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‘Japke-d. Bouma:
een geweldige schrijver.’
Adriaan van Dis
in De Wereld
Draait Door

JAPKE-d. BOUMA

De 15 dingen
die je nooit
met collega's
moet doen

‘Een schrijfster die
je onbedaarlijk kan
laten lachen.’
Frits Spits

De nieuwe,
onweerstaanbare
Japke-d. Bouma

W

e gaan weer naar kantoor! Of je nu staat te popelen om eindelijk

Japke-d. Bouma schrijft

weer te gaan, of liever thuis blijft werken, dit is hét moment voor een

wekelijks een column in

boek vol wijze lessen: Het onmisbare lijstjesboek van Japke-d. Bouma. 

NRC Handelsblad over werk,

De 8 dingen die je beter niet kunt zeggen tijdens een functionerings

carrière en kantoortaal.

gesprek, de top 10 van het ergste zoomjargon, 9 tips om duidelijker te

Eerder verschenen Gids voor

schrijven op je werk, de 5 beste tips voor als je een hoger salaris wilt, de

de kantoorjungle, Uitrollen is

17 beste smoezen voor op het werk, presenteren, profileren, afscheids

het nieuwe doorpakken, Ga

borrels – alles staat erin.

lekker zélf in je kracht staan,
Mag ik even iets tegen je

Voor iedereen die zo een call in moet, een leidinggevende tevreden

aanhouden?, Werken doe je

probeert te houden of te maken heeft met ‘product owners’, vergader

maar thuis en Hoe vind je

tijgers en statusgevoelige ceo’s: De 15 dingen die je nooit met collega's

zélf dat het gaat?

moet doen is een onmisbaar boek vol lijstjes en verhalen met op elke
pagina een handzaam carrièreadvies.
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‘Der is van alles wa’k probeerd heb
Maar ik vuul me hier niet thuus

DANIËL

Ik heb me daor nou wel bij neerlegd
Maar ik wul wel graag naor huus.’

LOHUES

DANIËL LOHUES & LEO OLDENBURGER

Hier kom
ik weg
Het intrigerende 
verhaal van een
eigenzinnige
artiest

D

aniël Lohues zingt in de taal van de streek waar hij vandaan komt.

Leo Oldenburger is

Drenthe, het dorp Erica, waar hij is opgegroeid en de plek waar hij na al

journalist en speelt al

zijn omzwervingen altijd weer thuiskomt. Hier kom ik weg is het verhaal

van jongsaf aan in bandjes.

van een eigenzinnig mens en een volstrekt autonoom muzikant. Lohues

Oldenburger en Lohues

vertelt openhartig over zijn jeugd, de liefdes en het allennig zijn. Over

kennen elkaar al zo’n 35 jaar

het gitaargeweld en americana, zijn liefde voor barok en de vele muzikale

en zijn echte kameraden.

samenwerkingen. Met zijn theatervoorstellingen bouwde hij het afgelopen
decennium aan een omvangrijk oeuvre dat in het hele land wordt gewaar

Daniël Lohues is com

deerd. Oldenburger schetst niet alleen een meeslepend beeld van een

ponist, zanger en columnist.

tomeloze muzikant, maar ook van drie decennia Nederlandse muziek

Hij maakte furore met zijn

geschiedenis.

band Skik, waarna hij solo
verder ging. Lohues werd

Aanstekelijk, vrolijk en ontroerend: Hier kom ik weg is een boek met

diverse malen onderschei-

hart en ziel, het verhaal van Daniël Lohues.

den, onder meer met de
Zilveren Harp, de Annie
M.G. Schmidtprijs en een
Edison.
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‘Owen Donkers
kan verdomd
goed schrijven.’
PETER
BUWALDA

Owen Donkers beschrijft het
verhaal van een jongen die opgroeit
in een nest dat langzaam uit elkaar
valt. Een jeugd in een nieuwe stad,
een zoektocht naar een nieuw begin.
Wat je zaait is de meesterlijke
nieuwe r oman van Owen Donkers.

