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Thom Hoffman
Indië, betovering

2

en desillusie

Een fascinerende zoektocht naar de
verborgen en donkere geschiedenis
van Nederland en Nederlands-Indië
3
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Einde Tweede Wereldoorlog

Rechtszitting

Studioportret van Javaanse

Beste boekhandelaar,
Al sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door Nederlands-Indië. Niet omdat ik iets
te weten wilde komen over mijn familieverleden, de tragiek van oom Victor of de
ondergang van suikerfabriek De Vlijt. Voor mij is het de geschiedenis zélf die uitstijgt
boven familieverhalen. Achter die eerste laag van het leed en het gemis waarmee
Indië vaak geassocieerd wordt, bevindt zich een andere wereld – die vreemd en
fascinerend is. Als een archeoloog ben ik op zoek gegaan naar die complexe
werkelijkheid. Aan de hand van Couperus, Multatuli, Kousbroek en tal van andere
schitterende teksten en documenten beitelde ik de laatste twintig jaar Indië geduldig
los, en kwam de kolonie naar de oppervlakte zoals een foto opdoemt in de donkere
kamer. De realiteit van Indië blijkt niet sepiakleurig of droomachtig, maar gelaagd,
ongemakkelijk, weerbarstig. En tevens, zo ontdekte ik, onrechtvaardig... zoals de
wereld tenslotte is.
Ik hoopte al in 2019 klaar te zijn met het boek. Maar toen ik eraan werkte leverde
elk verhaal, elk personage weer nieuwe aanknopingspunten op om mijn ontdekkingsreis
voort te zetten. Had u wel eens gehoord van de geweldige baron Van Hoëvell,
de dominee van Batavia, die in 1848 in Indië een revolutie begon?
Of van Jan Malaka, de ongrijpbare spion van Moskou waar de geheime diensten
van Nederland, Engeland en Amerika samen achteraan zaten? Over de wonder
baarlijke ontsnappingen en gedaanteverwisselingen van deze meesterintrigant
verschenen in Indonesië zelfs detectiveboekjes, de Patjar Merah (rooie pimpernel).
Dergelijke toevoegingen hebben mijn visie verdiept, en mijn boek nóg rijker gemaakt.
Ik ben dankbaar dat Meulenhoff me deze kans heeft gegeven. Ik zal de lezer
meenemen op een persoonlijke zoektocht. Ik ga avontuurlijk en met een nieuwe blik
naar het verleden kijken. No more tempo doeloe. Geen sprookjes meer, maar het ware
gezicht van Nederlands-Indië. En daarmee het ware gezicht van onszelf.

5

GESCHIEDENIS / LITERAIRE NON-FICTIE

Hoffmans verzameling boeken over
Nederlands-Indië staat borg voor een
schitterende ontdekkingsreis door de tijd

Hoffmans jarenlange
zoektocht naar het
werkelijke Indië, vanaf het
begin van de voc tot aan de
onafhankelijkheid van
Indonesië, vindt zijn
eindpunt in dit boek
Eén op de zes Nederlanders
heeft een band met
Nederlands-Indië
Hoffmans fotoboek over
Nederlands-Indië,
Een verborgen geschiedenis,
werd gekozen tot beste
geschiedenisboek van 2020
en de bijbehorende
tentoonstelling ‘Dossier
Indië’ was uiterst succesvol
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OKTOBER 2022

© GIAM KWEE

Thom Hoffman
Indië, betovering en desillusie

Een persoonlijke zoektocht naar een verborgen geschiedenis

I

ndië, betovering en desillusie is de levenslange zoektocht van Thom Hoffman naar
de echte geschiedenis van Nederlands-Indië. Zijn grootmoeder, van gemengde
afkomst, vertelde mooie, nostalgische verhalen en boven zijn kinderbed hing de
huid van een door zijn opa geschoten tijger. Hoffman raakt gefascineerd door het
verre land en wordt, als hij ouder is, een verwoed verzamelaar van boeken en
documenten over Indië. En hoe meer hij leest, hoe duidelijker de contouren zich
aftekenen van een vrijwel onbekend gebleven beeld van de kolonie onder Nederlands
gezag. De Indische sfeer van nostalgie, in witte pakken naar het vaderland
verlangende kolonialen en de tijd van tempo doeloe blijken een mythe, een
droombeeld, een betovering. De werkelijkheid van de koloniale samenleving is veel
complexer, lastiger, angstaanjagender en beschamender dan de vergeelde foto’s en
mooie verhalen hem lieten geloven. Dat wat in al die geschiedverhalen werd
toegedekt – de koloniale misstanden, de zogenoemde politionele acties en zoveel
meer – wordt door Hoffman op overtuigende wijze onthuld.

Thom Hoffman is acteur en fotograaf. Hij was
in 2009 en 2015 gasthoogleraar aan de
universiteiten van Tilburg en Delft met als
opdracht: de geschiedenis van NederlandsIndië, aan de hand van tekst en beeld.

Indië, betovering en desillusie is een boeiende en persoonlijke zoektocht naar de
donkere waarheid achter deze voormalige Nederlandse kolonie.

IN DE PERS
OVER THOM HOFFMAN
‘Geef die man een filmprogramma! – Hoffman is een geboren verteller.’ Het Parool
OVER HOFFMANS FOTOTENTOONSTELLING ‘DOSSIER INDIË’
‘De klassieke fotografie van Nederlands-Indië waar “mooi” de maatstaf was, kantelt in
Hoffmans visie en krijgt een zwarte schaduw. De tentoonstelling weet beslist het hart en geweten
van nu te raken. Indrukwekkend en beklemmend.’ ★★★★ NRC Handelsblad
‘Pijnlijke weg naar de vrijheid… Unieke foto’s.’ KunstKrant
‘De driehonderd foto’s die hij selecteerde, zijn even indrukwekkend als onthutsend.
Weinig tempo doeloe, veel lijfstraffen, executies, strafexpedities en angstig kijkende Indonesiërs.’
Elsevier Weekblad
Houtkap op een plantage

PR & MARKETING
Tv-optredens
Radio-interviews
Advertentiecampagne in landelijke
media

Samenwerking met organisaties
rondom het thema Nederlands-Indië
Lancering in aanwezigheid van pers

Google Ads-campagne
Aandacht in de Meulenhoff
nieuwsbrief
Homepagepositie op Meulenhoff.nl

Interviews in landelijke dagbladen

Posts op onze Meulenhoff
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 24.000 volgers)

Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen

Social media advertising-campagne
op Facebook, Instagram en Twitter

A1-poster, dubbelzijdig

Artikelen in geschiedenisbladen

Auteursvideo

A2-poster, dubbelzijdig

Fotomateriaal voor etalage

Oktober 2022 | Meulenhoff | Prijs € 29,99 | Gebonden met stofomslag geïllustreerd, ca. 672 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 680 | Omslagontwerp Bij Barbara |
ISBN 978-90-290-9635-5| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1254-6
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CADEAUBOEK / DIEREN

Boordevol leuke verhalen
over de overeenkomsten
tussen mens en dier

Nu in een speciale,
geïllustreerde cadeau-editie
Meer dan 12.000
exemplaren verkocht
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SPECIALE
CADEAUEDITIE
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Arjan Postma is veel
gevraagd spreker en
tv-persoonlijkheid,
vooral bekend van zijn
originele en aanstekelijke
verhalen over de
Nederlandse natuur

VE
12.
000 EX X .

