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NAJAAR
2022
Beste lezer,
In onze Najaarsaanbieding 2022 treft u een ﬂink aantal boeken.
We hopen dat die via uw boekwinkel hun weg vinden naar
heel veel lezers.
We wensen u veel verkoopsucces (en leesplezier)!

Ontvoerder Frans Meijer: ‘Iets plannen is een ding, het uitvoeren een ander.
Bij een bankoverval is het voorbij wanneer je een loods binnenrijdt en de
deuren achter je sluit. Toen we Heineken in zijn cel hadden gestopt, toen kwam
het besef. De spanning kon er niet uit. Cor stond tegen een muur over te geven.
Alles liep anders, uiteindelijk…’

4

Peter R. de Vries: ‘Wij willen gangster worden verdient het
predicaat uitmuntend. True crime van de bovenste plank.’
Ook Bloedgabbers kreeg zeer lovende reacties.

Het gebeurde
in het westen
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Veel aandacht in de media

George Boellaard
1983, het jaar van de Heinekenontvoering. Het ware verhaal van binnenuit.
Eind jaren zeventig hebben Jan
Boellaard, Frans Meijer en Cor van
Hout een clean run van een decennium vol goed geplande inbraken
en overvallen op hun naam. De
politie is zich van hun identiteit niet
bewust.

Zijn boek voert de lezer terug naar het
Amsterdam van 1983. Het is de geschiedenis van Jan Boellaard, Frans Meijer,
Cor van Hout en Willem Holleeder en
vertelt hoe zij bekend werden als de
meest beruchte gangsters van Nederland.

Op de buitenwereld maken de drie de
indruk geslaagde vrije jongens te zijn.
In zaken zijn ze misschien niet altijd
even handig, maar ze rijden in dure
auto’s en gaan op verre vakanties. Dus
dat ze iets goed doen, valt niet te ontkennen. Willem Holleeder sluit zich in
1980 aan bij dit trio. Hij debuteert als
bendelid bij de overval op het Amsterdamse districtspostkantoor.

....................................................

wwgw-final.indd 1

Historicus George Boellaard
(1960) heeft een atelier voor de
restauratie van Hollandse en Vlaamse
meesterschilderijen. In zijn vrije tijd
werkte hij, met onderbrekingen,
acht jaar aan de geschiedenis van de
Heinekenontvoerders.

Begin 1983 zijn de mannen toe aan iets
groters. Ze willen een ‘bekend persoon’
ontvoeren...

21/05/2021 13:12

isbn 97890 8975 364 9
€ 24,50

isbn 97890 8975 564 3
€ 24,50

................................................

formaat 15 x 23 cm
....................................................

omvang ca. 300 pagina’s
....................................................

Het gebeurde in het westen vertelt het
ongecensureerde verhaal van de spectaculaire Heinekenontvoering. Auteur
George Boellaard baseert zich op het
authentieke manuscript van zijn broer
Jan, een van de ontvoerders. Daarnaast
doet hij zelf onderzoek en spreekt hij
betrokkenen.

uitvoering paperback
....................................................

extra met fotokatern
....................................................

isbn 97890 8975 944 3 nur 339
....................................................

prijs € 24,50
....................................................

Verschijnt januari 2023
....................................................
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TRUE CRIME

(Fragment) ‘Punt uit! – zei Heer Bommel. – dat is een raar verhaal, Tom Poes!
Zou het werkelijk gebeurd zijn? Dat moet haast wel, want dit is een boek met
Ware Geschiedenissen… Tja…eh…hm! En wat nu Tom Poes? Wat bedoelde je eigenlijk?’
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Een klassieker onder de Toonder prentenboeken!
Na ruim 70 jaar weer in druk!

Tom Poes en
de watergeest

.........................

Intensieve Twitter- en
Facebookcampagne

Aandacht op fanwebsites

Met een nawoord door Willem Feltkamp van de Toonder Compagnie
In nauwe samenwerking met de Toonder Compagnie publiceert Just Publishers, na de heruitgave van Tom Poes en
de Laarzenreuzen uit 1948, nu de herdruk
van Tom Poes en de watergeest. Gebonden
en met linnen kaft.

