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Een kind krijg je voor het leven
van Trudy Scheele-Gertsen
Het persoonlijke en
waargebeurde verhaal
van de afstandsmoeder die
de staat aanklaagt

FRAGMENT:

‘Het was zaterdag 17 februari 1968. Ik lag al twee nachten op
het kamertje. Om acht uur maakte zuster V. me wakker. Zou ik
vandaag mijn zoon mogen zien? vroeg ik. Nee, vandaag ging
ook niet lukken, het kwam niet uit, zei ze, het was erg druk op
de babykamer omdat het weekend was en bijna iedereen vrij
had. Er waren niet genoeg verzorgsters op de afdeling.
Zuster V. had steeds een andere smoes waarom ze mijn zoon
niet kon brengen en ik hem niet mocht zien.
Plotseling ging de deur open en een kille wind waaide naar
binnen. Het was mijn moeder, die de kou van buiten mee naar
binnen nam. Ze zag er vermoeid uit. “En, hoe gaat het? Ik zal
blij zijn als je weer thuis bent.”
Ik vond het fijn dat ze was gekomen. Ze had zorgen om mij,
zei ze. Ik begon te huilen.
“Ik heb een zoon,” zei ik, “de zuster brengt hem zo bij me,
dan kan ik hem je laten zien en kun je hem vasthouden.”
Ik zag dat mijn moeder schrok, maar ze zweeg.
“Wil je hem niet zien?” vroeg ik haar. “Zal ik de zuster
roepen, dan vraag ik of zij je kleinzoon aan je laat zien.”
Mijn moeder gaf geen antwoord en keek mij verdrietig aan.
“Ik moet gaan,” zei ze. Verbijsterd en moedeloos bleef ik
alleen achter.’

‘“Een jongen,” zei de non,
en toen werd hij weggehaald’
2
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WAARGEBEURD / ACTUALITEIT

FEBRUARI 2021

© BRAM PETRAEUS

Trudy Scheele-Gertsen
Een kind krijg je voor het leven

Het persoonlijke en waargebeurde verhaal van een afstandsmoeder

Het hartverscheurende verhaal van een
afstandsmoeder die haar zoon niet mocht
zien opgroeien

T

rudy Scheele-Gertsen werd verliefd op een aardige jongeman uit Utrecht en
raakte per ongeluk zwanger. Er was één probleem: ze waren nog niet
getrouwd, en toen hij haar in de steek liet, werd haar probleem alleen maar
groter. Opeens was ze een ongehuwde moeder, en ongehuwde moeders vond men tot
in de jaren tachtig van de twintigste eeuw een schande en een gevaar voor de
samenleving en de gevestigde huwelijksmoraal. Tussen 1956, toen de adoptiewet van
kracht werd, en 1984 werden ongehuwde moeders dan ook vaak gedwongen hun kind
af te staan.
Ook Trudy werd, net als al die andere jonge vrouwen, onder druk gezet door haar
directe omgeving, door artsen en hulpverleners en door de kerk. Haar moeder, die
aanstuurde op adoptie, zorgde ervoor dat ze werd opgenomen in een tehuis voor
ongehuwde moeders. In februari 1968 werd Trudy daar de trotse moeder van een
jongetje, maar dat werd haar al snel afgenomen. Pas na enkele moeizame jaren
waarin zij vergeefs om haar zoontje vocht, werd het jongetje in een adoptiegezin
geplaatst. Door de afstand kon ze geen band met hem opbouwen, wat zou leiden tot
een levenslang verdriet.

Trudy werd gedwongen haar
kind af te staan. Nu stelt ze
de staat aansprakelijk

Trudy Scheele-Gertsen werd kort na de
Tweede Wereldoorlog geboren en groeide
op in een tuindersgezin in het Gelderse dorp
Huissen. Na haar opleidingen voor verpleeg
kundige en wijkverpleegkundige werkte ze
in de zorg. Van 1995 tot 2000 studeerde ze
klassieke homeopathie in Arnhem. Ze is
getrouwd en heeft vier kinderen en acht
kleinkinderen.