Over Dryocopus:

OWEN DONKERS

‘Donkers heeft w
 einig
context nodig om
boeiend te vertellen.
Dryocopus raakt aan
waar het in een mensen
leven over gaat.’
NRC Handelsblad

Wat je zaait

‘Een juweeltje van verfijnde schrijfkunst. Een
bijzonder boek, dat geen
moment verveelt.’
Jan Siebelink

Een
schitterende
coming-ofage-roman

M

et zijn veertigste verjaardag in zicht keert een schrijver na jaren

Owen Donkers (1977)

terug naar de plaats waar hij opgroeide. De vertrouwde plek blijkt on

studeerde in Groningen

herkenbaar veranderd. Hij besluit de weg die hij is gegaan, die hem

en woonde enkele jaren in

gevormd heeft en die ze achter zijn rug bezig zijn af te breken, vast te

Frankrijk en de Verenigde

leggen. Een monument op te richten voor zijn thuis, de eerste helft van

Staten. In 2009 verscheen

zijn leven, een papieren protest tegen de vergankelijkheid. Met geraffi

zijn debuut Julien. Daarna

neerde pen beschrijft Donkers een jeugd in de suburb en de toenemen

publiceerde hij de r omans

de beklemming van het gezin waarin de hoofdpersoon opgroeit. De

Calippo cola, IJsbrood en

vriendschappen en liefdes, de wereld van school en het winkelcentrum

Dryocopus, dat genomi-

en de eerste kleurentelevisie.

neerd werd voor de Jan
Wolkers Prijs.

Wat je zaait is niet alleen een meeslepende coming-of-ageroman, maar
ook een gevoelvol portret van de jaren tachtig en negentig. Even herken
baar als ontroerend, pijnlijk en eerlijk.
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Lange tijd wist men niet
beter dan dat de monarch
aan het hoofd stond van
de samenleving. Koningen
en koninginnen, keizers,
sultans, shoguns en tsaren.
Sommigen vervulden hun
taak voorbeeldig, anderen
brachten onheil.
Erik Petersson neemt ons
mee op een reis door de
wereldgeschiedenis in een
episch werk over vrijheid
en macht.

ERIK PETERSSON

Koningen

Een
wervelende
wereld
geschiedenis

I

n Koningen neemt Erik Petersson de lezer mee op een reis door

Erik Petersson (1985) is

de tijd, van het tijdperk van koningen en keizerinnen, sultans, shoguns,

historicus en auteur. Hij

koninginnen en tsaren tot de democratische samenleving van vandaag.

schreef verscheidene 

In het middeleeuwse Constantinopel ontmoeten we een jonge, ambi

boeken, onder meer over

tieuze sultan die met hulp van zijn smid een einde maakte aan de

de strijd om de macht in de

politieke orde van zijn tijd. We komen een sultane tegen die vanaf haar

Scandinavische landen in

eiland in de Nijl regeerde met een nieuwe vorm van loyaliteit en we

de zestiende en zeventiende

vergezellen Theudebert ı, die een groot deel van het zesde-eeuwse

eeuw.

Europa overheerste. Aan de hand van talloze verhalen leren we tijdloze
lessen over leiderschap, de menselijke psyche en de werking van macht.
Petersson beschrijft wat er gebeurt als macht in handen van één
individu ligt – een bestuursvorm met een slechte reputatie, maar hij
laat ook zien hoe die duizenden jaren alleenheerschappij leidden tot

‘Een leesavontuur vol aha-ervaringen.’
Svenska Dagbladet

de grootste verworvenheid van de twintigste eeuw: onze hedendaagse
democratie.

