
Crone Stipendium. Haar romandebuut Klaproos
verscheen in 2018 en werd lovend ontvangen.

(1959) is dichter, filosoof en
vertaler. Er verschenen tot nog toe zeven dichtbundels van zijn hand en hij publiceerde poëzie
in onder meer Het liegend konijn, Poëziekrant, Hollands Maandblad, De Brakke Hond en Ballustrada.
Zijn boek De Verlichting als kraamkamer stond op
de shortlist voor de Socrates Wisselbeker 2014.

jabik veenbaas

9 789046 826577

‘Geweldige gedichten.’ friesch dagblad
‘Fascinerende, beeldende poëzie.’
meander

ISBN 978-90
978-90 468
468 2598
203135
ISBN

ISBN 978-90 468 2657 7
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Een must have voor iedereen die de jaren zeventig
heeft meegemaakt of wil (her)beleven

roelof bouwman en minke de v ogel

70’s
Het levensgevoel van de jaren zeventig in advertenties

• de jaren zeventig in al zijn facetten
• brommers, jeans en bier, maar ook:
vakantie, seks en politiek
• veel aandacht in de pers, interviews
• geweldig beeldmateriaal

De 70’s zijn terug. Meer dan ooit fungeren ze als
inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt
met kunst, design, mode, film en muziek. Ook
veel advertentieslogans uit de jaren zeventig ge
nieten een legendarische status.

Fa, de wilde frisheid van limoenen
Giroblauw past bij jou
Durex, the best there is

Minstens zo imponerend zijn de advertenties
vanwege hun visuele kwaliteiten:
We zien veel uitbundige kleuren – het spat vaak
van de pagina’s.
We zien veel verleidelijk bloot – daar werd door
bijna niemand moeilijk over gedaan.
We zien veel aanstekelijke levenslust – er wordt
onbekommerd genoten van alcohol, tabak en de
zomerzon.
Advertenties doen méér dan reclame maken –
ze doen op een unieke manier verslag van ons
leven. In 70’s vertellen ze voor het eerst hun
verhaal.

© quintalle nix

Schat, staat de Bokma koud?

is historicus. Hij was jarenlang redacteur van HP/De Tijd en publiceerde
een aantal boeken, waaronder De canon van
Nederland en Wij van de hbs.
roelof bouwman

Off the record
De jaren zeventig speelden zich ver voor mijn tijd af, maar door dit boek voelt
het alsof ik erbij ben geweest. Al die enorme kapsels, waanzinnige brilmon
turen en uitbundige kleuren en ontwerpen maken het boek tot een nostal
gische tour van jewelste – het optimisme uit de advertenties is ontzettend
aanstekelijk.’ MvL

studeerde kunstgeschiedenis,
werkt als freelance journalist en is gespecialiseerd in interieur en design.

minke de vogel

ISBN 978-90 468 2612 6
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uitgebreide marketingcampagne
Het complete levensverhaal van
Louis van Gaal
•
Verschijnt in mei 2020, 25 jaar
nadat Van Gaal met Ajax de
Champions League won
•
Veel aandacht in de pers, interviews
•
Grote marketingcampagne
•
Grote socialmediacampagne
•
pos -materiaal: standy, display
•
Boekhandelswedstrijd: bedenk het
origineelste plan en Louis van Gaal
komt naar de winkel
•
Buitencampagne

non-fictie · voorjaar 2020

‘Het is tijd om mijn eigen verhaal te vertellen.
Er zijn in de loop der jaren veel boeken over mij geschreven,
in dit boek vertel ik hoe het echt is gegaan,’
aldus Louis van Gaal

louis van g aal

LvG
De trainer en de totale mens

Voor het eerst gaat Louis van Gaal uitgebreid in
op zijn periode bij Bayern München, het Neder
lands elftal, Manchester United en ook de fluwe
len revolutie van Cruijff bij Ajax.
Wat heeft Van Gaal voor het voetbal betekend?
Wat is zijn erfenis, hoeveel ‘Van Gaal’ zit er in het
huidige mondiale voetbal en wie ziet hij als zijn
natuurlijke opvolgers?
Robert Heukels spreekt niet alleen uitgebreid
met Van Gaal zelf, maar ook met vele nationale
en internationale kopstukken uit de voetbal
wereld, waaronder Erik ten Hag, Marc Over
mars, Robin van Persie, Arjen Robben, Frank
Rijkaard en Pep Guardiola. LvG biedt een unieke
en nieuwe blik op een beeldbepalende trainer en
een bijzonder mens.