Toonder werd beroemd met zijn Tom
Poes en Olie B. Bommel-strips die in
talloze kranten in binnen- en buitenland verschenen. Als geen ander wist
hij hoe je een spannend verhaal moest
vertellen. Met zijn Toonder Studio’s
drukte hij een enorm stempel op de
Nederlandse stripwereld.

Aandacht in de media
Aanda

.........................

Marten Toonder

Marten Toonder zag zichzelf graag
als een heer van stand. Hij vergeleek
zich dikwijls met zijn creatie, Ollie
B. Bommel, ook een heer.
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.........................

Actie met museum
De Bommelzolder
.........................

Actie met Marten Toonder
Verzamelaars Club

Bovendien worden als extra een nawoord en een reeks kleurenillustraties
toegevoegd.

....................................................

Marten Toonder (1912 – 2005) is
Nederlands bekendste stripmaker. Zijn
boeken zijn bestsellers. Veel van de
zegswijzen uit zijn Bommel-verhalen
zijn mettertijd deel geworden van de
Nederlandse taal.

Veel minder bekend dan zijn Bommelstrips zijn de prentenboeken van
Marten Toonder. In de na-oorlogse
jaren, toen hij begon met zijn strip,
verscheen een aantal kinderboeken
met prachtige illustraties. Het zijn nu
veelgezochte collectors items.

isbn 97890 8975 804 0
€ 24,95

....................................................

formaat 20 x 26 cm

Tom Poes en de watergeest uit 1950 is
een bewerking van het gelijknamige
stripverhaal dat in 1947 in de Nieuwe
Rotterdamse Courant verscheen.

....................................................

omvang ca. 48 pagina’s
....................................................

uitvoering gebonden met linnen rug
....................................................

isbn 97890 8975 051 8 nur 301
....................................................

prijs € 27,95
....................................................

Verschijnt november 2022
....................................................
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ACTUEEL

ISBN 97890 8975 859 0
Paperback | € 21,99

ISBN 97890 8975 599 5
Paperback | € 21,99

Richard van Asdonck (1955) verdiende binnen het gevangeniswezen
zijn sporen als sportleraar en trainer in weerbaarheid.
Met zijn sportschool in Breukelen wil hij nog jaren doorgaan.
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Richard van Asdonck heeft een lange carrière
als sportdocent en trainer binnen het gevangeniswezen.

Veertig jaar
vóór de tralies
Gerlof Leistra en Govert Wisse
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Presentatie in PI Nieuwersluis
........................

Voorpublicatie Nieuwe Revu
........................

Met sappige en bijzondere anekdotes uit de PI.
Interviews

Richard van Asdonck werkte vanaf
1981 in de Bijlmerbajes, de Koepel
in Haarlem, het Wolvenplein in
Utrecht, in Nieuwegein en in de
vrouwengevangenis in Nieuwersluis.
Hij gaf sportles aan de gedetineerden
en trainde het personeel in fysieke
en mentale weerbaarheid.

savate, fast defense en krav maga.
‘Richard is een alleskunner,’ zegt vechtsportlegende Chris Dolman.
In Veertig jaar vóór de tralies vertelt
Richard van Asdonck vol vuur over zijn
sporten en zijn spannende en vooral zeer
inspannende ‘dubbelleven’ in de PI.

In zijn justitiële carrière maakte Van
Asdonck een leger Beruchte Nederlanders mee, zoals Heer Olivier, kluiskraker Aage M., Geurt Roos, Greg en Jesse
Remmers en de latere kroongetuige
Peter la Serpe. Geregeld moest hij agressieve gedetineerden overbrengen naar
de isolatiecel. Ook maakte hij een gijzeling en een serie ontsnappingen mee.

....................................................

........................

Reportages in de
politiebladen
........................

Lezersacties in de
vechtsportbladen
........................

Actie met Sportcentrum
Van Asdonck in Breukelen

Gerlof Leistra (1959) is verslaggever
voor EW en schreef veel over sport. Govert
Wisse (1955) was sportverslaggever bij
de GPD en Haarlems Dagblad. Eerder
schreven zij over vechtsporter Bertje Kops
en Judovader Cor van der Geest.

Richard van Asdonck is een Stille
Kracht. Die omschrijving verwijst naar
zijn Indische achtergrond, maar ook
naar zijn ‘wapen’: krav maga en andere
verdedigingstechnieken. Sinds 2021
verzorgt hij in PI Nieuwersluis ook
weerbaarheidstrainingen voor raadslieden.