‘De beste historische non-fictie die ik heb gelezen.
Een meesterwerk. (…) Koningen staat vol fascinerende details.’
Östgöta Correspondenten
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V

an nature maken de meeste
mensen deel uit van een groter

geheel. We hebben ouders, broers en
zussen, ooms en tantes, neven en 
nichten. Familie: voor de een is het
een veilige h
 aven, voor de ander een
vijandig fort. De een verheugt zich
op de feestdagen, de ander zou ze
liever overslaan.
Wim Daniëls schreef een hartverwarmend, leerzaam en onmisbaar

© Alamy

boek voor iedereen die familie heeft.

21

WIM DANIËLS

Familie

Een hart
verwarmend
portret

V

an nature maken de meeste mensen deel uit van een groter geheel,

Wim Daniëls (1954) is 

familie. Ons leven lang zijn we verbonden met het nest dat we zijn

bekend als taalkundige en

ontvlogen. Wim Daniëls boog zich over het verschijnsel ‘familie’ in de

schrijver. Hij treedt regel

traditionele en minder traditionele zin van het woord. Hij schrijft over

matig op in radio en tv-

het kerngezin en over patchworkfamilies, over de mater en pater familias,

programma’s. Onlangs

kinderen en kleinkinderen, over schoonmoeders en ideale schoonzonen.

presenteerde hij samen

Maar ook over het raadselnichtje, de regelneef, de roddeltante, de suiker

met Huub Stapel de tv-serie

oom en de lok-oma, over grote, heilige, koninklijke en u
 itgestorven

Het dorp, naar zijn gelijk

families. Zijn boek vormt een geschreven familieportret, met prachtige

namige boek. Afgelopen

kiekjes en geweldige anekdotes over al die mensen met wie je een leven

voorjaar publiceerde hij

lang verbonden bent.

Op vakantie! Een geschiedenis
van onze vrije tijd.
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Honderd jaar geleden richtte Benito
Mussolini zijn fascistische partij op.

24

Een jaar later, in 1922, trok de Italiaanse leider
met de Mars op Rome de macht naar zich toe.

In zijn biografie van de eerste fascist toont Hans Woller
het ware gezicht van een meedogenloze leider.
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HANS WOLLER

Mussolini

Het ware 
gezicht van
de eerste
fascist

B

enito Mussolini was een telg uit een rood nest. Met zijn vlijm

Hans Woller (1952) is auteur

scherpe pen werkte hij aan een loopbaan als journalist. Hij groeide

en historicus. Hij is als onder-

uit tot een van de voormannen van de Italiaanse socialistische partij.

zoeker verbonden aan het

Maar na de Eerste Wereldoorlog koos hij een andere koers. Met zijn

Instituut voor Hedendaagse

fascistische p
 artij greep Mussolini bij de Mars op Rome in 1922 de

Geschiedenis in München.

macht, waarna hij op genadeloze wijze zijn tegenstrevers uitschakelde.

Hij was lange tijd hoofd

Tienduizenden socialisten en communisten werden opgesloten en

redacteur van de Viertel

gemarteld, verbannen of v ermoord. Benito Mussolini muntte niet 

jahrshefte für Zeitgeschichte.

alleen het begrip ‘fascisme’, hij gaf de beweging ook zijn moorddadige
ideologie. De Italiaanse leider b
 eschouwde het Romeinse volk als
superieur, hij was racistisch en antisemitisch en stortte zijn land in de
ene na de andere zinloze oorlog. Als grondlegger van het fascisme wordt

‘Een fantastische biografie.
Opmerkelijk gedetailleerd
beschrijft Hans Woller de
opkomst, radicalisering en
ondergang van de Italiaanse dictator en toch
staat er geen woord te
veel in dit boek.’
die zeit
‘In zijn biografie van
Mussolini ontzenuwt Hans
Woller menig mythe en
levert hij een glasheldere
analyse van het fascisme.’
bayerischer
r undfunk

zijn rol in de Europese geschiedenis veelal onderschat. Met deze biografie
toont Hans Woller het ware gezicht van een meedogenloze leider.
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‘Een grenzeloze bereidheid
om geweld te gebruiken,
een absolute hang naar de
macht, seks en misdaad.
Historicus Hans Woller
ontmaskert Mussolini.’
süddeutsche zeitung
27

Het zouden de vrolijke Spelen worden.
Zonder militairen, zonder politie, zonder uniformen.
Maar op een inktzwarte dag veranderde alles.
Het verbijsterende verhaal van een Duitse zomer die
een keerpunt in de geschiedenis werd.