Voor het eerst vertelt
Van Gaal zijn
complete verhaal

was trainer en coach van Ajax,
FC Barcelona, AZ, Bayern München, Manchester
United en het Nederlands Elftal. Als club
trainer won hij nationale prijzen in vijf verschillende landen. Ook internationaal had hij
veel succes. Met Ajax won hij de uefa Cup, de
Champions League, de Super Cup en de
Wereldbeker. Met FC Barcelona won hij de uefa
Super Cup.
louis van gaal

Off the record

robert heukels volgde Louis van Gaal decennia
voor Sportweek en Nieuwe Revu. Hij was teammanager van Go Ahead Eagles en schreef onder
meer De Godenzonen van Ajax – Tien jaar later.

Louis van Gaal is de meest succesvolle Nederlandse voetbalcoach aller tijden
en heeft daarnaast velen geïnspireerd met zijn levensverhaal. We zijn heel trots
dat wij dit boek mogen uitgeven.’ JL

ISBN 978-90 468 2668 3
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Een van de grote vraagstukken van deze tijd

daron acemoglu en james robinson

Wankel evenwicht
Een wereldwijde zoektocht naar wat vrijheid is

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, vroeger niet, en
nog steeds niet. In deze tijd van destabilisering
op vele terreinen hebben we vrijheid hard nodig.
Niet ‘alleen’ verlies van politieke vrijheid is wat
dreigt, ook onze welvaart en veiligheid is in ge
vaar.
Vrijheid is een delicaat evenwicht tussen staat en
samenleving, tussen de economische, politieke
en sociale elite en gewone burgers. Als de balans
doorslaat komt de vrijheid in gevaar. Voor vrij
heid zijn instellingen nodig die zich permanent
vernieuwen om economische en sociale uitda
gingen aan te kunnen. Vrijheid is sterk afhanke
lijk van een waakzame samenleving.
Wankel evenwicht is een fascinerende zoektocht,
over de hele wereld en door de eeuwen heen,
naar wat vrijheid eigenlijk is.

• i nternationaal gerespecteerde
auteurs
• breed en diepgaand onderzoek
• auteursbezoek en interviews

‘Een fantastisch boek […]. Even onder
houdend als tot nadenken stemmend.’
Jared Diamond, auteur van Paarden, zwaarden
en ziektekiemen

is hoog
leraar economie aan het
mit . Hij ontving de John
Bates Clark Medal, een
onderscheiding die wordt
beschouwd als belangrijke
indicatie voor de toekenning van de Nobelprijs. Bij Nieuw Amsterdam
verscheen eerder Waarom sommige landen rijk
zijn en andere arm.
daron acemoglu

is politiek
wetenschapper en econoom.
Hij is hoogleraar aan Harvard
University en een wereldberoemde Latijns- Amerikaen Afrikadeskundige.
james robinson

Off the record
Code oranje: repressieve regeringen alom, nationalisme dat overal de kop
opsteekt, een inkomensverdeling die mondiaal steeds ongelijker wordt.
Wat betekent dit voor de vrijheid van ieder van ons, waar dan ook ter wereld?
De internationaal vooraanstaande sociale wetenschappers Acemoglu en
Robinson deden uitgebreid onderzoek en schreven dit belangwekkende boek.’
TvL

Over Waarom sommige landen rijk zijn
en andere arm:
‘Dit bijzonder toegankelijke boek
biedt zowel specialisten als algemeen
geïnteresseerden verrassend nieuwe
inzichten.’ Francis Fukuyama
‘Een fascinerend boek.’ Thomas Friedman
‘Verdient te worden gelezen door politici
en economen, waar ook ter wereld.’
het financieele dagblad

ISBN 978-90 468 2495 5
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witold szabło wsk i

Originele geschiedschrijving, culinair uitgeserveerd

Aan tafel bij dictators
Door de ogen van hun chef-koks

Fidel Castro was dol op speenvarken, Pol Pot
kon je wakker maken voor papajasalade en Sad
dam Hoessein likte z'n vingers af bij het vis
gerecht masgouf – een voorliefde die hem nood
lottig werd.
Tijdens zijn journalistieke zoektocht van drie
jaar over vier continenten heeft Witold Szabłow
ski de chef-koks van vijf beruchte dictators
weten op te sporen. Zij vertellen over het leven,
de harde hand en de eetgewoontes van hun
dictator. Wat aten ze tijdens de belangrijkste
momenten in hun leven? Welke dictator stopte
even het moorden voor zijn favoriete maaltijd?
In Aan tafel bij dictators werpt Witold Szabłowski
een panoramische blik op de 20e en 21e eeuw,
met de potten en pannen op de voorgrond en de
oorlogen en genocides op de achtergrond.