....................................................

formaat 15 x 23 cm
....................................................

omvang ca. 288 pagina’s
....................................................

uitvoering paperback
....................................................

extra met fotokatern
....................................................

Van Asdonck begon met judo, stapte
over op karate en kickboksen en bekwaamde zich in jiu jitsu, nunchaku,

isbn 97890 8975 964 1 nur 491
....................................................

prijs € 21,99
....................................................

Verschijnt 17 september 2022
....................................................
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ACTUEEL

Roman

[…] Tijdens de laatste maanden voor de bevrijding bereikten het verraad en de
terreur een ongekend hoogtepunt. Honger maakte de mensen murw, terwijl vijf jaar
nazipropaganda in vele zielen vergif had gespoten. NSB’ers, provocateurs, SS’ers en verdere
meelopers zagen de eindcatastrofe naderen en gingen zich gedragen als desperado’s die
niets meer te verliezen hadden of werden plotseling fanatieke verzetsstrijders. […]
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Het verleden leeft voort en liet
in en om Dordrecht diepe sporen na.

De Dordtse
affaire
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Frank van Riet
Een spraakmakend boek over verzet, vervolging en verraad.

Presentatie
.........................

Op een aanzienlijk deel van de
Dordtse bezettingsgeschiedenis
rust al vanaf de bevrijding in 1945
een taboe.

De verschillende groepen binnen de
Dordtse illegaliteit raakten tot op het
bot verdeeld. Al tijdens de bezetting
en ook daarna zou een blijvende en
onoverbrugbare kloof ontstaan.

Voorpublicatie op
Historiek.net
.........................

Aandacht in de media
.........................

Dit boek onthult deze verzwegen
geschiedenis en toont aan dat er meer
duistere geheimen en onopgeloste
mysteries aan de bezetting kleefden
dan lange tijd werd gedacht.

Frank van Riet toont met De Dordtse
affaire aan dat er nog altijd sprake is
van een open wond die, zelfs na vele
jaren, niet wil helen.

Drie Dordtse politiemannen van de
politieke politie groeiden uit tot beruchte en gevreesde handlangers van
de bezetter. Een van hen, Harry Evers,
zou een dubbelspel hebben gespeeld.
Terwijl hij in diverse kringen bekend
stond als een fanatieke Jodenjager en
oorlogsmisdadiger, zou Evers op ingenieuze wijze hebben samengewerkt
met de top van de illegaliteit.

....................................................

Frank van Riet schreef eerder o.a. De
bewakers van Westerbork en Handhaven
onder de Nieuwe Orde. Dit boek werd
genomineerd voor de mr. J. Dutilhprijs.

Interviews en reportages
.........................

Samenwerking met WO2
website Traces of War
.........................

Intensieve Twitter- en
Facebookcampagne
.........................

Lezersacties

....................................................

formaat 15 x 21 cm
....................................................

Omdat deze top Evers tot het bittere
einde steunde, kon hij na de bevrijding
schijnbaar moeiteloos het uniform
van de Binnenlandse Strijdkrachten
aantrekken. Evers werd zelfs hoofd
van het plaatselijke Bureau Nationale
Veiligheid, terwijl zijn directe collega’s in interneringskampen werden
opgesloten.

omvang ca. 375 pagina’s
....................................................

uitvoering paperback
....................................................

extra met fotokatern
....................................................

isbn 97890 8975 061 7 nur 389
....................................................

prijs € 24,50
....................................................

Verschijnt oktober 2022
....................................................
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Bijna 0
0
20.0 cht,
verko lijk als
jde
nu ti ordeelvo tie !
edi

‘Juist uit de erfelijkheid van de koningsfunctie blijkt de volstrekte onbelangrijkheid:
het doet er niet toe wie koning is, laten we dus afspreken het oudste kind van de
vorige koning te nemen. Koning-zijn is de enige maatschappelijke functie waarvan
grondwettelijk vaststaat dat iedereen, zelfs de domste mens, haar op zich kan nemen’
- Hugo Brandt Corstius
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De waardering voor Willem-Alexander
is nog nooit zo laag geweest.