In Een kind krijg je voor het leven vertelt Trudy haar verhaal, van het moment dat ze de
vader van haar kind ontmoet tot aan haar rechtszaak tegen de staat. Een kind krijg je
voor het leven laat zien wat de impact is op een mensenleven om afstand te moeten
doen van je kind.

PR & MARKETING
Interviews op televisie en radio

Haar verhaal bij DWDD
maakte veel indruk
Dit is een zwarte pagina uit
onze geschiedenis, uiterst
actueel door de rechtszaak
en het onderzoek naar de
achtergronden en feiten

Interviews in landelijk
dagblad
Interviews en aandacht in
magazines

TRUDY SCHEELE-GERTSEN
ZETTE HET AFSTANDSMOEDERSCHANDAAL OP DE KAART

Voorpublicatie in relevant
medium
Besprekingen en artikelen in
dag-, week- en maandbladen
DWDD

Auteursvideo
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en Twitter
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief

Een Vandaag

de Volkskrant

A2-poster, dubbelzijdig
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LIFESTYLE, CADEAUBOEK
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Clea Shearer en Joanna Teplin
The Home Edit Life NEDERLANDSE EDITIE

De manier om alles in je huis op te ruimen & georganiseerd te houden

Het boek voor wie wél heel graag wil
opruimen, maar Marie Kondo te streng vindt

J

e hoeft niet minimalistisch te leven om rust in je huis te creëren. Clea Shearer
en Joanne Teplin zijn er om je eraan te helpen herinneren dat het helemaal
niet erg is om veel spullen te hebben, je moet ze alleen goed organiseren.
De mentaliteit van The Home Edit is: je eigen manier van leven omarmen en een
systeem creëren dat werkt voor jou. Een stijlvol en slim ingericht huis is voor ieder
een bereikbaar. Clea en Joanna doen dat volgens een helder systeem waarbij je
eerst gaat ordenen in The Edit en vervolgens alles gaat organiseren en opruimen in
The Assembly. Uiteindelijk leer je in The Upkeep hoe je het georganiseerd kunt houden!
Of je nu een drukke moeder bent, een studentenkamer hebt en drie huisgenoten, of
alleen woont. Clea en Joanne gaan in The Home Edit Life verder dan de voorraadkast
en boekenplank om je te laten zien hoe je de chaos tot een minimum beperkt. Van je
kantoor en de zolder tot de rommellade in de keuken en de kast met knutselspullen.
Leer wat jouw opruimstijl is om je huis zo georganiseerd én zo mooi mogelijk te maken!

De adviezen in The Home
Edit Life zijn vooral praktisch
en down-to-earth: je hoeft
geen minimalist te zijn om
een prachtig opgeruimd
huis te hebben
Met The Home Edit Life leer je
snel en gemakkelijk
opruimen, op een manier die
bij jou past en waarmee je je
huis ook netjes kunt houden!
The Home Edit is een hit op
Netflix, heeft meer dan
4 miljoen volgers op
Instagram en kwam op 1
binnen in de New York
Times-bestsellerlijst
I N T E RN AT I O N A L E
B ES TS E L L E R

¤ 20,99

Clea Shearer en Joanna Teplin zijn, zo zeggen
ze zelf, goed in één ding: organiseren. Maar
dan ook wel heel goed! Samen runnen ze The
Home Edit en helpen ze anderen om hun huis
op te ruimen en kasten goed in te delen. Ze
hebben klanten zoals jij en ik, maar ook klan
ten als Gwyneth Paltrow en Khloé Kardashian.