• alom bejubelde auteur
• met gruwelijk lekkere recepten
• auteursbezoek en interviews

De pers over Dansende beren:
‘Schitterende verhalen. *****’
nrc handelsblad

‘Een literair juweel.’ Ian Buruma
‘Amusant en onderhoudend.’
de morgen

is een bekroonde Poolse
journalist die onder meer schreef voor het
Poolse dagblad Gazeta Wyborcza. Bij Nieuw
Amsterdam verscheen onlangs Dansende beren.
Voor De moordenaar uit de abrikozenstad ontving
hij de Beata Pawlak-prijs. Dit boek werd ook
genomineerd voor de Nike-literatuurprijs, de
meest prestigieuze boekenprijs in Polen.

Off the record
Wat at Saddam Hoessein toen hij het bevel gaf tienduizenden Koerden te
vergassen? Wat nuttigde Pol Pot zoal, terwijl miljoenen Cambodjanen honger
leden? Meesterverteller Szabłowski, geroemd om zijn Dansende beren, weet ook
dit angstaanjagende onderwerp met literaire schwung op te dienen.’ TvL

© albert zawada

witold szab Ł owski

ISBN 978-90 468 2655 3
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stephan de vries

Nederland is gastland van de Invictus Games 2020

Onoverwinnelijk
Veteranen over hun missie en de strijd daarna

Bij een operatie in Afghanistan opent Luuk het
vuur op wat achteraf collega’s blijken te zijn,
waarbij Marc zijn benen verliest. Alina en Anne
lies gaan op missie en keren terug met ptss . Rob
rijdt op een bermbom en moet verder leven zon
der zijn onderbeen.
De meeste Nederlandse militairen komen onge
schonden terug van hun missie. Maar sommige
sterven in het harnas of raken ernstig gewond.
Anderen keren terug zonder zichtbaar letsel,
maar laten wel iets van zichzelf in de oorlog ach
ter: hun onschuld of gemoedsrust.
In Onoverwinnelijk vertellen veteranen over wat het
betekent om te blijven knokken, ondanks de
grootst denkbare tegenslagen. Daarmee is dit
aangrijpende boek een ode aan hen die gewond
raken, maar zich niet gewonnen geven en zich
daarmee onoverwinnelijk tonen.

• aangrijpende, persoonlijke verhalen
• Invictus Games, mei 2020, Den Haag,
in aanwezigheid van prins Harry
• internationaal paralympisch sport
evenement voor gewonde militairen
en veteranen
‘We hebben Nederland niet alleen
gekozen omdat oranje mijn favoriete
kleur is, maar omdat jullie er vast een
groot feest van gaan maken.’ prins Harry,
beschermheer Invictus Games

De pers over Mannen van staal:
‘Een indringend portret van jonge militairen
die de Nederlandse belangen overal ter
wereld moeten gaan dienen.’ alle hens
‘Echt een aanrader voor de liefhebbers van
militaire boeken. Maar ook voor mensen
die denken het soms zwaar te hebben.’

Off the record
Ruim 50.000 Nederlandse militairen hebben de afgelopen veertig jaar deel
genomen aan missies in de meest gevaarlijke regio’s. Helaas zijn die missies
niet altijd voor iedereen in fysieke of psychische zin goed afgelopen. Stephan
de Vries heeft de levensverhalen van een aantal gewonde militairen zeer indrin
gend weten op te schrijven.’ TvL

© lizet swinnen

thrillzone

was fractiemedewerker in
de Tweede Kamer en is nu politiek adviseur.
Bij Nieuw Amsterdam verscheen eerder Mannen
van staal.
stephan de vries

ISBN 978-90 468 2664 5
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alex van der hulst

Hét cadeauboek voor iedereen met wielerkoorts

Het mooiste uit de koers
50 iconen van het wielrennen

Wielrennen is meer dan een sport. Voor de lief
hebbers biedt de koers schoonheid, troost, ver
voering, kunst – het leven wordt er simpelweg
mooier door. Het mooiste uit de koers gaat voorbij
aan de platgetreden paden en verzamelt 50 ico
nische renners, materialen, wegen, bergen,
shirts, uitspraken en fenomenen waar nog geen
boeken over volgeschreven zijn. Van delta
remmen tot pedaleur de charme, van een Peuge
ot-shirt tot The Flying Scotsman Graeme Obree.
Het zijn de 50 iconen die het wielrennen zijn
bijzondere glans geven en waar wielerliefheb
bers van watertanden.