Oranje
zwartboek
Gerard Aalders
‘Aalders schetst een ontnuchterende werkelijkheid.’
Oranje-deskundige Gerard Aalders
onderzoekt de wijdverbreide adoratie voor onze koningen en koninginnen.

Aalders vraagt zich af welke redenen er
zijn om de monarchie te continueren.
Strikt gemeten naar haar verdiensten
voor ons land en ontdaan van alle
franje. Hij duikt daarvoor in de roerige
geschiedenis van het Huis van Oranje,
doet bijzondere ontdekkingen.

Ook de partners van ons staatshoofd
krijgen ruime aandacht. Want zonder partner, geen kroonopvolger en
dat kan het einde van de monarchie
betekenen: de nachtmerrie van iedere
dynastie.

GERARD AALDERS

WILHELMINA
MYTHE, FICTIE EN WERKELIJKHEID

Wilhelmina-noflap.indd 1

25/04/2022 14:44

isbn 97890 8975 652 7

....................................................

Historicus Gerard Aalders was onderzoeker bij het NIOD. Hij schreef boeken
over kartels, de Bilderbergconferenties,
inlichtingendiensten en economische
oorlogvoering. Eerder verschenen de
bestsellers Wilhelmina, Mythe, ﬁctie en
werkelijkheid en Bernhard, Alles was
anders.

Tot dusver is er nooit een Oranje
geweest die de troon weigerde. Het
koningschap wordt riant betaald en de
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
benijdenswaardig: gratis wonen (op
fraaie locaties in prachtige paleizen),
gratis reizen in alle denkbare soorten
van (eigen) vervoer, een belastingvrije
uitkering (zoals het salaris van de koning eufemistisch heet) en vrijstelling
van erfbelasting.

isbn 97890 8975 979 5

....................................................

formaat 15 x 23 cm
....................................................

De Oranjegezinde pers werkt onder het
wakend oog van de Rijksvoorlichtingsdienst actief mee aan het drogbeeld dat
de monarchie de verbindende factor
zou zijn die het Nederlandse volk tot
elkaar brengt en verenigt.

omvang 398 pagina’s
....................................................

uitvoering paperback
....................................................

isbn 97890 8975 011 2 nur 680
....................................................

prijs € 17,50
....................................................

Verschijnt oktober 2022
....................................................
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‘(…) een belangrijk historisch werk’ – Professor Peter Caddick-Adams,
auteur van Snow and Steel: Battle of the Bulge 1944 - 45.
‘Tucker-Jones biedt in zijn boek verrassende nieuwe inzichten.’
– Mike Guardia, auteur van Arracourt 1944.
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‘De andere kant van de geschiedenis. Wat een briljant boek!
Prachtige verhalen zorgen voor een vaardige balans tussen
drama en detail.’ – James Holland

Hitlers winter
Anthony Tucker-Jones
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Verschijnt vóór
herinneringsdata
Ardennenoffensief
.........................

Het Ardennenoffensief door Duitse ogen
Dit boek vertelt de geschiedenis van
het Ardennenoffensief vanuit Duits
perspectief.

Voorpublicatie op
Historiek.net

bevelen op van hun legerleiding, zoals
SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich
en generaal Hasso von Manteuffel.
Gaandeweg stokt de Duitse opmars.
Ze voeren een dramatische strijd.

Met dit offensief, een laatste wanhoopspoging de geallieerde opmars te
stoppen, slaagt het Duitse leger erin,
de vijand te overrompelen. Gedekt
door het strenge winterweer, waardoor
de geallieerden geen gebruik kunnen
maken van hun luchtoverwicht, vallen
drie Duitse legers in de Ardennen aan.
Hun doel is het zwakste deel van de
Amerikaanse linies te splitsen en op
te rukken naar de vitale aanvoerhaven
Antwerpen.

Tucker Jones biedt een geheel nieuwe
kijk op een van de beroemdste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Met
een voorwoord door professor Peter
Chaddick-Adams.

.........................

Aandacht in de
geschiedenistijdschriften
.........................

Aandacht op de
gespecialiseerde websites,
zoals Traces of War

....................................................