IN DE PERS
‘The Home Edit tilt opruimen naar een hoger niveau en gaat voor stijlvol opruimen en het
creëren van ruimtes waar je verliefd op wordt. “Smart, sustainable and beautiful” is dan ook het motto
van dit professional organizing duo.’ JAN
‘Over dat sorteren op kleur gesproken, dat is dus een handelsmerk van The Home Edit.
Bijna maniakaal (en ik noem het zo, maar ben er stiekem jaloers op) arrangeren ze als ware
kunstenaars alle spulletjes van mensen via een duidelijk systeem.’ Elle NL
‘De grote foto’s van prachtig georganiseerde ruimtes zijn een lust voor het oog. Dit onweerstaanbare
boek maakt je blij en inspireert zowel opgeruimde mensen als rommelkonten.’ Publishers Weekly

PR & MARKETING
Interviews
Aandacht in magazines
Aandacht in interieurbladen
Aandacht op blogs
Winacties
Google Advertising-campagne
Influencer-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
A2-poster, dubbelzijdig
Promotiepakket, inclusief
dubbelzijdige A2-poster
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Fragment uit Mijn legendarische moeder overleeft alles

Marcel van Roosmalen over zijn dementerende moeder
in het verpleegtehuis ten tijde van de
coronapandemie – ontroerend eerlijk, droogkomisch en actueel
8

© FRANK RUITER

Mijn legendarische moeder
overleeft alles

‘Weer een mail van de overkoepelende organisatie die boven het verzorgingstehuis
van mijn moeder hangt. Rechtstreeks contact met mijn moeder wordt nog moeilijker.
Het opnemen van de telefoon op haar afdeling heeft officieel geen prioriteit meer.
Er is geen tijd meer om een telefoon te ontsmetten en naar mijn moeder te brengen.
In de film 1917 is het telefooncontact tussen de verschillende Britse linies ook
weggevallen en dus krijgen de Britse soldaten Schofield en Blake het bevel om dwars
door vijandelijk gebied naar het tweede bataljon van het Devonregiment te gaan om
de boodschap te overhandigen om de stellingen van de Duitsers niet aan te vallen.
In mijn hoofd is mijn zus Schofield en Blake, zij is de aangewezen “eerste
contactpersoon”, zij woont in de buurt, alleen zij kan mijn moeder misschien nog
bereiken. We hebben simpele vragen: “Hoe gaat het?” en “Hou je het nog vol?”
De berichten worden steeds zwarter. Eén dode, twee besmettingen en twee
mogelijke besmettingen op een groep van inmiddels acht dementerende bewoners.
Geen vaste gezichten meer, maar invalkrachten die zich telkens moeten omkleden
omdat ze van kamer naar kamer trekken.
Haar televisie is nog niet aangesloten.
Ze heeft geen eigen telefoon.
Het lijken luxeproblemen, maar op een paar vierkante meter word je langzaam
gek. In gedachten zien we haar van het kastje tegen de muur lopen. In het logboek van
een van de flexkrachten stond dat mevrouw bij het naar bed brengen opstandig en
onbeleefd deed en zwaaide met haar stok. Natuurlijk, dacht ik, ze weet niet waar ze is
of wat er aan de hand is, ze wil eruit.
Mijn zus was met haar dochter gaan zwaaien voor het raam, er zaten vijf meter gras,
struiken en wat Heras Hekwerk tussen. Ze zag dat mijn moeder samen met twee andere
bewoners probeerde om een raam open te duwen, ze zag haar ook huilen.
Er is daar een kamer waar je pakketten en kaarten kunt achterlaten, die worden er
dan later uitgehaald. Er is geen tijd om een simkaart in de seniorentelefoon te stoppen
of het installatiepakket van Ziggo uit te pakken.
Mocht ze wat krijgen dan wil mijn moeder niet aan de beademing of naar een
ziekenhuis, ze is niet bang voor ziekte, ook niet voor de dood. Ze is bang voor
eenzaamheid, ze wil eruit.
Laatste bericht van mijn zus die een flexkracht had gesproken: het was moeder na
meerdere uitbraakpogingen dan toch gelukt om te ontsnappen, ze had de gemeen
schappelijke ruimte bereikt. Daar zat ze dan, in haar eentje voor de televisie.
We kunnen het haar niet zeggen, maar we zijn ontzettend trots.’
9

LITERAIRE NON-FICTIE

FEBRUARI 2021

© PAAR PHOTOGRAPHY

Marcel van Roosmalen
Mijn legendarische moeder overleeft alles
Corona, dementie, eenzame opsluiting en andere ellende