• cadeauboek voor de wielerliefhebber
• inclusief de cultklassiekers
• verschijnt bij de start van het wielerseizoen
• veel aandacht in de pers, interviews

Over Draag nooit een gele trui:

© suzanne blanchard

‘Vol geestige etiquette voor de wieler
toerist.’ nrc handelsblad
‘Herkenbaar en bij vlagen hilarisch’
veronica magazine

is freelance journalist.
Eerder beschreef hij onder meer de do’s en
don’ts voor de wielertoerist in Draag nooit een
gele trui. Hij schrijft voor NRC Handelsblad, OOR,
AD en Het is koers.

alex van der hulst

Off the record
Het mooiste uit de koers belooft dé opvolger te worden van Draag nooit een gele trui!
Sinds 2015 zijn er van dit boek meer dan 10.000 exemplaren verkocht en het is
nog steeds een steady seller. Onder wielrenners heeft het boek een cultstatus
bereikt. Het mooiste uit de koers heeft die potentie ook.’ MvL

‘Draag nooit een gele trui bezit een prima
dosis zelfspot.’ trouw
‘Een vrolijk kijkje in de wereld van de
sportieve fietser.’ algemeen dagblad
ISBN 978-90 468 2666 9
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dirk k u y t , o p ge t e k e n d
do o r j a a p d e g r o o t

mike isaac

De strijd om Uber

DIRK KUYT

Van tomeloze ambitie tot totale ontsporing

Het geloof in succes
Dirk Kuyt kijkt terug op zijn lange weg naar succes. Het is
een bewonderenswaardig relaas over ambitie, teleurstel
ling, doorzettingsvermogen en succes. Met een ongekend
scherp oog voor detail tekent Jaap de Groot het levensver
haal van Dirk Kuyt op; de voetballer geeft zich bloot zoals
hij nooit eerder heeft gedaan. Het resultaat is een boek dat
verder reikt dan alleen een prachtig verhaal over voetbal.
Iedereen kan er door geïnspireerd raken om iets van het
leven te maken.

Al meer dan
50.000 ex. verkocht

‘Kuyt durft zich kwetsbaar op te stellen.’
de telegraaf

BESTSELLER
NU IN MIDPRICE

€ 12,50

‘Een prachtig overzicht van de loopbaan van

‘Een spannende kroniek over alles wat er
fout is aan de opgepompte techcultuur van
silicon Valley.’ ***** en Boek van de Week,
de volkskrant
‘Een onthutsend beeld van de cultuur in een
groot techbedrijf ’ **** nrc handelsblad
Na een ontluisterende strijd om de macht werd Travis
Kalanick, de oprichter en keiharde ceo van Uber, in juni
2017 door zijn eigen bestuur ontslagen. Kalanick had de
taximarkt wereldwijd op zijn kop gezet. Uber was binnen
de kortste keren meer dan een miljard dollar waard
en uitgegroeid tot een van de grootste techbedrijven ter
wereld. Wat volgde was een regelrechte nachtmerrie.
De bekroonde New York Times-journalist Mike Isaac vertelt
op meeslepende wijze over de opmerkelijke groei van
Uber. Hij onthult hoe het bedrijf symbool kwam te staan
voor alles wat er mis is met Silicon Valley. De strijd om Uber
is een pageturner over ambitie en ontsporing, over onge
lofelijke rijkdom en de verbijsterende gevolgen van een
falend moreel kompas.

de man die nooit opgaf.’ veronica

• Dirk Kuyt vertelt zijn eigen verhaal
• over zijn successen en het omgaan
met tegenslagen
• opgetekend door Jaap de Groot,
de schrijver van Johan Cruijff –
Mijn verhaal

dirk kuyt speelde voor fc Utrecht, Feyenoord, Liverpool en
Fenerbahçe sk . Met het Nederlands elftal speelde hij 104
wedstrijden.

is chef Sport bij De Telegraaf. Hij schreef
onder meer de bestsellers Johan Cruijff – Mijn verhaal en
Johan Cruijff – Mijn voetbal.

jaap de groot

mike isaac is tech-journalist voor The New York Times. Zijn
verslaggeving over Uber werd bekroond met de prestigieuze Gerald Loeb Award. Hij schrijft al meer dan tien jaar
over Uber, Facebook en andere bedrijven in Silicon Valley
en is tech-deskundige bij cnbc en msnb c.

Een verslavend
verhaal van overmoed
en decadentie
• Overweldigende persaandacht:
de Volkskrant, NRC, De Standaard,
De Morgen, FD, AD, Het Parool
• spraakmakend en actueel
• bestseller in de vs
• echte pageturner

ISBN 978-90 468 2625 6

ISBN 978-90 468 2646 1
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juli a b a i r d

jean lopez , nicolas guillerat e . a .