OKTOBER 2022

© THIJS BARTELS

Arjan Postma & Koen van Santvoord
Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen
Wonderlijke verhalen over de overeenkomsten tussen mens en dier

A

rjan Postma heeft de gave om de wereld om ons heen nét op een andere
manier te bekijken. Hij laat zien dat mensen en dieren meer op elkaar lijken
dan we denken en met zijn aanstekelijke manier van vertellen, levert dit
unieke verhalen op. Dieren gedragen zich vaak hetzelfde als mensen en hiermee
houden ze ons een spiegel voor.
Zo legt hij uit hoe één gekke mier de wereld kan veranderen en neemt hij je mee
langs dieren die theater maken, hun eigen potje koken en zelfs complete steden
bouwen. Daarnaast komen er grote thema’s voorbij als leiderschap, de overgang,
samenwerking en liefde. Achter ieder dier uit deze vrolijke parade zit een verrassend
verhaal dat laat zien hoe wij als mens van de natuur kunnen leren.

‘Arjan Postma heeft in korte tijd de harten van
natuurminnend Nederland veroverd.’ NCRV-gids
IN DE PERS
‘Dit boek maakt je vrolijk.’ Op1
‘Postma kan prachtig vertellen.
Hij is iemand die je met andere ogen naar de
natuur laat kijken, die laat zien wat een wondere
wereld er verborgen zit tussen de bladeren,
in het riet en in een regenplas.’
Noordhollands Dagblad
‘Zonder dwarsdenkers geen revolutie.
Niet in de mierenhoop én niet op de werkvloer.’
NRC Handelsblad

‘Buiten gebeurt het is een handleiding voor
het buitenleven.’ NRC Handelsblad
‘Een afwisselend boek, leuk zijn ook Postma’s
praktische buitentips. Het boek ruikt naar
survivallen en is ook voor beginners in het
buitenleven geschreven.’ Trouw
‘Een inspirerend boek om mee door de natuur te
struinen, maar ook om binnen lekker door te
bladeren als het slecht weer is.’ Roots

‘Prachtig.’ Koffietijd

EERDER VERSCHENEN

DE BUITEN-BOEKEN
‘Een laagdrempelig, inspirerend boek voor een
breed publiek van natuurliefhebbers.’ NBD Biblion

Van Arjan Postma’s boeken
zijn in totaal meer dan 50.000
exemplaren verkocht

Arjan Postma is als meesterverteller een
graag geziene gast op radio en televisie.
Hij is bekend als presentator van Het zijn net
mensen en schuift regelmatig aan als natuur
duider in diverse talkshows zoals Jinek en
Beau. Daarnaast geeft hij lezingen. Hoe één
gekke mier de wereld kan veranderen is zijn
vierde boek.
Schrijver Koen van Santvoord tekent alle
verhalen van Arjan over de natuur op. Dit is
dus alweer het vierde boek dat ze samen
maken. Daarnaast verschenen van zijn hand
o.a. Foppe de Haan, bondscoach voor 4
weken (genomineerd voor sportboek van het
jaar) en de bestseller Bumper de politiepup.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Aandacht in magazines
Aandacht in gespecialiseerde
media
Winacties in magazines en
online
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en YouTube
Posts op onze Meulenhoff
Facebook- en Instagrampagina (totaal > 24.000
volgers)
Aandacht in de Meulenhoffnieuwsbrief

ISBN 978-90-225-9030-0

ISBN 978-90-225-7312-9

ISBN 978-90-225-7923-7

ISBN 978-90-225-7348-8

Boekenleggers (set 50 stuks)

Oktober 2022 | Boekerij | Prijs € 20 | Gebonden met omplakte band, geïllustreerd, ca. 216 blz. | Formaat 16 x 21,5 cm| NUR 410 | Omslagontwerp Pinta Grafische
Producties | Omslagillustratie Arthur Balitskii / Shutterstock.com | ISBN 978-90-225-9773-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2011-4
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CADEAUBOEK / NATUUR

Een schitterend en geïllustreerd
cadeauboek over de pracht van bladeren
van over de hele wereld

Vol met fascinerende
feiten en verhalen: van
hoe bladeren rood worden in
de herfst tot aan hoe ze
als medicijn gebruikt
kunnen worden
Bijzondere, luxe uitvoering
Perfect voor lezers die
zich graag verbazen over
de wonderen van de
natuur en deze beter willen
leren kennen. Met dit boek
leer je op een nieuwe
manier te kijken naar de
bomen om je heen
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OKTOBER 2022

Dan Crowley en Douglas Justice
Het grote bladerboek

Van beuk tot ginkgo: 50 bijzondere bladeren en wat ze ons vertellen over de
wonderen van de natuur

Dan Crowley is dendroloog en biologisch
consultant. Hij heeft voor de Forestry
Commission en het Westonbirt Arboretum
gewerkt en is lid van de International Union
for Conservation of Nature.

© DANIEL MOSQUIN

Het grote bladerboek is een prachtig geïllustreerd lees- en bladerboek over de
geschiedenis, wetenschap en verhalen achter bladeren over heel de wereld. Van de
esdoorn en hoe bladeren rood worden in de herfst, tot aan de ginkgo en hoe bladeren
als medicijn gebruikt kunnen worden. Dit is het verhaal van wat bladeren doen, wat
wij met ze doen, en waarom we niet zonder ze kunnen.

© SARIKA THAKORLAL

B

laderen zijn een wonder van de natuur. Elke herfst krijgen ze de specta
culairste oranje en rode kleuren, je kunt ze gebruiken om er medicijnen van
te maken, ze markeren het verstrijken van de tijd en zijn een onmisbaar
element in onze zuurstofvoorziening. In vijftig verhalen laten Dan Crowley en
Douglas Justice jou de pracht van bladeren zien en leggen de natuurkenners uit hoe
deze groeien, wat voor vormen ze hebben en hoe groenblijvende bomen hun kleur
behouden.

Douglas Justice is onderdirecteur en conser
vator collecties van de UBC Botanical
Garden. Hij zet zich in voor bomen en het
behoud van natuurlijke ecosystemen.

