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Mark van der Werf

JUF ANS

Koningin in de klas

Mavo-docente Ans Geleijns is koningin in haar lokaal.
Met één opgetrokken wenkbrauw schudt ze zelfs de
beruchtste lummelaars en luilakken wakker. Vanuit
een ergonomische bureaustoel waakt de 63-jarige lerares Nederlands over de slungelige pubers. Stuiterende
adhd’ers en bedeesde dromers, ze zijn Ans allemaal
even lief.
Toch gaat lesgeven haar steeds zwaarder af. Wollige
praatjes van interim-managers, brutale e-mailtjes van
betweterige ouders; de broodnuchtere Brabantse heeft
er haar buik vol van. Ze kwakkelt bovendien al een tijdje met haar gezondheid. Kijk dan die torenhoge stapel
toetsen maar eens na.
Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark,
loopt het hele schooljaar met juf Ans mee. Hij ziet haar
twijfelen. Geeft ze er de brui aan? Of slepen de leerlingen hun docente erdoorheen? Alles wordt anders als
de coronacrisis uitbreekt en Ans maandenlang op sloffen lesgeeft in haar zolderkamer. Daar neemt ze een
besluit.

Mark van der Werf maakte na een
loopbaan in de journalistiek de over
stap naar het onderwijs. Over zijn
kortstondige carrièreswitch schreef
hij de bestseller Meester Mark draait
door. Daarna verschenen Meester
Mark vraagt door, Meester Mark
graaft door en Schoolpleinmoeders.
In Meester Mark rekent het goed en
Een dikke tien van Meester Mark
werden de leukste staaltjes kinder
logica gebundeld die hij dagelijks
deelt op zijn populaire Facebook- en
Instagrampagina’s (samen goed
voor meer dan 300.000 volgers).

Van alle boeken van Mark van
der Werf zijn er inmiddels
55.000 exemplaren verkocht!

€ 16,99 • ca. 200 pagina’s
145 × 210 mm • Paperback
ISBN 978 94 6319 225 5
Ebook 978 94 6319 230 9
NUR 840
Oktober 2020
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MENS & MAATSCHAPPIJ

Na vier turbulente jaren vellen de kiezers in de VS
op dinsdag 3 november 2020 een oordeel over Donald
J. Trump, de meest controversiële president uit de
geschiedenis. De inzet van de verkiezingen: niets
minder dan het erfgoed van de founding fathers.
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Pieter Uittenbogaard

DE SL AG OM HET
W IT TE HUIS
Van Iowa tot Wisconsin

Traditiegetrouw start de Amerikaanse verkiezings
cyclus in Iowa: de eerste staat waar voorverkiezingen
plaatsvinden. Vanaf begin 2019 wordt de landbouwstaat
in de Midwest daarom platgelopen door meer dan 25
Democratische presidentskandidaten. Elke kerk, brouwerij en restaurant kan bij wijze van spreken wel rekenen op een bezoekje. De grote vraag is wie uiteindelijk
de tegenstander van Trump wordt.
Kort na de voorverkiezing in Iowa neemt de campagne in maart 2020 een bizarre wending als de zwaarste pandemie in een eeuw tijd uitbreekt. Talloze Amerikanen raken besmet met het coronavirus, en om verdere
verspreiding te voorkomen gaat het land grotendeels
op slot. Ruim honderdduizend mensen sterven aan de
gevolgen van covid-19 en tientallen miljoenen verliezen
hun baan. De crisis is vervolgens compleet als er eind
mei na de dood van George Floyd door politiegeweld
grootschalige onlusten uitbreken. Een land in gevecht
met zijn verleden.
Het eindspel van de verkiezingscampagne spitst
zich in de herfst van 2020 toe op battleground states als
Wisconsin. Trump won deze staat in 2016 nog met een
miniem verschil. Maar twee jaar later sloegen de Democraten bij de midterm-verkiezingen terug door het gouverneurschap te veroveren. In 2020 loopt de weg naar
het Witte Huis dwars door Wisconsin.

In De slag om het Witte Huis: Van
Iowa tot Wisconsin beschrijft eco
noom en Amerika-kenner Pieter
Uittenbogaard (1979) het krankzin
nige verhaal van een historische ver
kiezingsstrijd. Eerder verscheen van
zijn hand Detroit: Ontwaken uit de
Amerikaanse nachtmerrie (2018).