Victoria, koningin

De Tweede Wereldoorlog in infographics

Een intieme biografie van de vrouw die een wereldrijk regeerde

• eerste moderne biografie van Victoria
• ruimschoots aandacht voor vrouwelijke
invalshoek
• prachtig tijdsbeeld van negentiende-eeuws
Engeland

• geweldig naslagwerk met alles wat je
over WOII wilt weten
• alleen maar lovende recensies
• innovatieve geschiedschrijving
• gedegen informatie, glashelder verbeeld

Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroorde
len, die genoot van haar machtige positie en van de zelf
standigheid die ze daardoor als vrouw had. Haar negen
kinderen bevolkten de vorstenhuizen van Europa. Tijdens
de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een
grote industriële natie en een machtig wereldrijk.
Victoria, koningin is een indringende geschiedenis van de
negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, een tijd van
ingrijpende sociale en culturele veranderingen waarop zij
haar onuitwisbare stempel heeft gedrukt.

De hoeveelheid informatie over de Tweede Wereldoorlog
is nog nooit zo groot geweest. Maar hoe documenteer en
interpreteer je al die gegevens? En: hoe maak je die toe
gankelijk voor een algemeen publiek? In zestig thema’s en
350 infographics met begeleidende teksten laat dit boek
zien wat een infanteriedivisie is, hoe Operatie Barbarossa
verliep, welke wapens door welke landen werden gebruikt,
hoe de concentratiekampen functioneerden en welke verlie
zen Duitsland leed. De Tweede Wereldoorlog in infographics geeft
nieuwe informatie, legt verrassende verbanden en activeert
onze kennis.

Bekend van
NRC HANDELSBLAD en
NRC.NEXT!

‘Biedt een genuanceerd portret van de kleine,

Een magistrale,
onthullende biografie

koppige koningin dat leest als een trein.’ trouw

‘Een must have voor iedereen die in de
Tweede Wereldoorlog is geïnteresseerd.’

‘[Baird] brengt een doortastende vrouw tot

historisch nieuwsblad

‘Een indrukwekkend
boek’. *****’ AD

leven van vlees en bloed, die op haar 18e de
is een gepromoveerd historicus en
een van de meest vooraanstaande vrouwelijke
journalisten en commentatoren van Australië. Zij
heeft in New York gewerkt als redacteur van Newsweek Magazine, waar zij naam maakte met haar
wekelijkse column over geschiedenis, cultuur,
politiek en literatuur.

julia baird

troon besteeg en een heel wereldrijk vormgaf.’

‘Een schat aan cijfermatige gegevens […]

de morgen

aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven
grafieken.’ geschiedenis magazine

‘Julia Baird maakt korte metten met de stoffige
mythe over deze buitengewone koningin.’

‘Een indrukwekkende hoeveelheid gegevens

the new york times

over de oorlog.’ nederlands dagblad

jean lopez is hoofdredacteur van het tijdschrift
Guerres et histoire en geldt als een groot kenner
van de Tweede Wereldoorlog. Hij publiceerde
een aantal boeken, waaronder Les cent derniers
jours d'Hitler. vincent bernard is een kenner van
militaire geschiedenis, nicolas aubin is hoogleraar geschiedenis en WOII-expert, nicolas
guillerat is gespecialiseerd in datavormgeving.

ISBN 978-90 468 2179 4

ISBN 978-90 468 2494 8
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culinair & lifestyle

de wekelijkse vrijdagborrel van mijn werk is
het een gezellige boel, de twee jarigen zijn
stomverbaasd bij het zien van mijn gezicht. Ik
doe zelfs een overdreven ‘surprise!’ vanachter een
deur om één van de twee extra te verrassen.
Die malle Monique, toch op de borrel! En dat
terwijl ze ‘K’ heeft; zo schijnen mensen het te willen
noemen. Voor mij is kanker gewoon kanker.

Het is een belachelijke vertoning. De meeste collega’s zijn
begripvol, maar ik zie ook sommigen hun hoofd wegdraaien.
Niet omdat ze me niet mogen, maar omdat ze totaal niet
weten hoe om te gaan met mijn stortvloed aan medische
informatie en totaal ongepaste grappen. Blijkbaar, op een
fucked up manier, voel ik me hier beter door. En daar moet
iedereen zich maar naar schikken. Ik mag deze grappen
maken, ik heb kanker.

Fragment uit: Je bent jong en je krijgt wat
Monique van Loon

© kyle christy photography

Slechts een paar directe collega’s weten van mijn gesprek
van gisteren. Hoe mijn hoofd werkt weet ik ook niet, maar ik
wil het nieuws met zoveel mogelijk mensen delen. ‘Hé jij daar,
met je glas prosecco, weet je wat ik heb? Kanker! Jahaa, maar
ze denken dat het allemaal operatief te verwijderen is, hoor.
Geen chemo voor Mo! Deze haartjes blijven er allemaal mooi
aan zitten!’
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monique van loon

‘Monique schrijft zonder omwegen en is altijd eerlijk.’