Marcel van Roosmalen schrijft
onthutsend eerlijk over zijn dementerende
moeder in het verpleegtehuis

W

anneer de moeder van Marcel van Roosmalen na een val niet terug kan
keren naar het ouderlijk huis, en onderdak vindt in een verpleegtehuis in
Velp, lijkt een rustige periode voor haar en haar kinderen aan te breken.
Totdat in maart 2020 de coronapandemie om zich heen grijpt. Het verpleegtehuis
wordt ontruimd vanwege de vele positief geteste bewoners en moeder Van Roosmalen
wordt getransporteerd naar de bossen bij Groesbeek. Het gevolg is dat ze niet meer
weet waar ze is en wie ze is. Ze mag ook geen bezoek ontvangen, er is alleen nog
ruimte voor een ‘zwaaimoment’ met familieleden. Al heeft ze geen idee meer wie er
staan te zwaaien. En dat is nog maar het begin.
In Mijn legendarische moeder overleeft alles beschrijft Marcel van Roosmalen hoe
zijn moeder tegen elke verwachting in de coronatijd overleeft. Rauw, onthutsend,
eerlijk en hilarisch.

Een rauw, actueel en
hartverscheurend portret
van haar leven in coronatijd
Van Roosmalen is misschien
wel de beste columnist van
Nederland, bekend van o.a.
zijn werk voor NRC Handels
blad, Radio1 en zijn podcasts
Van de auteur van de
bestsellers Nederland onder
het systeemplafond
(Bestseller60, ruim
10.000 exx. verkocht) en
Het is nooit leuk als je tegen
een boom rijdt
‘Van Roosmalen is een
meester van de ingetogen
humor.’ de Volkskrant

Marcel van Roosmalen (Arnhem, 1968) is
journalist en schrijver. Onlangs verschenen
van hem het succesvolle Nederland onder
het systeemplafond (2020), samen met foto
graaf Jan Dirk van der Burg, en Het zijn de
kleine dingen die het doen (2019), waarin hij
een tragikomisch inkijkje geeft in het leven
van zijn moeder toen ze nog thuis woonde.
In 2018 verscheen een bundeling van zijn
beste reportages: Je moet opschrijven dat
hier niets gebeurt.

IN DE PERS
HET ZIJN DE KLEINE DINGEN
DIE HET DOEN

JE MOET OPSCHRIJVEN DAT HIER
NIETS GEBEURT

‘Bijna elke zin die Van Roosmalen schrijft is
raak. Elke droge zin is een mengeling
van irritatie, opstandigheid en berusting,
en ook kregelig mededogen.’
★★★★ de Volkskrant

‘Soms is het alsof Marcel de kloof dicht tussen
verslaggeverij en moderne poëzie. In drie
zinnen meer zeggen dan waar menig collega
een bladzijde voor nodig heeft, dat is het.
Literaire journalistiek.’
★★★★ NRC Handelsblad

‘Een genadeloos, maar ook eerlijk
portret van moeder en zoon.’
Boek van de dag,
Holland Media Combinatie

‘Je moet opschrijven dat hier niets gebeurt bevat
zijn beste reportages en dat is niets te veel
gezegd. Messcherpe selecties van wat iemand
zegt in treffende monologen of splijtende
dialogen.’ ★★★★ De Limburger

Marcel over zijn moeder bij Op1

PR & MARKETING
Interviews op televisie en radio
Besprekingen in dag,- weeken maandbladen
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Aandacht in vakbladen
Auteursvideo
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Social media advertisingcampagne op Facebook,
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Mori Taheripour
Authentiek onderhandelen

Over de menselijke kant van onderhandelen: bereik wat je wilt door jezelf te zijn

Leer authentiek te zijn in onderhandelingen,
zodat je beter weet wat je nodig hebt en het
zelfvertrouwen krijgt om daar ook om te vragen