Anthony Tucker-Jones, oud-ofﬁcier
van de Britse Intelligence Service,
is gespecialiseerd in militaire
geschiedenis. Hij schreef diverse boeken
en geeft in de media regelmatig zijn visie
op militaire onderwerpen. Zie ook
www.atuckerjones.com

Het is een uiterst gewaagde missie,
aangezien de zo gevreesde Duitse
pantsers de rivieren Our, Amblève,
Ourthe en Maas moeten oversteken.
Manoeuvrerend over wankele bruggen
en langs smalle boswegen wordt het
een race tegen de klok en de elementen.
Bovendien biedt de vijand, eenmaal
van de verrassing bekomen, hardnekkige tegenstand.

isbn 97890 8975 734 0
€ 29,99

....................................................

formaat 15 x 23 cm
....................................................

omvang ca. 350 pagina’s
....................................................

uitvoering paperback
....................................................

extra met fotokatern

Hitlers Winter vertelt het verhaal aan de
hand van de ervaringen van de Duitse
infanteristen en pantserbemanningen.
Met de moed der wanhoop volgen ze de

....................................................

isbn 97890 8975 974 0 nur 689
....................................................

prijs € 24,99
....................................................

Verschijnt november 2022
....................................................
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Intensief speurwerk op de authentieke locaties leverde verrassende vondsten op.
De auteur rekent ook af met enkele hardnekkige mythes.

16

In de Vlaamse Westhoek leerde de latere dictator de
oorlog in zijn gruwelijkste vormen kennen. Hier vonden
de beslissende keerpunten van zijn frontloopbaan plaats.

Adolf Hitler,
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soldaat in Vlaanderen 1914 – 1918
Siegfried Debaeke
Het meest complete boek over Hitler als soldaat in de Groote Oorlog

Voorpublicatie op
Historiek.net

In 1914 trok Adolf Hitler als vrijwilliger naar het front. De 25-jarige soldaat kwam in de Vlaamse Westhoek
terecht.

.........................

de oorlog werd Hitler bij Wervik het
slachtoffer van een Britse gasaanval,
waardoor hij blind het front verliet.
Het boek bevat originele brieven,
tekeningen en schilderijen van Hitler,
waaronder verschillende die voor de
eerste maal gepubliceerd worden.

Tussen Geluwe en Geluveld overleefde
hij zijn vuurdoop in een van de heftigste en kritiekste gevechten van de
oorlog, de Eerste Slag bij Ieper. Daarna
diende hij als koerier. Zijn belangrijkste taak was bevelen van de regimentsstaf naar de bataljonscommandanten
over te brengen.

Aandacht in de
geschiedenistijdschriften
.........................

Aandacht op de
gespecialiseerde websites,
zoals Traces of War

....................................................

Historicus Siegried Debaeke (1964)
schreef meerdere boeken over de
Eerste Wereldoorlog. In De dood met
de kogel over gefusilleerde Belgische
soldaten tijdens WO1, kwam hij tot de
verbijsterende conclusie dat dit veelal
zonder proces gebeurde .

Aan de hand van authentieke bronnen
en met behulp van talloze illustraties
en kaarten, volgt de auteur het spoor
van de toen nog onbekende Hitler. Het
intensieve speurwerk naar zijn route
en zijn diverse verblijfplaatsen in de
West-Vlaamse frontstreek leverde verrassende vondsten op.

....................................................

formaat 16 x 23 cm
....................................................

In de Croonaertbossen bij Wijtschate
verdiende Hitler zijn eerste onderscheiding. In Mesen vereeuwigde hij de
ruïnes in tekeningen en schilderijen. In
Ardooie genoot hij van enkele weken
zorgeloze rust. En op het einde van

omvang ca. 260 pagina’s
....................................................

uitvoering paperback
....................................................

extra rijk geïllustreerd
....................................................

isbn 97890 8975 984 9 nur 689
....................................................

prijs € 24,99
....................................................

Verschijnt september 2022
....................................................
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‘Een absoluut standaardwerk, op groot formaat, essentieel
om de geniale stripkunst van Franquin te begrijpen. De liefhebber
kan zich verlustigen aan honderden schetsen, foto’s, facsimile’s
van strippagina’s, originele omslagen, enz.’ – Le Soir

18

‘Franquin is een grote kunstenaar, waarbij ik slechts
een armzalige tekenaar ben.’ – Kuifje-tekenaar Hergé

De stripkunst
van Franquin
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Eric Verhoest en José-Louis Bocquet
Franquin is een van de meest geliefde striptekenaars

Lezersacties
.........................