Je bent jong en je krijgt wat

Judith Zilversmit, chef PS en PS van de Week Het Parool

Leven en liefhebben in tijden van baarmoederhalskanker

Wat doe je als je op je achtentwintigste baarmoe
derhalskanker blijkt te hebben, terwijl je vol in
het leven staat en juist flink carrière aan het
maken bent? Het overkwam Monique van Loon.
In Je bent jong en je krijgt wat beschrijft zij soms
tussen neus en lippen door, soms expliciet,
hoe het is om als jonge vrouw ziek te worden.
Hopeloos verliefd te worden, terwijl sommige
vriendschappen onverwacht niet tegen de situa
tie bestand blijken te zijn. Hoe de ene dokter
je verdrietig en vol vragen achterlaat, terwijl de
ander je steun en toeverlaat wordt. Hoe je je sexy
kunt blijven voelen nadat je baarmoeder verwij
derd is. Van Loon schrijft vol zelfspot en humor
over een leven met en na baarmoederhalskanker.

• actueel en belangrijk onderwerp
• samenwerking met het Antoni van
Leeuwenhoek
• veel persaandacht
• Voor de lezers van Het meisje met de
negen pruiken en Komt een vrouw bij
de dokter
• feestelijk presentatie
• social media campagne
‘Monique gaat ongemakkelijke waarheden
niet uit de weg en weet de lastige balans
tussen tragiek en luchtigheid te behouden.’
Antoinnette Scheulderman, journalist en auteur van
o.a. Dan neem je toch een nieuwe?

© jet van gaal

‘Dit boek zou op ieders nachtkastje
moeten liggen. Voor als je zelf een soort
gelijk traject meemaakt, maar ook juist
voor als je een vriendin, zus of moeder
hebt die hier middenin zit.’ Josephine Kay,
hoofdredacteur cosmopolitan
(inmiddels 31) is onder
nemer en schrijver, voornamelijk over eten. Op
veertienjarige leeftijd startte ze een website die
uitgroeide tot de grootste meidencommunity
van Nederland. Na acht jaar werd deze verkocht
en zette ze het culinaire platform Culy.nl op.
Eerder schreef Monique een kookboek. Ze woont
in Amsterdam met vriend Bart en teckel Sophie.

monique van loon

Off the record
Schrijven kan ze, dat wist ik omdat we elkaar al jaren kennen uit de culinaire
scene. Maar toen ik Moniques persoonlijke verhaal las over de periode waarin
ze baarmoederhalskanker had, werd ik compleet van mijn sokken geblazen.
Je bent jong en je krijgt wat is een confronterende must read geworden voor elke
jonge vrouw die denkt dat het lot haar niet zal treffen. Gelukkig kent Moniques
verhaal een silver lining: beter worden, weer vooruit mogen leven, de liefde
vinden. Een onvergetelijk boek.’ WV

‘De urgentie van het onderwerp,
gecombineerd met Moniques eigen
ervaringen en haar fijne, losse schrijfstijl,
maakt dat ik erg naar dit boek uitkijk.’
Martine de Jong, auteur van De aanloopman
ISBN 978-90 468 2643 0
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maart 2020 | € 20,99 | paperback met flappen | 13,5 x 21 cm | 224 blz. | nur 320
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9 789046 826430

53

culinair & lifestyle · voorjaar 2020

liann e keemink

Hoe zorg je ervoor dat jouw leven
net even soepeler verloopt?

Dingen anders doen
Kleine gewoonteveranderingen voor een nóg leuker leven

Jezelf goede gewoontes aanleren en slechte
gewoontes afleren is volgens zelfhulpboeken
een kwestie van een knop om zetten, gewoon
even wilskracht tonen en zoveel mogelijk moti
verende spreuken tot je nemen. De werkelijkheid
is meestal weerbarstiger. In Dingen Anders Doen
vertelt en onderzoekt Lianne hoe makkelijk of
moeilijk het is om te stoppen met het scrollen
langs social media of chocola inhaleren, om
meer te sporten, geconcentreerder te werken en
een opgeruimder huis te hebben. Is het echt een
kwestie van mindset of komt er veel meer aan te
pas? Hoe doen we dat nou echt, gewoontes ver
anderen? Het korte antwoord is als een Facebook
relatiestatus: It’s complicated. Het uitgebreide ant
woord lees je in dit boek.