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Aandacht in magazines

VOOR DE LEZERS VAN

Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram

MEER DAN
30.000 EXX.
VERKOCHT

Aandacht in de Meulenhoffnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig

ISBN 978-90-290-9173-2

Plafondhanger

Oktober 2022 | Meulenhoff | Prijs € 24,99 | Geplakt gebonden, geïllustreerd, ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 320 | Oorspronkelijke titel The Lives of Leaves |
Vertaling Aad Janssen | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | Omslagbeeld Carmi Grau | ISBN 978-90-290-9656-0 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1965-1
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PSYCHOLOGIE / SPIRITUALITEIT

Prachtig geïllustreerde jubileumeditie
van deze bestseller, waarvan al
150.000 exemplaren zijn verkocht

Feestelijke jubileumeditie
met een prachtig bedrukt
boekblok, goudfolie en
een leeslint
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Ikigai stond meer dan
honderd weken in de
Bestseller 60
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Limited edition: deze editie
wordt slechts eenmalig
gemaakt, voor dezelfde
sympathieke verkoopprijs
als de reguliere editie

OKTOBER 2022

Francesc Miralles & Héctor García
Ikigai
Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven

V

olgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan.
Het is een van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven,
zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland
wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld.
De auteurs trokken naar Okinawa om te ontdekken wat dat geheim voor een
optimistisch en gezond leven is. Ze kregen inzicht in wat deze Japanners eten,
hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen en hoe je honderd jaar in
topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden!

IN DE PERS
‘Dit Japanse inzicht kan echt bijdragen aan een lang en gelukkig leven.’ Trouw
‘Het lijkt wel een sprookjesboek: volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai.’ Margriet
‘Een schat aan nuttige tips omtrent gezonde gewoonten die aan de basis liggen
van een lang en gelukkig leven.’ Hebban.nl
‘Als je op zoek bent naar inzicht en inspiratie is dit boek zeker een aanrader.’ Psyblog.nl

ISBN 978-90-225-8169-8

ISBN 978-90-225-8479-8

ISBN 978-90-225-8605-1

PR & MARKETING
Posts op onze Best of You
Instagram-pagina
Posts op onze Boekerij Face
book- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief

ISBN 978-90-225-9066-9

ISBN 978-90-225-9177-2

ISBN 978-90-225-8436-1

Backcard

Oktober 2022 | Boekerij | Prijs € 16,99 | Geplakt gebonden, geïllustreerd, ca. 192 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 770 | Oorspronkelijke titel Ikigai | Vertaling Jacqueline
Visscher | Omslagontwerp Sproud | ISBN 978-90-225-9068-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0740-5| Ook verkrijgbaar in audio ISBN 978-90-528-6190-6
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CADEAUBOEK

Wegens succes geprolongeerd:
Het vrolijke winterboek van Margreet Dolman
en dominee Gremdaat is er weer!
U kunt weer probleemloos de winter door
met deze vernieuwde editie

Een heerlijk lees- en
bladerboek met
humoristische maar ook
aangrijpende verhalen en
gedichten van Margreet
Dolman, opbeurende
beschouwingen van
dominee Gremdaat,
verrassende recepten en
geestige illustraties van
Mark van Vliet
Met dit kleurrijke winterboek
haalt zelfs de meest
doorgewinterde feestdagenhater opgetogen de
nieuwe lente
Een prachtig cadeauboek
Herziene versie met een
nieuw voorwoord en enkele
nieuwe verhalen
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OKTOBER 2022

Margreet Dolman en dominee Gremdaat
Het vrolijke winterboek

M

© MARK VAN VLIET

Gruwelijke verhalen, aangrijpende gedichten, ontroerende tips, en opbeurende
preken voor de donkere dagen
argreet Dolman en dominee Gremdaat brengen licht in de donkere
periode van de winter. Zowel voor de somberen onder ons als de wat
opgewekte medemens is Het vrolijke winterboek een uitkomst.

Dolman en Gremdaat schreven speciaal voor dit winterboek nieuwe aangrijpende
verhalen en verheffende preken, en Ivo van Woerden haalde uit de archieven van
Paul Haenen ook nog enkele juweeltjes van hun hand. Dit alles, aangevuld met
verrassende gedichten, kleurrijke afbeeldingen, afwijkende recepten en nuttige tips,
vormt samen een vrolijk allegaartje, zoals een winterboek hoort te zijn.

Margreet Dolman is optimistisch, sympathiek
en strijdbaar. Als ze onrecht bespeurt staat ze
al gauw op de barricade terwijl ze zich in het
alledaagse leven nauwelijks zichtbaar toont.
Ze geniet van de kleine dingen in het leven en
vindt het fijn om mensen uit de put te trekken.

© MARK VAN VLIET

Vorig jaar liep het bij verschijnen al gauw storm en kwamen er een tweede en derde druk.
Door de lockdown visten toch veel potentiële kopers achter het net. Deze herziene
versie bevat kleine aanpassingen én een paar bonusstukken voor het lange wachten.

IN DE PERS
‘Een fantastisch boek voor nu… Het biedt
vermaak en een soort troost. Het schuurt hier
en daar maar het is met name om te lachen.’
Anne Sluijs van boekhandel Paagman in
de Volkskrant

‘Vermaak en troost met Kerstmis (…), zo kom je
de donkere dagen wel door.’ Margriet

Dominee Gremdaat is wellicht geen doorsnee
dominee, maar wel een die vaak de waarheid
boven de filosofische tafel weet te krijgen.
Hij was een geliefde gast bij De Wereld Draait
Door en verschijnt heden ten dage regel
matig in het programma HLF8.
© PETER BRONS

‘Lekker authentiek winterboek om kerst mee
op te fleuren.’ de Volkskrant

‘Dit zou ook een psychologiehandboek voor
pathologisch ongelukkige mensen kunnen zijn,
al zijn de verhalen daar dan net weer te vrolijk
voor.’ NRC Handelsblad

PR & MARKETING
Tv-optredens

Auteursvideo

Radio campagne

Posts op onze Meulenhoff Facebooken Instagram-pagina (totaal > 24.000
volgers)

Samenwerking met Radio Oranje
Troost TV
Samenwerking met het Betty Asfalt
Complex

Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram

Paul Haenen (1946) begon zijn carrière al
op jeugdige leeftijd als journalist en
programmamaker bij AVRO, VPRO en VARA
op radio en televisie. Hij schreef tientallen
toneelstukken en heeft al bijna dertig jaar,
samen met Dammie van Geest, z’n eigen
theater: het Betty Asfalt Complex. Haenen
werd bij het grote publiek vooral bekend met
de personages Margreet Dolman (1976),
dominee Gremdaat (1981) en Bert (1976).