André Franquin (1924 – 1997) is als
striptekenaar vooral bekend om
zijn reeks Guust Flater.

In hun boek komen zo het graﬁsch genie, de vrije lijn en de originele – soms
ook bijtende – humor van André Franquin prachtig tot hun recht. Ook lieten
zij, op basis van eerdere interviews,
vooral de tekenaar zelf aan het woord.

Ook zijn verhalen over Robbedoes en
Kwabbernoot worden beschouwd als
de meest ingenieuze, spannende en
grappigste avonturen die ooit rond het
tweetal getekend werden. Franquin tekende bovendien o.a. de bekende reeks
Ton en Tineke en bedacht de Marsupilami.

Aandacht in de
striptijdschriften
.........................

Aandacht op de
gespecialiseerde websites

....................................................

José-Louis Bocquet is uitgever en
schreef al verschillende boeken over
de negende kunst. Eric Verhoest is
journalist, galeriehouder en co-auteur
van De wereld van Franquin. Voor
het standaardwerk De stripkunst van
Franquin bundelden zij hun krachten.

Franquins typische zwierige en losse
tekenstijl heeft veel tekenaars na hem
beïnvloed en kreeg ook veel respect van
bekende collega’s als Uderzo (Asterix),
Peyo (de Smurfen) en Morris (Lucky
Luke). Zij bewonderden zijn werk
enorm.
Stripdeskundigen Verhoest en Bocquet
verdiepten zich in de decennialange
carrière van deze grootmeester en
diepten uit de archieven van uitgeverij
Dupuis en de erven Franquin de mooiste pagina’s en tekeningen op. Stap
voor stap volgen zij de ontwikkeling
van de striptekenaar.

....................................................

formaat 27,5 x 27,5 cm
....................................................

omvang ca. 400 pagina’s
....................................................

uitvoering gebonden
....................................................

isbn 97890 8975 041 9 nur 600
....................................................

prijs € 59,95
....................................................

Verschijnt december 2022
....................................................
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Bestaat er iets ergers dan een vliegramp meemaken?
Ja, hem overleven.

20

Martinair-president Martin Schröder verzekerde de
slachtoffers dat zijn arm om hun schouders zou rusten zo
lang dat nodig was. Hij maakte zijn woorden nooit waar.

Faro,
30 jaar later
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Rob van Olm
Voorpublicatie in
Panorama

De crash, het conﬂict, het onderzoek na de ramp, de uitspraak
Op 21 december 1992 verongelukte
de DC-10 Anthony Ruys van Martinair op het vliegveld van Faro in
Portugal. Van de 340 passagiers
kwamen er 56 om het leven.

Heeft het invloed op de gemoedstoestand van de slachtoffers? Rob van Olm
zocht diverse betrokkenen weer op.

.........................

Aandacht op
Historiek.net
.........................

Na de toeslagenaffaire en de afhandeling daarvan en de manier waarop er
is omgegaan met de gedupeerden van
de aardbevingsschade in Groningen,
schijnt er een ander licht op de Faroramp. De onwillige houding van de regeerders blijkt wel heel erg structureel.

Onderzoeksjournalist Rob van Olm
kwam terecht in onverenigbare
werelden: die van de slachtoffers, die
van Martinair en die van een leger
advocaten, therapeuten en werkgevers.
Onbegrip, machteloosheid, onwil en
gebrek aan inzicht kenmerkten de
periode na de ramp. Het leek er op
dat een uitspraak over de schuldvraag
nooit zou komen.

....................................................

Interviews en reportages
.........................

Aandacht op de
gespecialiseerde websites
.........................

Aandacht in de
geschiedenistijdschriften

Rob van Olm (1947) publiceerde eerder
bij Just Publishers o.a. Penoze, over
de Rotterdamse onderwereld en De
Istanboel connectie, over de grootste
belastingfraude in Nederland.