© mariëtte mons

Voel jij totaal geen behoefte om je leven radicaal om te gooien, maar zijn er wel
een paar irritante gewoontes waar je vanaf wilt, of goede voornemens die
steeds op de lange baan worden geschoven? Perfect, dan is Dingen anders doen
echt iets voor jou. Van overmatig telefoongebruik tot werkontwijkend
gedrag, met behulp van dit boek krijg jij de controle weer terug. (En dat is nu
eens géén loze belofte.)’ WV

Over Je moet (bijna) niks:
‘Van “Hakuna Matata-esque leven” tot
“Haal gewoon eens níét het beste uit
jezelf ”. Een snoepwinkel aan selfhelpwijsheden, waarin je kunt gebruiken wat
je nodig hebt. Scheelt je toch weer heel
veel tijd (en geld) in de zelfhulpsectie van
de boekwinkel.’
de volkskrant

(1988) studeerde psychologie,
heeft een 9-tot-5-baan, is dol op zelfhulpboeken
en haar normale, kneuterige leven. Ze schreef
eerder Je moet (bijna) niks (2018), heeft een
Engelstalig zelfhulpblog The Self Help Hipster
(plus podcast!) en schrijft ook Nederlandse
stukjes op haar Medium-pagina.

lianne keemink

Off the record

• meest nuchtere en praktische
zelfhulpboek ooit
• niet je leven 180 graden omgooien
maar kleine, wezenlijke dingen
definitief veranderen
• helpt je bij het stellen van realistische
doelen
• haalbaar voor iedereen!

‘Verfrissend eerlijk boek dat de nodige
wijze lessen bevat. Ik heb het met
ontzettend veel plezier in korte tijd
uitgelezen.’ awkwardduckling.nl

ISBN 978-90 468 2651 5



zelfhulp

gewoonteverandering

psychologie

goede voornemens

april 2020 | € 20,99 | full colour paperback met illustraties | 13,5 x 21 cm
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c aroline dooner

Het enige dieetboek dat je ooit nog hoeft te lezen!

Het FUCK IT-dieet
Eten zou makkelijk moeten zijn

Diëten werken niet. Althans, niet op de lange
termijn. En toch voelen we ons na iedere misluk
te afvalpoging schuldig. Waarom heb ik zo’n
honger? Wat is er mis met mij?
Caroline Dooner biedt je een simpel alternatief
om je fysieke, emotionele en mentale relatie met
voedsel te herstellen. Het geheim? Eten. Wat je
maar wilt. Eer je eetlust en luister naar je honger.
Als je lichaam eenmaal uit de survivalmodus is,
wordt het steeds makkelijker om te luisteren
naar wat het echt nodig heeft. En een gezondere
relatie met eten zorgt voor een gezondere jij.

‘Het FUCK IT-dieet is niet alleen hilarisch
geschreven, het is ook wetenschappelijk
goed onderbouwd. Een must-read voor
elke chronische diëter.’ Christine Northrup,

© sam nagel

Off the record
Al jaren een grote ergernis: alle dieetboeken die begin januari (goede voor
nemens) en medio mei (bikinistress) verschijnen. Caroline Dooner heeft een
zeer welkom en goedgefundeerd tegengeluid geschreven. Met veel humor én
compassie geeft ze ook antwoord op veelgestelde vragen over intuïtief eten (dé
manier om rust in je lijf te brengen) en haalt interessante onderzoeken aan over
duurzaam afvallen. Kortom: een belangrijk boek dat perfect bij ons lifestylefonds past’ WV

•verschijnt in Amerika, Canada,
Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Australië, Brazilië, Portugal,
Spanje, Turkije, Taiwan, China én
Nederland
• voor de lezers van Vet belangrijk,
Knap voor een dik meisje en Op je
lijf geschreven
• nooit meer diëten, maar genieten
van eten
• volg Caroline ook op Instagram:
instagram.com/thefuckitdiet

New York Times # 1-bestsellerauteur
caroline dooner is schrijver, performer, yogaleraar (van wie je lekker lang op de grond of in
de kindhouding mag blijven liggen), en een
voormalige jojo-diëter. Haar eigen ellendige
geschiedenis met eten motiveerde haar tot het
schrijven van dit boek. Daarnaast heeft ze een
succesvolle podcast en geeft onlinecursussen
over intuïtief eten en zelfacceptatie.