Aandacht in de Meulenhoff-nieuwsbrief

Oktober 2022 | Meulenhoff | Prijs € 25 | Geplakt gebonden, geïllustreerd, ca. 284 blz. | Formaat 17 x 24 cm | NUR 303 , 370 | Omslagontwerp Mark van Vliet |
ISBN 978-90-290-9713-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2015-2
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16

Het ongelofelijke verhaal
van het meest beruchte kamp
in Nazi-Duitsland: Colditz
Door de auteur van de bestsellers
SAS: helden en schurken en
De spion en de verrader
17

GESCHIEDENIS / TWEEDE WERELDOORLOG

Ben Macintyre werpt een nieuw licht op het
veelbesproken verhaal over Colditz

Het verhaal over kamp
Colditz is vooral bekend
door de BBC-televisieserie,
dit boek vertelt een
genuanceerder verhaal
In Colditz keert Macintyre
terug naar de Tweede
Wereldoorlog, net zoals in
zijn bestseller SAS: Helden
en schurken
Ben Macintyre is een van de
meest geprezen historici van
Groot-Brittannië; ook dit
boek is gebaseerd op
grondig onderzoek

18

NOVEMBER 2022

Ben Macintyre
Colditz

Het waargebeurde verhaal over het streng beveiligde nazi-fort en de vele
spectaculaire ontsnappingen

C

Het verhaal van Colditz is bij het publiek vooral bekend door de spannende televisie
serie van de BBC, die ook in Nederland te zien was, maar volgens Macintyre is het
echte verhaal genuanceerder. Het boek geeft een beeld van de verscheidenheid van
zowel de gevangenen als de bewakers, een samenleving binnen de gevangenisvesting
die net zo complex is als iedere andere samenleving. En uiteraard staat het boek
bomvol smakelijke en spannende verhalen over bijzondere ontsnappingen.
Colditz is een goed gedocumenteerde en meeslepende pageturner van een
magistrale verteller.

IN DE PERS
DE SPION EN DE VERRADER
‘Zo spannend opgeschreven dat je de film
meteen voor je ziet.’
★★★★ NRC Handelsblad

SAS: HELDEN EN SCHURKEN
‘Onberispelijke research, grandioos verteld.
Dit is veruit het beste boek over de SAS in de
Tweede Wereldoorlog.’ Antony Beevor

‘Bloedstollend spannend.’
Het Parool

‘Macintyre heeft weer een geweldig boek
geschreven. Zelfs de meest onbelangrijke
personages bruisen van het leven.’
The Washington Post

© JONATHAN RING

olditz gaat over een bijzondere groep geallieerde officieren die de Tweede
Wereldoorlog doorbrachten met het plannen van gedurfde ontsnappingen uit
Colditz, het grimmige, gotische kasteel in nazi-Duitsland. Kamp Colditz gold
destijds als behoorlijk escape-proof: het was een vesting met dikke kasteelmuren, een
gesloten binnenplaats, gelegen op een rots, met meer bewakers dan gevangenen en
de politie en de bevolking van de dorpen eromheen waren alert op ontsnappers;
kortom: je kon er niet makkelijk weg. Dat was de reden dat de meest vlucht
gevaarlijke officieren van de geallieerden er gedetineerd waren, die samen honderden
pogingen deden om te ontsnappen – meer dan uit enig ander Duits kamp.

Ben Macintyre is columnist en redacteur
voor The Times. Ook was hij correspondent
voor deze krant in New York, Parijs en
Washington. Hij schreef onder andere het
boek Agent Zigzag, dat genomineerd was
voor de Costa Biography Award en de
Galaxy British Book Award for Biography of
the Year. Andere boeken van zijn hand zijn
SAS: helden en schurken, De spion en de
verrader en Agent Sonya. Macintyre woont
in Londen met zijn vrouw en drie kinderen.
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PSYCHOLOGIE / WAARGEBEURD

Dé bestseller van de best getrainde militair
van Nederland nu in een nieuwe uitvoering:
voor de fans van Dai Carter en
Kamp van Koningsbrugge
Sander Aarts is instructeur in
de populaire tv-serie Special
Forces VIPS, veelgevraagd
motivational speaker en wordt
in de media daarnaast steeds
vaker gevraagd als expert
Dit najaar komt het tweede
seizoen van
Special Forces VIPS
Parachutespringen in het
donker, zuurstofduiken in
onderzeeboten, vuur
gevechten met Somalische
piraten – lees de
bijzonderste en spannendste
militaire verhalen
Ga met de hulp van de best
getrainde militair van
Nederland op zoek naar
een betere versie van jezelf
om sterker in het leven te
staan en zo anderen te
kunnen helpen
MEER DAN
25.000
VERKOCHT
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Sander Aarts
Niet te breken

Word mentaal onverslaanbaar door de lessen van de best getrainde militair
van de Nederlandse Special Forces

H

ij had de mooiste baan, de ultieme jongensdroom: teamleider bij de Special
Forces. Vechten, schieten, duiken, uit vliegtuigen springen, uit onderzee
boten ontsnappen… Een James Bond-film, maar dan echt. Na een succes
volle carrière van zestien jaar vertelt Sander Aarts, de best getrainde militair van
Nederland, wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat hij daarvan heeft geleerd.

Sander is het levende bewijs dat je met de juiste mentaliteit alles kunt bereiken.
In Niet te breken deelt hij de inzichten die hij heeft opgedaan onder de meest extreme
omstandigheden. Zo kun je lezen over bizarre belevenissen die je normaal alleen in
films ziet en krijg je tegelijkertijd waardevolle, toepasbare lessen voor het dagelijks
leven. Of het nu gaat om handelen in stressvolle situaties of hoe je beter kunt reageren
op angst, dit boek inspireert je om je prestaties op ieder gebied te verbeteren.

IN DE PERS
OVER NIET TE BREKEN
‘Vol met bloedstollende avonturen maar vooral
handvatten om net zo mentaal weerbaar te
worden als deze voormalige supermilitair.’
De Telegraaf
‘Als iemand weet hoe je meer uit jezelf kunt
halen, is het wel de man die dertig
vuurgevechten heeft overleefd. Wat een
inspirerend boek heeft Aarts geschreven!’
Marion Pauw
‘Sander Aarts vertelt over zijn ervaringen,
drijfveren en dilemma’s.
Ik beveel dit boek van harte aan.’
John van den Heuvel, misdaadverslaggever

OVER SANDER AARTS
‘Sander Aarts, u bent mij er eentje. Wanneer ik u
ondernemend noem, druk ik me erg voorzichtig
uit. Wanneer ik u een pionier noem, zit ik al
dichter in de buurt.’ Ank Bijleveld-Schouten,
minister van Defensie 2017-2021

Sander Aarts heeft als een van de weinige
Nederlanders de allerzwaarste militaire
opleidingen in Nederland voltooid. Hij heeft
zestien jaar lang gediend bij de Special
Forces van het Korps Mariniers. In 2018 is hij
na eervol ontslag voor zijn verdiensten bij de
Special Forces tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau met zwaarden benoemd.
Aarts is regelmatig op televisie in de serie
Special Forces VIPS, en wordt in de media
ook steeds vaker gevraagd als expert.