W

e onderhandelen de hele tijd, met iedereen. We doen niet anders. Of het
nu om werk, relaties of opvoeding gaat, in Authentiek onderhandelen leert
Mori Taheripour ons dat élke onderhandeling persoonlijk is. Daarom
helpt ze je eerst jouw voorkeuren te ontdekken en beter te begrijpen. Want als we
onzeker zijn, saboteren we elke onderhandeling voordat-ie goed en wel begonnen is.
Wat ze telkens weer ziet in haar werk als universitair docent en in haar eigen leven,
is dat de beste onderhandelaars empathisch, nieuwsgierig en aanwezig zijn.
De essentie van onderhandelen zit in het gesprek en de menselijke connectie.
Want wanneer we écht onszelf kunnen zijn, komen we onbevreesd voor onze
belangen op en vinden we creatieve oplossingen waarbij iedereen wint.
Taheripour neemt ons op een eerlijke en persoonlijke manier mee in haar verhaal.
Authentiek onderhandelen bestaat uit twee delen. Deel een gaat dieper in op wat ons
als onderhandelaars in de problemen brengt: de verhalen die we onszelf en anderen
vertellen. Deel twee gaat over de gesprekken waarin we wél een ‘ja’ krijgen.
De gesprekken die je verder brengen door vooral jezelf te zijn.

Voor de lezers van Brené
Brown en Nice girls don’t get
the corner office
Een boek dat onderhandelen
opnieuw definieert: de beste
onderhandelaars zijn
empathisch, nieuwsgierig
en aanwezig
Taheripour focust op
de empathische kant van
onderhandelen, niet
alleen vanuit een ethisch
principe, maar vooral
omdat het werkt
NIEUW

¤ 20

Dit boek helpt lezers te begrijpen dat
je het beste kunt onderhandelen
wanneer je een goed idee hebt van:
• wie je bent;
• wat je waard bent;
• wat je wilt;
• en waar jij, met een gerust hart,
om kunt vragen.

Mori Taheripour is een bekroonde
hoogleraar onderhandeling en
conflictoplossing aan de prestigieuze
Wharton Business School. Daarnaast is ze de
hoogst gewaardeerde instructeur in het
Goldman Sachs 10,000 Small Businessesprogramma in de VS, dat een soort miniMBA’s voor ondernemers organiseert. Ze
werkt ook aan het Goldman Sachs 10,000
Women-programma in Londen.

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Aandacht op blogs
LinkedIn-campagne

‘We denken vaak dat de beste
onderhandelaar de hardste persoon in
de kamer is. Authentiek onderhandelen
van Mori Taheripour laat zien waarom
dit niet waar is: “Onze superkracht is
ons vermogen om emotionele
intelligentie te hebben in een gesprek.”’
goop.com

Facebook- en Instagram
campagne
Google advertising-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en Twitter
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief naar 22.000
abonnees
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Borselen | Omslagontwerp Balthazar Studio | ISBN 978-90-225-8577-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1574-5
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Dan Millman
De weg van de vreedzame krijger
Een spirituele zoektocht naar geluk en verlichting

Deel 1 uit de Vreedzame krijger-serie,
De weg van de vreedzame krijger
is Millmans oerboek en zijn grootste
bestseller tot nu toe
Van Dan Millman verkochten we
al meer dan 50.000 exemplaren in
Nederland en Vlaanderen
Voor de lezers van De alchemist
en De Celestijnse belofte

D

e weg van de vreedzame krijger is geschreven om je te
inspireren om het leven vanuit een hoger perspectief
te bekijken en je eigen (oneindige) potentie te onder
zoeken. Dit klassieke verhaal, met gevoel en humor verteld,
is uitgegroeid tot een van de meest geliefde spirituele sages
van onze tijd.