In 2020 concludeerde de Haagse rechtbank echter dat de toenmalige Raad
voor de Luchtvaart verkeerd handelde.
De vliegramp was niet alleen veroorzaakt door het slechte weer, maar mede
door menselijke fouten. De staat werd
voor 20% aansprakelijk gesteld voor
een deel van de niet vergoede schade.
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Wat betekent deze late uitspraak? Hoe
wordt de zaak alsnog afgehandeld?
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HISTORIE

Oud-politiechef Max Daniel: ‘We hebben gefaald allochtone
jongeren uit de zware misdaad te houden. Er is nu een parallelle
samenleving waar jongeren kiezen voor een carrière in de drugshandel.
Wie jong instapt, ervaart slechts dat misdaad loont.’
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Niet eerder volgde een wetenschapper
een groep Marokkaanse draaideurcriminelen
zo lang en zo intensief.

Kansparels
Hans Werdmölder
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kranten, sites, tv en radio
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Interviews
.........................

Mocro-portretten uit de Amsterdamse Pijp

Diverse lezersacties

Dit boek schetst het portret van
een groep Marokkaanse kans- of
randparels, jongemannen die zich
spreekwoordelijk aan de rand van
de samenleving bevonden.
De jongens groeien op in de jaren tachtig in de Amsterdamse wijk De Pijp. Ze
spijbelen, lopen weg van huis en zitten
zonder werk. Hun motto is ‘werken
is voor de dommen’. De politie is hun
gemeenschappelijke vijand.
Ze vormen een jeugdbende en breken
auto’s open, sluipen woningen binnen,
stelen uit winkels en beroven mensen
op straat. Een aantal raakt verslaafd en
moet stelen om heroïne te kopen. Hulpverleners en jongerenwerkers hebben
geen vat op hen.
Fragment: ‘We waren gajes. We gingen met
tien man de supermarkt binnen en kwamen
met snoep en chips naar buiten. In de winkel durfden ze niets te doen. Zeiden ze er wat
van, dan kregen ze een klap op hun porem.
Je dacht alleen aan plezier maken, uitgaan,
naar de disco en zo, én je had geld nodig. We
dachten niet na als we mensen beroofden. Je
luisterde ook niet naar je ouders die je op het
rechte pad wilden houden.’

Wetenschapper Hans Werdmölder wist
stukje bij beetje hun vertrouwen te
winnen. Dat ging echter niet zonder
slag of stoot. In de ogen van de boefjes
was hij een spion, een rechercheur.
Maar door een noodlottig toeval zou
hij zelf met enkele reisgenoten in een
Marokkaanse cel belanden..

.........................

Facebookcampagne
.........................

De auteur heeft een groot
media-netwerk

Werdmölder hield contact met de
jongens, inmiddels mannen van middelbare leeftijd. In zijn boek vertellen zij
hoe het hen is vergaan in het leven.
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Hans Werdmölder (1951) is criminoloog
en antropoloog. Eerder verschenen
Marokkaanse lieverdjes (2005), Marokkanen in de marge (2015), Criminelen in
de Houtrakpolder (2020) en Nederland
narcostaat (2022).
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‘Hooghiemstra heeft een prachtig portret geschreven van
een man die zich vol overgave op het leven stortte’
– De Groene Amsterdammer
‘Het duiden van Boeke’s faits et gestes, doet Hooghiemstra voortreffelijk’
– NRC
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‘Een meeslepend beeld van het leven en werk van onderwijshervormer, idealist en wereldverbeteraar Kees Boeke. Eenmaal
begonnen wil je dit prachtige verhaal niet meer wegleggen.’

Het leven en
De Werkplaats
van Kees Boeke
Daniela Hooghiemstra
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Tweet- en retweet campagne
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Voorpublicatie op
Historiek.net
.........................

Op veler verzoek een heruitgave van dit alom geprezen boek

Aandacht in de media
.........................

Kees Boeke (1884-1966) wilde de
wereld veranderen, maar stichtte
een school: de Werkplaats Kindergemeenschap.

Boeke zag zijn hoge idealen sneuvelen in
de schaalvergroting en verburgerlijking
van het na-oorlogse Nederland. Maar
zijn Werkplaats bestaat nog steeds, en
zijn niet aﬂatende poging om de tegenstelling tussen gezag en vrijheid op te
lossen, is altijd actueel gebleven.

Getrouwd met miljonairsdochter
Betty Cadbury, probeerde hij als vredesactivist in het villadorp Bilthoven aanvankelijk een bezit- en hiërarchieloze
gemeenschap te stichten. Daartoe zwoer
hij bezit en gebruik van geld af.

Interviews en reportages
.........................