‘Dit boek geeft een beeld van hoe een “gewone”
Hollandse jongen door hard werken en
ontberingen uitgroeit tot de elite van de
Nederlandse Special Forces. Waarbij hij zich
bewuster wordt van de mens in en achter de
operator door zijn bijzondere ervaringen.’
Rob Severs, Korps Mariniers
‘Een must-read voor iedereen die inzicht wil
hebben in de Special Forces-wereld en de wijze
lessen die je mee kunt nemen in je dagelijkse
routine.’ John de Ruiter, Korps Mariniers
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MENS EN MAATSCHAPPIJ

In zijn nieuwe boek geeft bestsellerauteur
Robert Greene voor iedere dag van het jaar
een opdracht, uitdaging of advies om je eigen
drijfveren te leren kennen en die zo goed
mogelijk in de praktijk te brengen

Een toegankelijke
kennismaking met het werk
van Greene – met gebruik
van de theorieën van
filosofen en wetenschappers
geeft hij concrete tips en
voorbeelden die je helpen
controle uit te oefenen op
jezelf en je omgeving
Meer authenticiteit in het
dagelijkse (werkende) leven
is een hedendaags
onderwerp dat veel mensen
zal aanspreken
Met verwijzingen naar zijn
andere boeken voor wie
meer wil lezen en leren!
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Robert Greene
De 366 wetten

Alle wetten van macht, strategie, verleiding en de menselijke natuur

O

nze hersenen zijn gemaakt om alert te zijn op prikkels uit de omgeving,
maar de hedendaagse omgeving kan ons ook ernstig misleiden. We leven
met aannames die niet altijd op de realiteit berusten, laten ons leiden door
nepnieuws, zijn overtuigd van onze eigen eerlijkheid en als ons iets naars overkomt is
dat zeker niet onze schuld.
In De 366 wetten laat bestsellerauteur Robert Greene zien hoe we elke dag in staat zijn
om deze bestaande en misleidende patronen te doorbreken, en ons zo weer te
verbinden met de realiteit. Aan de hand van concrete tips en voorbeelden die dienen
om je eigen wensen en verlangens te omarmen, de tijd te nemen, vanuit anderen te
leren denken en machtsmisbruikers te herkennen legt Greene uit hoe je het beste uit
jezelf kunt halen en controle kunt uitoefenen op jezelf en je omgeving. Via
anekdotes, citaten, levensverhalen en wijsheden weet Greene de theorie persoonlijk
te maken en laat hij zien hoe je eenvoudig aan de slag kunt gaan met zijn denkwijze.
In De 366 wetten komt al het werk van Robert Greene samen in 366 overzichtelijke
hoofdstukken. Elke dag van het jaar geeft hij advies of daagt hij je uit om zo stil te
staan bij wat we doen, willen en kunnen.

Robert Greene is een Amerikaanse schrijver,
beroemd van boeken over strategie, macht
en verleiding. Na zijn studies Frans, klassieke
talen en vergelijkende literatuurwetenschap
werkte hij als redacteur voor Esquire en
woonde hij onder meer in Engeland, Italië,
Spanje en Frankrijk. Eerder verschenen bij
Meulenhoff onder meer De 48 wetten van de
macht en De 24 wetten van het verleiden.

IN DE PERS
‘Machiavelli heeft een nieuwe concurrent en
Sun Tzu moet ook heel goed oppassen.’
The New York Times

‘Dit boek is een geschiedenis van de macht in al
haar verschijningsvormen, geïllustreerd met
mooie uitspraken van dichters en denkers.’
Hervormd Nederland

‘Verleidelijk. Belezen. Fascinerend.’ People
‘Greenes teksten zijn boeiend en bieden ook net
de goede dosering aan details om de fijnere
kneepjes te ontwaren waar het bij het
machtsspel op aankomt.’ Trouw

‘Het boek is rijk: rijk aan verhalen,
rijk aan adviezen, rijk aan analyses.
Heerlijk om te lezen.‘
Theodor Holman, Boekblad
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PSYCHOLOGIE / SPIRITUALITEIT

Miralles & García verleggen hun blik
van Japan naar India:
een inspirerend, praktisch en toegankelijk
boek om het beste uit jezelf te halen

Het nieuwste boek
van Francesc Miralles &
Héctor García
De Ikigai-auteurs laten zich
dit keer inspireren door
Indiase filosofieën en
het boeddhisme
Van de boeken van
Miralles en García zijn
meer dan 200.000
exemplaren verkocht

24

NOVEMBER 2022

© YAN PEKAR

Francesc Miralles & Héctor García
Namasté
Het boeddhistische geheim voor een lang en gelukkig leven

H

éctor García en Francesc Miralles verdiepen zich, na hun reeks verkoop
successen over de Japanse geheimen voor een gelukkig leven, in Namasté in
de boeddhistische gebruiken en rituelen voor geluk. Het woord namasté,
een Indiase begroeting, komt uit het Sanskriet en betekent: ‘buig voor jou.’
Het boeddhisme wordt in Namasté naar de moderne tijd getrokken, zoals deze auteurs
dat zo meesterlijk kunnen. Natuurlijk worden begrippen als karma, dharma en
pranayama op heldere manier uitgelegd en wordt duidelijk wat ze kunnen betekenen
voor wie een lang en gelukkig leven wil leiden. Het boek staat bomvol praktische
handvatten, yogaoefeningen en inspirerende verhalen om het beste uit jezelf te halen
via Indiase gebruiken.

Francesc Miralles (1968) woont in Barcelona
en schrijft over persoonlijke ontwikkeling.
Hij schreef meerdere bestsellers waaronder
het grote internationale succes Ikigai.

Namasté bevat alle elementen die de lezers van Ikigai
zo goed kennen, maar dan gestoeld op het boeddhisme.
Een nieuwe, verfrissende blik op een eeuwenoud
principe.

Héctor García (1981) woont in Japan sinds
2004 en is schrijver en fotograaf.