€ 19,99 • 220 pagina’s
150 × 233 mm
Paperback
ISBN 978 94 6319 231 6
Ebook 978 94 6319 232 3
NUR 740 | December 2020
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PSYCHOLOGIE & GEZONDHEID

Miljoenen hartpatiënten (alleen al in Nederland en België) en
zelfs artsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de nieuwste
kennis over cholesterol en hart- en vaatziekten. Gewapend met
deze kennis kunnen mensen gezonder worden of blijven.
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Eerder verscheen van Daan de Wit

W EET WAT JE EET
€ 22,99 • 18,5 × 23 cm
Paperback • 276 pagina’s
ISBN 978 94 6319 125 8
Ebook 978 94 6319 005 3

Daan de Wit

DE CHOLESTEROLM Y THE
Een radicaal nieuwe visie op het ontstaan,
voorkomen en omkeren van hart- en vaatziekten

Hoe gezond is onze visie op hart- en vaatziekten? Zitten we niet op het verkeerde spoor?
Alle goede bedoelingen ten spijt behoren hart- en
vaatziekten nog steeds tot de belangrijkste doodsoorzaken. Cholesterol is levensgevaarlijk – hoe lager hoe
beter – let op vet, is wat ons wordt verteld, maar wát als
deze visie achterhaald is? Op basis van nieuw en solide
wetenschappelijk onderzoek lijkt het er sterk op dat de
reguliere visie op hart- en vaatziekten moet worden
herzien. En niet een beetje, maar volledig.
Veel van het onderzoek dat aan de basis staat van de
huidige kijk op cholesterol en hart- en vaatziekten blijkt
bij nader inzien minder sterk dan gedacht. Sterker, nadere inspectie laat er zo goed als niets van heel en in
enkele cruciale gevallen is er zelfs sprake van opzettelijke misleiding. Dit boek toont op basis van gesprekken
met deskundigen en het nieuwste wetenschappelijke
onderzoek aan dat de huidige kijk op hart- en vaatziekten onhoudbaar is.
De cholesterolmythe maakt niet alleen op een toegankelijke manier duidelijk dat de reguliere visie op het
ontstaan van hart- en vaatziekten niet klopt. Het gaat
ook dieper in op de zin en onzin van cholesterolver
lagende medicijnen, de belangenverstrengelingen in de
wetenschap, de bijwerkingen van statines en de positieve rol van cholesterol in de voeding en in het lichaam.
Het boek presenteert concrete manieren om zonder
medicatie hart- en vaatziekten te voorkomen en zelfs
deels om te keren.

Daan de Wit (1969) is onderzoeks
journalist, redacteur en verslaggever
voor diverse media. Eerder verscheen
van zijn hand bij Scriptum: Weet wat
je eet: Gezond eten op basis van de
oudste kennis en de nieuwste wetenschap (3e druk, meer dan 5.000
exemplaren verkocht).

€ 23,50 • 248 pagina’s
160 × 240 mm
Paperback, full colour
ISBN 978 94 6319 211 8
Ebook 978 94 6319 212 5
NUR 860 | September 2020
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PSYCHOLOGIE & GEZONDHEID

Regelmatig te gast bij dokter Phil.
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Eerder verscheen van Mike Bayer

JE BESTE IK
€ 20,99 • 150 × 233 mm
Paperback
310 pagina’s
ISBN 978 94 6319 171 5

Mike Bayer

ÉÉN BESLISSING
De eerste stap naar een beter leven

Naar schatting nemen we elke dag wel 35.000 beslissingen. Nu, op dit moment, kun je minstens één beslissing
nemen die zal doorwerken in alle aspecten van je leven.
Maar Eén beslissing gaat niet over het nemen van die
ene allesomvattende grote beslissing die je hele leven
omgooit. Het gaat erom elke dag minstens één beslissing te nemen die je omstandigheden beïnvloedt en je
dichter bij je doelen en dromen brengt: de beslissing om
authentiek te zijn. Om te weten wie je bent en jezelf te
zijn, zonder aarzelen, zonder zorgen of angst.
Of je nu voor een nieuwe uitdaging staat, een andere
richting wilt inslaan of behoefte hebt om jezelf opnieuw
uit te vinden, Coach Mike helpt je je denken aan te passen, zodat je leven weerspiegelt wie je werkelijk bent.
In plaats van dat je voortdurend twijfelt over de ‘grote’
beslissingen in je leven, of er gewoon voor kiest om niet
te kiezen, kom je weer in contact met je intuïtie, zodat je
élke beslissing met vertrouwen en gemoedsrust neemt.
De tools in dit boek stellen je in staat om obstakels om
te zetten in kansen.
Eén beslissing is een inspirerend en praktisch actieplan om je leven te verbeteren, je doel te vinden, je mentale gezondheid en relaties te verbeteren, te werken aan
je fysieke gezondheid of zelfs je financiën op orde te
brengen. Op basis van zijn twintigjarige ervaring in het
helpen van mensen uit alle lagen van de bevolking en
met allerlei achtergronden, weet Coach Mike je te motiveren om risico’s te nemen, doortastend te zijn en
echt actie te ondernemen voor een beter leven.