Intensieve Twitter- en
Facebookcampagne
.........................

Lezersacties

....................................................

Historica Daniela Hooghiemstra (1967),
zelf opgeleid op De Werkplaats, promoveerde in 2013 op de biograﬁe van Boeke.
Zij werkt als journalist voor NRC en schreef
diverse boeken, o.a over het negentiendeeeuwse hoﬂeven.

Door zijn compromisloze streven in
conﬂict gekomen met de staat, woonde
hij met zijn gezin in tenten. Vervolgens
richtte Boeke De Werkplaats Kindergemeenschap op. In Bilthoven verrees
een mini-universum van vrijheid en
idealistische praktijkzin. Daar zou de
vrije, geweldloze samenleving die hij
nastreefde van de grond af opgebouwd
worden.
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Na de oorlog kreeg de school prominente leerlingen: Beatrix, Irene en Margriet
van Oranje. Het leek de bekroning van
Boeke’s werk, maar luidde ook het begin
van zijn neergang in.
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‘Kunstenaars zijn interessante mensen en ik was oprecht door ze gefascineerd.
Van Heyboer tot Appel, ze waren allemaal anders en altijd bijzonder.
Ze wilden allemaal graag gefotografeerd worden.
Dat vonden ze belangrijk voor hun carrière later.’
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Een tijdscapsule van een van de rijkste periodes
uit de Nederlandse kunstgeschiedenis.

Cobra, Koster
en meer
Ooggetuige van een kunstenaarsgeneratie
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Presentatie bij
galerie Jaski
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Aandacht in de media
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Acties met de kunsten fotograﬁetijdschriften
in de media

‘Aan elke foto zit een verhaal vast’
Al meer dan zestig jaar richt fotograaf Nico Koster (1940) zijn camera
op de kunstenaars die hem fascineren. Hij bezocht ze in hun ateliers,
won hun vertrouwen en raakte met
verschillende goed bevriend.

En passant biedt Koster een verassende
blik achter de schermen van de kunsthandel.
Het boek bevat tevens een selectie van de
kunstwerken die Nico Koster persoonlijk
ontving van de schilders.

Nico Koster vertelt hoe hij met Corneille
door Cuba reisde, samen met Karel
Appel Japan bezocht en een fotoboek
maakte met Anton Heyboer. In dit boek
vertelt hij het verhaal achter zijn foto’s
en hoe hij deze ontmoetingen beleefde.
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Actie met Historiek.net
.........................

Nico Koster en Mark van
den Tempel hebben een
groot medianetwerk

....................................................

Fotograaf Nico Koster werkte voor
De Telegraaf en won de Zilveren Camera.
Voor dit boek sprak hij uitgebreid met
publicist Mark van den Tempel.

Koster begon als buitenstaander maar
werd insider toen hij, samen met Tom
Okker, zijn eigen galerie Jaski startte.
Het gaf hem een unieke positie om de
kunstwereld van binnenuit te observeren en vooral te fotograferen.
In dit boek staan Kosters foto’s van de
belangrijkste Nederlandse naoorlogse
kunstenaars. De Cobra-schilders zijn
allemaal vertegenwoordigd. Ook de
kunstenaars die nauw aan de beweging
waren verbonden komen aan bod:
o.a. Tajiri, Jan Sierhuis, Jan Cremer
en Anton Heyboer.
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‘(…) een ijzingwekkende, maar buitengewoon boeiende
biograﬁe over deze man zonder scrupules, die door Hitler
werd getypeerd als de man met het ijzeren hart’.
– De Volkskrant over de oorspronkelijke Duitse uitgave

Heydrich
Het gezicht van het kwaad
Mario R. Dederichs
Reinhard Heydrich (1904 – 1942) was
de nationaal-socialist bij uitstek: blond,
slank, rijzig, blauwe ogen, intelligent
en gewetenloos.
Een bliksemcarrière voerde hem tot in
de allerhoogste machtsregionen van het
Derde Rijk. Hoe kon deze intelligente,
muzikale man binnen enkele jaren uitgroeien tot de belichaming van het kwaad?
Dit boek is een even veelzijdige als diepgaande levensbeschrijving, die de psychische en intellectuele afgronden van
Heydrich op het spoor probeert te komen:
een fascinerende mix van psychogram,
biograﬁe en historische reportage.
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