'Een Duitse zomer is erg
goed. Droevig, maar zeer
verhelderend. Chapeau!'
Bert Wagendorp

ROLF BOS

Een Duitse
zomer
Een
geschiedenisboek dat leest
als een thriller

D

e zomerspelen van 1972 in München moesten de vrolijke Spelen

Rolf Bos (1955) studeerde

worden. Het mocht niet zo zijn. In de vroege ochtend van 5 september

geschiedenis en was tien

drong een groep Palestijnse terroristen twee appartementen van Israë

tallen jaren werkzaam als

lische sporters binnen. Slechts een paar uur later waren elf Israëliërs,

journalist voor de Volkskrant.

vijf Palestijnse gijzelnemers en een Duitse politieman dood. Waar in

Hij was sportverslaggever,

München de herinneringen aan de besmette Spelen van 1936 in

buitenlandredacteur en

Berlijn had moeten worden gewist, werd het de zwartste bladzijde in

correspondent in Berlijn en

de olympische geschiedenis. In Een Duitse zomer reconstrueert Rolf

Jeruzalem. Sinds 1972, toen

Bos aan de hand van hoofdrolspelers als de dictatoriale ioc-president

hij als jonge rugzakreiziger in

Avery Brundage, terroristenleider Ali Hassan Salameh, ruiter Joseph

München uit de trein stapte,

Neckermann, atleet Jos Hermes en de Israëlische Holocaust-overlever

is hij gefascineerd door de

en snelwandelaar Shaul Ladany de gebeurtenissen en omstandig

Spelen van dat jaar.

heden rond de S
 pelen van 1972. Bos deed jarenlang research en
verzamelde talloze boeken, documenten en getuigenissen. Een Duitse
zomer is het verbijsterende verhaal over de onlosmakelijke link tussen
sport en politiek.
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Het huiveringwekkende

verhaal van een Zaanse

v erzetsvrouw die zich ontpopte

als een van de grootste

v erraders uit de Nederlandse

oorlogsgeschiedenis.
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ERIK SCHAAP

De
verraadster

Franci Siffels,
de verzetsvrouw
die overliep

N

ovember 1943. Franci de Munck-Siffels verricht illegale koeriers

Erik Schaap schreef

diensten en verbergt een Joods jongetje in haar huis. Maar wanneer ze

verscheidene boeken over

ontdekt dat haar man een relatie heeft met haar zus, geeft ze de Sicher

de Tweede Wereldoorlog,

heitsdienst het onderduikadres van haar wederhelft. Uit het liefdesdrama

waaronder het levens

ontstaat een meedogenloze jacht op het verzet. De 23-jarige, verleidelijke

verhaal van verzetsheld

Franci ontpopt zich daarbij als een hondsbrutale infiltrante. Ze verraadt

Walraven van Hall, over wie

ruim honderdvijftig verzetsmensen en Joden. Tientallen arrestanten

de speelfilm Bankier van het

belanden voor het vuurpeloton of in de gaskamer. Geen andere vrouw

verzet (2018) is gemaakt.

weet in zo’n korte tijd zoveel ‘terroristen’ in Duitse handen te spelen
als deze Zaanse vrouw. Haar vernietigende werk duurt maar kort. Een
knokploeg ontmaskert de gretige jaagster. Zeven maanden na de impul
sief begonnen strafexercitie tegen haar echtgenoot sterft Franci op
gruwelijke wijze.
Erik Schaap ontrafelde het onthutsende levensverhaal van een commu
nistische verzetsstrijdster die de verpersoonlijking werd van verraad in
oorlogstijd.
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