OVER EERDER WERK
‘Via een gemoedelijke mix van diepgang, sprekende voorbeelden van kunstenaars en monniken,
meditatieteksten, en tips, wordt het lastig te vatten wabi sabi langzaam duidelijk.’ Trouw
‘De auteurs zetten je aan het werk door de juiste vragen te stellen, door je groot te
laten dromen, slechte gewoontes onder de loep te nemen, de juiste deugden na te streven, en dat
alles op een heel praktische manier.’ Hebban
‘In het huidige digitale en jachtige tijdperk zijn boeken als Ichigo-ichie meer dan welkom.
Ze bieden een gezond en broodnodig tegenwicht aan het alom gedachteloos nastreven van
oppervlakkig geluk en de snelle consumptie van extreme belevenissen.’ Managementboek.nl
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MISCHA BLOK

Ze kan niet anders dan op zoek gaan naar antwoorden.
Hoe kun je als vader je kind wegdoen? En waarom liet haar
moeder haar achter bij haar vader? En lijkt ze eigenlijk op
haar moeder? Mischa gaat op zoek, en ze belooft zichzelf:
dit wordt de allerlaatste poging om haar te zoeken, daarna
moet ze door. Zoals echte Koreanen doen.
27

LITERAIRE NON-FICTIE

Het bijzondere en aangrijpende verhaal
van NPO Radio 1-journalist Mischa Blok

Een persoonlijk verhaal
over liefde, adoptie en
de onvoorwaardelijke
band met je familie,
vol compassie geschreven
De eerlijke en ontroerende
zoektocht van Mischa Blok
naar haar biologische
moeder in Zuid-Korea, die
de lezer diep zal raken
Bloks stijl is helder en
krachtig en haar werk is
doorspekt met humor
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Mischa Blok
Mama Lee

Een zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde

E

© KEKE KEUKELAAR

en kindje wordt te vondeling gelegd op een pleintje in Zuid-Korea.
Op haar kleding ligt een briefje waar haar naam op staat. Ze wordt gevonden,
naar het kindertehuis gebracht en geadopteerd door Nederlandse ouders.
Een prachtig verhaal, strik eromheen, klaar.
Maar 36 jaar later blijkt dit verhaal niet te kloppen. Mischa is helemaal niet te
vondeling gelegd, haar vader heeft haar op een dag zelf naar het kindertehuis
gebracht. En dat besef, verandert alles. De manier waarop ze naar haar adoptie kijkt.
Haar eigen levensverhaal. De manier waarop ze zelf liefheeft.
Ze kan niet anders dan op zoek gaan naar antwoorden. Hoe kun je als vader je kind
wegdoen? En waarom liet haar moeder haar achter bij haar vader? En lijkt ze
eigenlijk op haar moeder? Mischa gaat op zoek, en ze belooft zichzelf: dit wordt de
allerlaatste poging om haar te zoeken, daarna moet ze door. Zoals echte Koreanen
doen. Maar het enige dat ze van haar moeder weet, is haar naam: Lee Pyung Soon.
Oftewel, Mama Lee.

IN DE PERS
‘De zoektocht naar haar biologische ouders.
De liefde. De relatie met haar ex.
Mischa Blok maakt er de mooiste reportages en podcasts over.’
Algemeen Dagblad
‘Het gaat hard met de carrière van bijzondere
programmamaker Mischa Blok.’ de Volkskrant
‘Je kan haar niet gelukkiger maken dan met een goed gesprek.
Radiopresentatrice Mischa Blok deelt lief maar ook leed met
haar luisteraars.’ De Telegraaf

Mischa Blok (Zuid-Korea, 1974) is iedere dag
te horen op NPO Radio 1 met haar eigen
programma MISCHA!. Hiernaast maakt ze
ook VINK: De podcastgids van Nederland
en Exen de Podcast. Ze begon haar radio
carrière op Curaçao, als nieuwslezer en
presentator bij Dolfijn FM. Terug in Nederland
werkte ze als nieuwslezer bij ANP en BNR
Nieuwsradio. In 2010 maakte ze de overstap
naar NPO Radio 1. Hier was ze verslaggever
voor EenVandaag en presenteerde ze Radar
Radio, Miss Podcast en samen met Toine van
Peperstraten het middagprogramma
Blok&Toine. Ook maakte ze de podcast
Liefdeslessen. In 2018 deed ze voor NPO
Radio 1 verslag van de Olympische Winter
spelen in Zuid-Korea.
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KUNST / GESCHIEDENIS

Een toegankelijk en levendig portret
van de wereldberoemde schilder van het
Meisje met de parel en Het melkmeisje

In het voorjaar van 2023
wijdt het Rijksmuseum voor
het eerst in zijn geschiedenis
een tentoonstelling
aan Vermeer, het wordt de
grootste Vermeertentoonstelling ooit
Van de auteur van
Jeroen Bosch, waarvan in
het Jeroen Bosch-jaar 7.500
exemplaren zijn verkocht
Büttner geeft een heldere
analyse van Vermeers
schilderkunst en schetst
een rijk beeld van het
zeventiende-eeuwse Delft
waarin de schilder leefde.
Na dit boek zal de lezer de
schilderijen nog mooier- en
het genie van Vermeer nog
groter vinden
Een mooi geïllustreerd,
gebonden cadeauboek om
je mee te voeren naar de
tijd van Vermeer
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Nils Büttner
Vermeer

De schilder die de tijd stilzet

J

In Vermeer kijkt de lezer met bekende kunstkenner Nils Büttner mee naar de
fascinerende schilderijen van deze wereldberoemde schilder. Naast een heldere
uitleg van diens schilderkunst geeft Büttner ook een rijk beeld van de periode waarin
Vermeer leefde. Tijdgenoten, onder andere Rembrandt, thematiek in de schilder
kunst van de zeventiende eeuw, de politiek-economische situatie van Nederland en
de rol van Delft komen kort en bondig aan bod. Ook vertelt Büttner over de verhalen
die op de schilderijen worden verbeeld en die voor een kijker in de huidige tijd
meestal moeilijk te doorgronden zijn. Daarmee worden de schilderijen nog mooier
en wordt het genie van Vermeer nog groter. En natuurlijk staan in het boek ook de
mooie schilderijen afgebeeld.

© NADINE BRACHT

ohannes Vermeer (1632-1675) heeft als weinig andere kunstenaars onze visie
op het zeventiende-eeuwse Nederland gevormd met zijn onvergetelijke
portretten en prachtige interieurschilderijen. Wie kent Het melkmeisje en het
Meisje met de parel niet?

Nils Büttner (1967) is hoogleraar middel
eeuwse- en moderne kunstgeschiedenis aan
de Staatliche Akademie der Bildenden
Künste in Stuttgart. Hij is gespecialiseerd in
Duitse en Nederlandse vroege kunst- en
cultuurgeschiedenis. Büttner schreef eerder
onder andere boeken over Jeroen Bosch,
Bruegel en Rembrandt.

IN DE PERS
‘Vermeer behoort met Rembrandt, Van Gogh
en Mondriaan tot de beroemdste schilders
van Nederland.’
Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum

JEROEN BOSCH
‘Bravo! Wat een fantastisch goed, leesbaar
boek is hier op een zeer doordachte wijze
geschreven.’ Kleio-Historia

‘Het Meisje met de parel, ons aller meisje én
Vermeers beroemdste schilderij wereldwijd,
lenen we maar al te graag uit voor deze unieke
samenwerking… Ja, we zullen haar vreselijk
missen, maar een Vermeer-tentoonstelling
zonder het meisje is nou eenmaal geen
Vermeer-tentoonstelling.’
Martine Gosselink, directeur Mauritshuis

‘Buitengewoon informatief. Ik heb veel van
dit boek geleerd.’ Cees Nooteboom
‘Een ideaal overzicht.’ NBD Biblion
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CADEAUBOEK / OUDERSCHAP

Over de zwangerschap, de bevalling
en de babytijd wordt van alles beweerd.
Maar wat klopt er eigenlijk van?