E V E RS E L L E R

¤ 20

IN DE PERS
‘Het Levensdoel Systeem heeft een
verbazingwekkende voorspellende
waarde. Het zal je helpen conflicten
op te lossen en je leiden naar
een leven dat voldoening geeft.’
Deepak Chopra
‘Dit spannende en vaak grappige
avontuur is een gids op weg naar het
vinden van je eigen licht, je eigen
muziek en je eigen weg naar huis.’
Quincy Jones, muzikant
en producer

‘Millmans adviezen zijn door en
door praktisch en gebaseerd
op gezond verstand en modern
psychologisch inzicht.’
Algemeen Dagblad

Het verhaal begint zo: ondanks zijn succes als olympisch
atleet is Dan Millman niet gelukkig. Hij heeft het gevoel dat er
iets mist in zijn leven. Op een nacht loopt hij een benzine
station binnen, waar hij een oude man aantreft die hij vanaf
dat moment Socrates noemt. De ontmoeting zet zijn hele
wereld op haar kop. Met deze excentrieke wijze man begint
Dan aan een spirituele reis en op deze weg komen ze in
aanraking met een levenshouding die overeenkomsten heeft
met het zenboeddhisme. Meerdere keren wordt Dan op de
proef gesteld en tijdens deze uitdagingen leert hij verschil
lende levenslessen, zoals het overwinnen van gedachtes, hoe
je je ego kunt beheersen, hoe je puur handelt en hoe je in het
hier en nu leeft. Met als ultiem eindpunt verlichting en geluk.

Dan Millman (1946) was olympisch kampioen atletiek en schreef onder
andere de bestsellers De verborgen school en Het leven waarvoor je geboren
bent. Al ruim vijfentwintig jaar geeft hij inspirerende lezingen voor een groot
publiek. De weg van de vreedzame krijger was zijn debuut en een
internationale bestseller.

EERDER VERSCHENEN

‘In dit opwindende avontuur onthult
Dan Millman hoe je spirituele rijk
dom kunt vinden op onverwachte
plekken. De wijsheid die hij deelt zal
vele levens verlichten.’
Don Miguel Ruiz, auteur van
De vier inzichten

Een mooie heruitgave van een
van de meest geliefde spirituele verhalen
van onze tijd

ISBN 978-90-225-8131-5

ISBN 978-90-225-8368-5

FEBRUARI 2021 | Boekerij | Prijs € 20 | Paperback, ca. 240 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 728 | Oorspronkelijke titel Way of the Peaceful Warrior | Vertaling Inger
Limburg | Omslagontwerp bij Barbara | ISBN 978-90-225-9020-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1500-4
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Beste boekhandelaren,
Elke lente markeert het begin van een nieuw feestelijk leesseizoen.
Waar ik vandaan kom gaan we traditiegetrouw in april de straat op
om Sant Jordi te vieren en geven we elkaar rozen en boeken cadeau.
Het is een prachtig festijn van bloemen en bladzijden. Afgelopen jaar
vierden we het in onze thuisbibliotheken, onze huizen en op onze
balkons. Lieve boekhandelaren, ondanks de afstand zijn we bij elkaar,
verenigd in isolatie.
In tijden van quarantaine hebben velen van ons geleerd dat boeken in
staat zijn onze ongerustheid te kalmeren en ons nieuwe horizonten
te bieden. Misschien hebben we nu wel meer waardering dan ooit voor
de oneindig belangrijke rol van boekhandelaren. We missen de manier
waarop u naar ons luistert, als een dokter zonder haast, als een
apotheker die zich afvraagt of een wond oppervlakkig is of diep,
of er serieuze medicatie nodig is of dat een dosis vitamines volstaat.
We wachten, ongeduldig, op uw adviezen, gesprekken en suggesties.
Het praten over onze favoriete boeken is een krachtige vorm van
familiariteit, communicatie en intimiteit. In een wereld die wordt
beheerst door kille schermen en afstandelijkheid, zijn boekhandels als
sanatoria voor menselijk contact en het geschreven woord.
Boekhandelaren zijn ook moedige avonturiers, altijd op zoek naar die ene
bijzondere schat. Ik weet dat Papyrus, zoals veel andere boeken, niet
zoveel lezers had weten te bereiken in Spanje zonder de aanbevelingen
van boekhandelaren. Geen enkel algoritme had deze verrassing, deze
blijdschap, kunnen voorspellen. Ik ben als schrijver en als lezer dankbaar
voor uw oog voor het onvoorziene.
Door de eeuwen heen hebben boekhandelaren oorlogen doorstaan,
dictaturen, droog tes, crises en catastrofen. Historisch gezien is het
uw specialiteit om optimistisch te blijven in het licht van welk onheil
dan ook. Cervantes leerde ons al dat we andersdenkenden nodig hebben,
gedreven door passie en creativiteit. Exact daar, in uw boekhandels,
wachten ons betere tijden. Op uw tafels en planken wachten de
ideeën die we nodig hebben om de wereld van morgen te schrijven.
Fijn boekenseizoen!
Irene Vallejo
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Pap
Pa
pyrus