Mike Bayer staat bij zijn cliënten
bekend als Coach Mike, is een New
York Times bestseller-auteur, veel
gevraagd spreker, oprichter van
CAST Centers, de go-to kliniek voor
artiesten, atleten, leidinggevenden,
beroemdheden en iedereen die
authentieker, succesvoller en vrolijker
wil leven. Eerder verscheen van hem
Je beste ik: Wees jezelf, alleen beter
(2019).

Met een voorwoord van Dr. Phil
€ 20,99 • ca. 300 pagina’s
150 × 233 mm, Paperback
ISBN 978 94 6319 227 9
Ebook 978 94 6319 228 6
NUR 770 | November 2020
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MANAGEMENT & COMMUNICATIE

Dit boek is óók geschreven voor mensen die werken
op exportafdelingen of sowieso alleen via bellen,
Zoom of Team contacten in het buitenland leggen.
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Esther Janssen

ZAK ENDOEN VAN
HIER TOT TOK IO
Slagen of falen bij cultuurverschillen

Nederlandse ondernemers en professionals brengen
typisch Nederlandse kwaliteiten mee in de manier
waarop zij internationaal te werk gaan, zoals organisatie- en samenwerkend vermogen en de vermaarde handelsgeest. Daarmee boeken zij veel succes. Tegelijk leggen zij anderen hun normen op met betrekking tot het
nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. Nederlanders gaan opmerkelijk eigenzinnig en tot op zekere
hoogte naïef te werk in het buitenland. Zij zijn te goed
van vertrouwen en dit kan leiden tot een verkeerde
inschatting van de buitenlandse partner of zakelijke
situatie. Ook hebben Nederlanders weinig gevoel voor
verhoudingen en decorum terwijl dit in veel culturen
belangrijk wordt gevonden.
Het boek laat aan de hand van vele herkenbare, en
soms hilarische, praktijkvoorbeelden zien waar we
de plank misslaan en hoe we de kans op buitenlandse
successen kunnen vergroten, zowel ver weg als dichter
bij huis.

Esther Janssen is founder en mana
ging director van Culture-Inc., een
trainings- en consultancybureau dat
expats, zakenreizigers en teams
ondersteunt bij het werken met
andere culturen. Ze heeft ruim 30 jaar
ervaring met internationaal werken,
van Amerika tot Azië, woonde in
China en begeleidde ambtenaren,
bewindspersonen en ondernemers
naar verre oorden.

€ 21,50 • ca. 200 pagina’s
160 × 220 mm
Paperback, full colour
ISBN 978 94 6319 218 7
Ebook 978 94 6319 219 4
NUR 780 | September 2020
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MENS & MAATSCHAPPIJ

Moeilijke onderwerpen worden aangepakt met feiten,
scherpe inzichten en vaak hilarische, persoonlijke
anekdotes… essentiële lectuur. – DutchNews.nl
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Greg Shapiro

THE AMERICAN
N ETHERL ANDER
25 Years of Expat Tales

The American Netherlander staat helemaal in het teken
van het 25-jarig verblijf van de Amerikaanse komiek
Greg Shapiro in ons kleine kikkerlandje. Zijn assimilatie
met de Nederlandse samenleving, taal en cultuur verloopt na al die jaren nog steeds onhandig en stroperig,
wat leidt tot hilarische situaties die Greg maar al te
graag aan het papier toevertrouwt.
Zijn nieuwe boek is geen wetenschappelijke gids om
de Nederlandse cultuur en waarden te snappen en eigen
te maken. Maar als je op zoek bent naar een volkomen
subjectieve en bevooroordeelde indruk van Nederland
en de Nederlanders, dan is dit iets voor jou.

Lof voor Shapiro’s vorige boek How to Be Orange:
An Alternative Dutch Assimilation Course:

Shapiro houdt de Nederlandse samenleving
een hilarische spiegel voor die alle stereotypen
uitvergroot en laat zien hoe je er langs kunt
kijken om een echte Nederlander te worden.

Greg Shapiro is bekend als stem van
‘Trump’ in Lubachs satirische filmpje
America First – The Netherlands
Second, van Comedy Central en van
Boom Chicago. Eerder schreef hij How
to Be Orange en How to Be Dutch:
the Quiz – met vragen die ‘SHOULD
be on the Dutch c itizenship exam’.