Bekende fabels over de
zwangerschap en babytijd
uitgezocht door
een gepromoveerd
neurowetenschapper
Een geweldig cadeau
voor (aanstaande) ouders,
bijvoorbeeld bij een
babyshower of
als kraamcadeau
Een aantrekkelijke
combinatie van humor en
wetenschappelijk
onderbouwde informatie
CADE AUTIP!
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Jojanneke Bastiaansen
Babybullshit en hoe het echt zit

Fabels en feiten over de zwangerschap, bevalling en babytijd

R

euzenvoeten, een haperend brein en een tand minder. Als je alle verhalen
moet geloven, ben je als zwangere vrouw goed de pineut. Ook over de
bevalling en babytijd wordt van alles beweerd: van klassiekers als ‘scheer het
donshaar van je baby voor een volle dos’ tot moderne mantra’s als ‘voorkom een
depressie, eet je moederkoek’. Wat klopt er eigenlijk van al die verhalen en wijze
raad? En wat is dikke bullshit? Dit boek voert je op een luchtige manier langs weten
schappelijk onderzoek op zoek naar (vaak verrassende) antwoorden. Ga mee op
verkenning en test hoe goed jouw bullshitradar werkt.
Vol verrassende feiten die jou gedurende de gehele zwangerschap, baby- en
peutertijd een beetje zullen geruststellen.

EEN KOOSNAAM ZORGT ERVOOR DAT OUDERS IN SPÉ
ZICH BETER HECHTEN AAN DE ONGEBOREN BABY
Aan cravings moet je
toegeven: je zwangere lijf
vertelt je wat je nodig hebt

Dr. Jojanneke Bastiaansen is onderzoeker
en columnist. Ze promoveerde in de neuro
wetenschappen en werkt als onderzoeker bij
een academisch ziekenhuis en een instelling
voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds de
geboorte van haar zoon checkt ze bewe
ringen over zwangerschap, bevallen en de
babytijd voor Ouders van Nu.

Pasgeboren baby’s
lijken op hun vader
Elk kind kost je een tand

Seks kan de bevalling op gang brengen

PR & MARKETING
Interviews met auteur

VROUWEN KUNNEN BETER
DAN MANNEN TEGEN
GEBROKEN NACHTEN

BORSTVOEDING GEVEN HELPT JE OM
SNELLER WEER SLANK TE WORDEN

Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Aandacht in magazines
Aandacht in podcasts

VOOR DE LEZERS VAN

Auteursvideo
YouTube Ads-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram

MEER DAN
10.000 EXX.
VERKOCHT
ISBN 978-90-225-8670-9
ISBN 978-90-225-9533-6

Posts op onze Boekerij Face
book- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief
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De kleermaaksters
van Auschwitz
Het ongelofelijke, nog
onbekende verhaal van
een groep vrouwen die
in Auschwitz-Birkenau in
het kledingatelier moest
werken om, onder
erbarmelijke omstandig
heden, de meest chique
kleren te maken voor de
vrouwen van de
kampcommandanten
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Het indrukwekkende, nooit eerder vertelde
verhaal over vijfentwintig moedige vrouwen
die kleren ontwierpen om AuschwitzBirkenau te overleven

Historicus Lucy Adlington
schijnt haar licht op een nog
onbekend hoofdstuk uit de
Tweede Wereldoorlog
Gebaseerd op grondig
onderzoek, waaronder
gesprekken met de laatst
overlevende naaister, volgt
dit verhaal het lot van de
kledingmaaksters en
verweeft dit moeiteloos met
de context van het
gruwelijke nazibeleid
Met bijzondere illustraties
van de kledingontwerpen

36

JANUARI 2023

© DENISE CURRAN

Lucy Adlington
De kleermaaksters van Auschwitz

Het waargebeurde verhaal van vrouwen die in het naaiatelier van het kamp
moesten werken om te overleven

I

n het beruchte concentratiekamp Auschwitz-Birkenau hadden vijfentwintig
Joodse vrouwen en meisjes de taak om luxe kleding te maken voor de nazi-elite.
De kledingwerkplaats, genaamd de Obere Nähstube (de hoogste naaikamer)
werd opgericht door Hedwig Hüss, de vrouw van de hoogste commandant van het
kamp. In deze salon stuurden zij en andere SS-vrouwen de kledingmakers aan om
kledingstukken te ontwerpen voor sociale gelegenheden van de nazitop in Auschwitz.
Op basis van een veelvoud aan bronnen, waaronder gesprekken met de laatst over
levende naaister, volgt De kleermaaksters van Auschwitz het lot van deze moedige
vrouwen. Hun onderlinge hechte band hielp hen niet alleen het kamp te doorstaan,
maar maakte het voor de kleermakers ook mogelijk om bij te dragen aan het verzet
achter het prikkeldraad. Lucy Adlington verweeft deze buitengewone ervaringen
met nieuwe onthullingen over de hebzucht, wreedheid en schijnheiligheid binnen
het Derde Rijk en schijnt zo haar licht op een nog onbekend hoofdstuk uit de
Tweede Wereldoorlog.

Lucy Adlington is een Britse schrijver en
kledinghistoricus. Ze studeerde aan de
Universiteit van Cambridge en de Universiteit
van York en specialiseerde zich in kostuum
geschiedenis. Eerder schreef ze Great War
Fashion: Tales from the History Wardrobe en
Fashion: Women in World War One. Lucy
woont op een boerderij in Yorkshire,
Verenigd Koninkrijk.