van Irene Vallejo

Dé grote bestseller uit Spanje is een wervelende
geschiedenis van de wereld – met boeken in de hoofdrol!

‘Heel goed geschreven, bewonderenswaardig.
De liefde voor boeken en lezen klinkt door in alle
pagina’s van dit meesterwerk. Ik ben er zeker van dat
dit boek gelezen zal worden, door de lezers van
vandaag, maar zeker ook nog vele jaren daarna.’
Mario Vargas Llosa
‘Een ongelofelijk vrije, wijze
en uitgebreide reis door de
wereld van het boek van de
oprichting van de bibliotheek
van Alexandrië tot de val
van het Romeinse Rijk.
Irene Vallejo heeft een
uitzonderlijk goed, universeel
en uniek boek geschreven.’
The New York Times
‘Een heerlijk boek voor lezers
in alle soorten en maten.
Een ontroerende en eigen
tijdse hommage aan het boek
door een gedreven lezer.’
Babelia
17

LITERAIRE NON-FICTIE

MAART 2021

Irene Vallejo
Papyrus

Een geschiedenis van de wereld in boeken

Literaire sensatie in Spanje:
meer dan 100.000
exemplaren verkocht,
zeventien herdrukken,
vertaalrechten wereldwijd
verkocht, overladen met
literaire prijzen
Drieduizend jaar
geschiedenis komt
tot leven in een
wervelend avontuur vol
spannende personages
en gebeurtenissen

H

et boek is een van de mooiste uitvindingen ter wereld. Met een boek kunnen
woorden door tijd en ruimte reizen, en er zo voor zorgen dat we kennis krij
gen van wat zich bijvoorbeeld wel dertig eeuwen geleden heeft afgespeeld.

Irene Vallejo neemt de lezer mee op reis door het leven van dit fascinerende gebruiks
voorwerp. Er zijn haltes op de route bij de slagvelden van Alexander de Grote en bij
de villa van Papyri ten tijde van de uitbarsting van de Vesuvius, bij de eerste bekende
bibliotheken en werkplaatsen waar manuscripten werden gekopieerd en bij de
kampvuren waar verboden boeken brandden. Onderweg verbindt Vallejo klassieke
werken met de duizelingwekkende moderne wereld en hedendaagse debatten:
Aristophanes en de rechtszaken tegen cartoonisten, Sappho en de literaire stem van
vrouwen, Seneca en politiek.
Papyrus is een ongelooflijk avontuur met in de hoofdrol duizenden mensen die door
de eeuwen heen het voortbestaan van het boek hebben gewaarborgd: verhalen
vertellers, kopiisten, illustratoren, vertalers, straatverkopers, leraren, spionnen,
rebellen, nonnen, slaven, avonturiers en boekverkopers. Het is een prachtige,
wervelende ode aan het geschreven woord die laat zien hoe individuele levens en
maatschappijen worden beïnvloed en gevormd door boeken.

IN DE PERS
‘Dit soort boeken die je aan het denken zetten
en je volledig meenemen in hun verhaal en stijl
zijn tegenwoordig moeilijk te vinden, terwijl ze
juist zo belangrijk zijn. Mijn laatste grote
ontdekking is Papyrus van Irene Vallejo.’ El País
‘Het is dus mogelijk om zowel een meesterlijke
filoloog te zijn als te kunnen schrijven als een
engel. Irene Vallejo gaat in dialoog met de lezer
en maakt er echt een literair feestje van.’
ABC Cultural

Voor de lezers van
De geschiedenis van de
schoonheid van Umberto
Eco, Sapiens en Mythos