‘Iedereen die weleens tevergeefs een
dieet heeft geprobeerd, zal genieten
van dit onorthodoxe en oprechte boek
van Dooner.’ publishers weekly
‘Op dit boek hebben we gewacht.’ glamour

ISBN 978-90 468 2641 6
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‘Esther kookt met een oog voor het verleden een blik
op de toekomst. Haar gerechten verbinden mensen en
culturen en maken de wereld mooier, lekkerder!’
Naomi Keff, Boekhandel Duikelman

esther ertweman

NOSH
Mijn vegetarische Joodse keuken

• van de eigenaresse van Amsterdams
leukste kookstudio: Esther’s Cookery
• auteur liep stage bij restaurant NOPI
van Yotam Ottolenghi
• ruim 100 vegetarische gerechten met
groenten uit eigen moestuin
• Voor de liefhebbers van Claudia
Roden en Bea Polak

Jarenlang reisde Esther voor haar werk de hele
wereld over en zo kwam ze in aanraking met de
meest verrukkelijke verhalen en recepten uit lan
den als India, Ghana, Israël, Indonesië en Kame
roen. Eenmaal thuis combineerde ze de buiten
landse smaken met de Nederlands-Joodse
recepten en eettradities die ze van haar moeder
leerde. Zoet en spicy combineren zoals in de
Bengaalse keuken, of groenten als koolrabi en ze
verwerken in een salade.
Spicy bloemkool met munt en tamarindesaus,
Joodse ‘penicilline’ 2.0, zoete baba ganoush met
dadels en noten, kugels en kigels voorbij de tra
dities, de magnifieke matseballen van Esthers
moeder en Bashars engelenhaar; Nosh viert de
diversiteit van de moderne Joodse keuken en
dient slechts één doel: de lezer totaal overrom
pelen met zinnenprikkelende gerechten als

‘Esther is één van de grootste smullappen
die ik ken.’ Janneke de Leeuw, Mooncake

Off the record
Wat ben ik trots dat dit waanzinnig mooie kookboek over de Joodse keuken bij
ons uitkomt. Esther is één van de meest bruisende, passievolle en creatieve
mensen die ik ken. Óók is ze een echte bruggenbouwer: van Marokkaan tot
Jood, van culinaire kneus tot geoefende thuiskok, zij krijgt iedereen enthousi
ast voor haar manier van koken.’ WV

esther ertweman is geboren en getogen in
Amsterdam en bovendien Joodse. Samen met
haar man Jaïr heeft ze een dochtertje, Sarah.
Drie jaar geleden kwam haar droom uit en
opende ze met behulp van crowdfunding haar
eigen kookstudio Esther’s Cookery in de Amsterdamse Pijp. Inmiddels kookt ze hier met
gemiddeld 250 gasten per maand volgens haar
eigen principes; met seizoensingrediënten,
veel groenten, koosjer en vooral heel erg lekker.

© elvan ünlü

‘Esther bestiert haar Joodse vega keuken
zoals een ander de liefde bedrijf: met passie
en gulzigheid.’ Merijn Tol

ISBN 978-90 468 2658 4
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Verschijningslijst

ka r in l u it e n

De makkelijke Franse keuken
Lekkere recepten voor elke dag

• hét nieuwe boek van bestsellerauteur Karin Luiten
• bomvol toegankelijke gerechten
die altijd lukken
• receptinspiratie voor doordeweeks
én in het weekend
• een feest van herkenning voor
Frankrijkgangers

Van quiche lorraine tot crème brûlée, van boeuf
bourguignon tot klassieke uiensoep, wie houdt
er nou níet van de Franse keuken? In dit boek
staan al Karins Franse favorieten bij elkaar, al dan
niet met een twist. Ingewikkeld om zelf te ma
ken? Welnee. Elegante groentetaartjes, smeuïge
chocolademadeleines, de lekkerste mosselen of
een prachtige charlotte met lange vingers, met
dit boek draait ook de minder ervaren kok zijn of
haar hand er niet voor om. Of je nu op vakantie
bent of weer terug in Nederland, met behulp van
Franse culisouvenirs of Nederlandse alterna
tieven: dat heerlijke Franse eetgevoel, dat kun je
overal creëren.

(alias Koken
met Karin) is behalve francofiel ook culinair journalist en auteur van diverse
kookboeken, waaronder
de bestsellers Zónder pakjes
& zakjes. Ze schrijft wekelijks in Trouw en op www.kokenmetkarin.nl.
karin luiten

Inclusief smeuïge verhalen, praktische wijntips
en een heuse Spotify-playlist met de lekkerste
Franse muziek.

ISBN 978-9046826133
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lekker en makkelijk

reeds verschenen | € 27,99 | full colour hardcover | 19,2 x 24 cm | 248 blz.
nur 440 eten en drinken | fotografie Harold Pereira | styling Nicole de Werk
boekverzorging Freddy Vermeulen | isbn 978 90 468 2613 3
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