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen

IN DE PERS
‘Lucy Adlington vertelt vanuit een fascinerende en originele invalshoek over de
gruwelijkheden van de nazibezetting en de concentratiekampen. Ze laat ons een vrijwel
onbekend aspect uit deze periode zien door de rol van kleding te benadrukken in een van
akeligste samenlevingen die je je kunt voorstellen en geeft zo inzicht in de vrouwen die
in leven bleven door kleding te naaien.’
Alexandra Shulman, auteur van Clothes… and other things that matter
‘Een uiterst fascinerend, belangrijk en uniek historisch boek.’
Judy Batalion, New York Times-bestsellerauteur van The Light of Days:
The Untold Story of Women Resistance Fighters in Hitler’s Ghettos
‘Gedetailleerd en meeslepend.’ Times Literary Supplement

VOOR DE LEZERS VAN

Aandacht in magazines
Aandacht in geschiedenis
magazines
Winacties en aandacht op blogs
Adverteren in tv-gidsen
Google Ads-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Boekerij Face
book- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)

MEER DAN
50.000 EXX.
VERKOCHT
ISBN 978-90-225-8607-5 (fp)
ISBN 978-90-225-8972-4 (mp)

MEER DAN
45.000 EXX.
VERKOCHT
ISBN 978-90-225-7043-2 (fp)
ISBN 978-90-225-7748-6 (mp)

Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig
Sandwichborden, vraag uw
vertegenwoordiger naar de
voorwaarden
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Isa Hoes & Merlijn Kamerling
Je bent niet alleen

‘Een herkenbaar boek voor iedereen die met
rouw te maken heeft.’ Flair
‘In pakkende stijl geschreven en geschikt voor
een breed publiek.’ Biblion
‘Het is mooi en zinvol dat het verlies van
Antonie Kamerling vanuit twee perspectieven
wordt beschreven: dat van vrouw en zoon.’
De Leesclub van Alles
‘wat een liefdevol geschreven boek.’
Samen lezen is leuker

Instagram

Flair

€ 22,99
ISBN 978-90-225-9501-5
Koffietijd

Ayoub Louihrani
Ayoub

Instagram

‘Ayoubs inzet is voor veel jongeren een inspiratie
om je hart te volgen en te zorgen dat je daad
werkelijk tot uitvoer brengt wat je voor ogen
hebt.’ Juryrapport Nouri Award 2021
‘In zijn boek vertelt Ayoub over zijn liefde voor
het boerenleven. Het kan niet anders dan dat
Neder¬land deze jongen massaal in de armen
sluit.’ Het Parool
‘Ondanks de faam wil vloggende boer Ayoub
nog steeds één ding: een eigen boerderij.’
de Volkskrant
Nieuwe Revu

€ 20,99
ISBN 978-90-225-9478-0

De Telegraaf

Het Parool
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DE PERS
Arjan Dwarshuis
Zomergasten, doortrekkers
en overwinteraars
‘Zijn enthousiasme, zijn liefde voor vogels en zijn kennis
zijn spectaculair. Wat een geniale vogelman!’
Humberto Tan

‘Arjan Dwarshuis blijft zich verwonderen over de schoon
heid en reislust van vogels.’ Algemeen Dagblad
‘Een ode aan de Nederlandse natuur.’ de Volkskrant
‘Arjan Dwarshuis zag ze vliegen en werd topvogelaar.’
Trouw
‘Dwarshuis wil vooral verwondering aanwakkeren voor
onze natuur en verdient alleen daarom al een breed
publiek.’ Vogelbescherming.nl
Boekpresentatie

€ 24,99
ISBN 978-90-290-9558-7
Excursie met boekhandelaren

Excursie met boekhandelaren

José Luis González Macías
Atlas van vuurtorens aan het einde van de wereld
’Een onwaarschijnlijk fraai boek over
eenzaamheid, heldendaden en natuur
geweld waarvan je niet wist dat je het wilde
hebben, totdat je het ziet.’ VPRO Gids
‘Wat een fijn boek.’ Het Parool
‘González Macías schreef én tekende een
geschiedenis van opmerkelijke vuurtorens
over de hele wereld. ★★★★ NRC

Boekhandel Scheltema

‘Een boeiend bladerboek.’ ★★★★ Knack
‘Betoverend boek vol mysterieuze verhalen.’
ZIN

Het Parool

De Standaard

‘Ga op expeditie met de Atlas van
vuurtorens aan het einde van de wereld.’
De Morgen
€ 22,99
ISBN 978-90-290-9490-0

‘Wegdromen dus, vanuit de leunstoel.’
★★★★ De Limburger
Nederlands Dagblad
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Haal het beste uit jezelf
met Boekerij-bestsellers
Na het succes van @boekerij (53.000 volgers),
@meulenhoff (24.000 volgers), @bestofromance
(46.000 volgers), @bestofthrillers (31.000 volgers) en
@bestoffantasy (6.000 volgers) hebben we een nieuwe
community: Best of You.
Binnen het non-fictie fonds van Meulenhoff Boekerij
geven wij Boekerij-bestsellers uit die geluk & inspiratie
brengen, zoals Nice girls don’t get the corner office,
Ikigai, Dingen die je ziet als je er de tijd voor neemt,
Authentiek onderhandelen en You are a badass– een en
genre waar steeds meer behoefte aan en vraag naar is.

Onze doelgroep is vrouw (20-40 jaar), met interesses in
spiritualiteit, populaire psychologie, zelfontwikkeling en
empowerment. Ze laat zich graag inspireren, wil zo het
beste uit zichzelf halen en is op zoek naar waardevolle
content online. Dit bieden we haar door de dagelijkse
inzet van Instagram, TikTok-video’s en nieuwsbrief
rubrieken in onze Boekerij-nieuwsbrief naar ruim 20.000
abonnees.

Ons fonds met Best of You-boeken groeit. We willen
het lezerspubliek van dit genre graag bedienen in hun
leesbehoefte en voorzien van inspirerende content
rondom relevante non-fictietitels. Daarom bouwen
we aan een gloednieuwe community op Instagram:
@bestofyou_books

Onze doelen:
• Hét boekaccount worden op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling
• Een betrokken community opbouwen met
kwalitatieve volgers
• Verkoop van onze Best of You-titels stimuleren

Overzicht volgersaantallen:
Best of Fantasy totaal:

6.000

Facebook / Instagram

2.272 / 3.961

Best of Thrillers totaal:

31.000

Facebook / Instagram

25.831 / 5.164

Best of Romance totaal:

46.000

Facebook / Instagram 40.477 / 5.272

Boekerij totaal:

53.000

Facebook / Instagram 38.605 / 14.800
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Meulenhoff totaal:

24.000

Facebook / Instagram

17.493 / 6.384

Best of You Instagram:
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UITGEVERIJ MEULENHOFF BOEKERIJ
Amstelplein 34
1096 BC Amsterdam

Marc van Biezen
Tel 06 428 094 30
mvbiezen@meulenhoffboekerij.nl

Tel 020 535 31 35
Fax 020 535 31 30
www.boekerij.nl | www.meulenhoff.nl
info@boekerij.nl | info@meulenhoff.nl
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Soesja Schijven
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Zie voor het fictieaanbod van Meulenhoff en Boekerij onze andere brochures.
Uitgeverij Boekerij en Uitgeverij Meulenhoff zijn onderdeel van Lannoo Meulenhoff. Prijzen, verschijningsdata en promotieactiviteiten zijn indicatief. Hoewel wij de
grootst mogelijke nauwkeurigheid betrachten, kunnen tussen het moment waarop deze brochure wordt samengesteld en de verschijningsdatum van de boeken
veranderingen optreden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst, die u adequaat kan informeren. Leveringen vinden plaats
volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lannoo Meulenhoff. Deze voorwaarden worden u op verzoek graag verstrekt.