– Wel.nl

Humoristische columns, grappige illustraties,
hilarische foto’s en observaties. Heel mooi
boek. – Bibliotheekdienst

Met illustraties van Floor de Goede
€ 19,99 • ca. 300 pagina’s
125 × 200 mm • Paperback
Full colour, Engelstalig
ISBN 978 94 6319 226 2
Ebook 978 94 6319 229 3
NUR 740 | Oktober 2020
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FOTO & CADEAU

Er verschijnt ook een Nederlandstalige
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versie van Cycling Paradise:

HET FIETSPAR ADIJS
€ 17,50 • 160 pagina’s
170 × 230 mm
Paperback, full colour
ISBN 978 94 6319 217 0
NUR 500 | Oktober 2020

Peter de lange

C YCLING PAR ADISE
The Netherlands, 2-Wheel Nation

m.m.v. Robert van Weperen, Bas de Meijer, Ben Deiman & Shirley Agudo

Buitenlanders staan er vaak versteld van hoe gemakkelijk Nederlanders zich op hun fiets door het drukke
verkeer bewegen. Geroutineerd en onbevreesd laveert
de fietser van de ene weghelft naar de andere, met
onnavolgbare stuurmanskunst auto’s, brommers en
mede-fietsers ontwijkend. Fietsen is in dit land ver
heven tot acrobatiek van het hoogste niveau.
Fietsen wordt, zoals de lokale uitdrukking luidt, de
Nederlander, of zijn wieg nu in een paleis staat of in een
rijtjeshuis, met de paplepel ingegoten. Dat begint al in
het kinderzitje en later zelfstandig naar school. Het is
een beslissend moment in het leven en vaak het begin
van een levenslange romance tussen mens en fiets.
In sommige culturen wordt de fiets als a poor man’s
vehicle beschouwd. Zo niet in Nederland, waar alle
rangen en standen er geestdriftig gebruik van maken.
De cijfers spreken voor zich.
Tegenover ruim 17 miljoen Nederlanders staan 23
miljoen fietsen. Op die indrukwekkende vloot tweewielers wordt jaarlijks 15 miljard kilometer afgelegd op
37.000 km fietspad. Het grote voordeel van de fiets is
dat hij altijd en overal bruikbaar is. In de stad voor de
dagelijkse boodschappen of het woon-werkverkeer, in
de weekends voor gezellige uitstapjes naar het bos, de
duinen of de hei.
Cycling Paradise zit vol fietsavontuur, daarom ook:
socializen in fietscafés, tien heerlijke fietstochten die je
gedaan moet hebben en goedkoop en vooral gezellig
overnachten tijdens je tour via vriendenopdefiets.nl.

Auteur Peter de Lange werkte ooit
bij meerdere landelijke dagbladen,
maar vult zijn tijd nu vooral op met
fietsen en het liefst in zijn geliefde
Frankrijk of door Nederland met
Vrienden op de Fiets. Net zo ver
slaafd is Robert van Weperen van
Fietserette.nl. Speciaal voor dit boek
schreef hij tien prachtige routes.

€ 17,50 • 160 pagina’s
170 × 230 mm
Paperback, full colour
Engelstalig
ISBN 978 94 6319 216 3
NUR 500 | Oktober 2020

17

18

SNOECKS 2021 &
ART Y SNOECKS 2021
Snoecks 2020, zowel met de bekende modellencover als de arty-variant (limited edition),
ligt in het najaar weer in de boekhandel. Bijna 600 pagina’s vol spannende fotografie en
internationale reportages over reizen, kunst, fashion, design, architectuur en lifestyle.
De meer dan negentig jaar oude Snoecks staat nog steeds garant voor exclusieve verhalen en toonaangevend beeldmateriaal van de beroemdste fotografen ter wereld.
Snoecks 2021
ISBN 978 90 7788 557 4

Arty Snoecks 2021
ISBN 978 90 7788 556 7

FOTO & CADEAU

€ 20,99
ca. 560 pagina’s
165 × 245 mm
Paperback
NUR 640
September 2020

19

SCRIPTUM

Nieuwe Haven 151 • 3117 AA Schiedam • 010 – 427 10 22 • info@scriptum.nl

COMMERCIE NEDERLAND

COMMERCIE BELGIË

Aquarius Boekverkoop
Gabina Veltkamp
Sperwerkamp 10, 3972 WE Driebergen-Rijsenburg
+31 6 24 86 97 72
gveltkamp@aquariusboekverkoop.nl

Elkedagboeken
Jodenstraat 16
2000 Antwerpen
+32 3 345 60 40
www.elkedagboeken.be