‘Vanaf de eerste verrassende pagina’s is duidelijk
dat dit geen gewoon boek is. Irene Vallejo barst
van het talent.’ Zenda
‘Irene Vallejo heeft een ongelooflijk,
universeel en uniek boek geschreven dat zonder
twijfel een klassieker gaat worden.’
El Periódico de Aragón

Irene Vallejo (1979) studeerde klassieke
literatuur aan de universiteiten van Zaragoza
en Florence. Ze is de auteur van twee romans
en een aantal kinderboeken. Daarnaast
geeft ze lezingen en beschrijft ze in haar
wekelijkse columns in El País en Heraldo de
Aragón haar liefde voor de klassieke
oudheid. Papyrus is haar eerste nonfictieboek en een bestseller in Spanje. De
vertaalrechten zijn in meer dan dertig landen
verkocht.

PR & MARKETING
Auteursbezoek (onder
voorbehoud)
Interviews
Voorpublicatie
Besprekingen en artikelen in
dag-, week- en maandbladen
Aandacht in geschiedenis
magazines
Animatievideo

VOOR DE LEZERS VAN

Een prachtige luxe
gebonden uitgave, hét
cadeau voor iedere lezer

‘Een prachtig boek, goed doordacht, vol gevoel,
kennis en narratief talent.’ Málaga Hoy

© JORGE FUEMBUENA

Een krachtige ode aan het geschreven woord.
Vallejo legt op fascinerende wijze
verbanden tussen de moderne tijd en oude
teksten en mythen

#7
de Volkskrant

Boekenraad Toptien

MEER DAN
8.000 EXX.
VERKOCHT
ISBN 978-90-290-9355-2

‘Elegant en gedetailleerd
geschreven. Een uniek
boek dat ons aanmoedigt
ons te verbazen over
het vermogen van de mens
om kennis en ervaringen
over te dragen.’
The Times

Google Advertising-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig
Promotiepakket inclusief
dubbelzijdige A2-poster

MAART 2021 | Meulenhoff | Prijs € 29,99 | Geplakt gebonden, ca. 528 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 320 | Oorspronkelijke titel El infinito en un junco | Vertaling Adri
Boon | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | ISBN 978-90-290-9420-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1553-0
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

MAART 2021

Lois P. Frankel
Nice girls don’t speak up
Adviezen om krachtig te communiceren

Het nieuwe boek van de auteur
van dé carrièrebestseller
Nice girls don’t get the corner office!

H

oe vaak heb je jezelf afgevraagd waarom je niets hebt gezegd tijdens een
vergadering? Of waarom je niet hebt gevraagd om de loonsverhoging die je
duidelijk verdiende? Of heb je de taak van iemand anders uitgevoerd omdat
je niet wilde zeuren? Waarschijnlijk regelmatig en de reden is telkens dezelfde: je
hebt geleerd om aardig te zijn, om te pleasen. Met Frankel als je persoonlijke coach
leer je zelfverzekerd, authentiek en duidelijk te communiceren – en zo je carrière in
eigen handen te nemen. Gebaseerd op meer dan vijfentwintig jaar praktijkervaring.

In dit gloednieuwe boek van Lois P. Frankel, auteur van de bestseller Nice girls don’t
get the corner office, leer je hoe je op de meest effectieve manier kunt communiceren.
Van de basis en het navigeren in sticky situations tot de kunst om anderen te
beïnvloeden, dit handboek laat je met praktijkvoorbeelden en krachtige tools zien
hoe je de zichtbaarheid en waardering krijgt die je verdient! Want een vrouw op de
werkvloer is helaas nog steeds veel te vaak een nice girl.

Vol bruikbare tips over
wat wel en niet handig is om
te doen op het gebied
van communicatie
Want we zijn er nog niet:
vrouwen zijn nog te vaak
nice girls, dit boek helpt je
om dat achter je te laten
Van Nice girls don’t get the
corner office zijn meer
dan 70.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen!
‘De lessen uit Nice girls don’t
get the corner office zijn
onverminderd relevant.’
Eva Jinek

Lois P. Frankel schreef hét boek over het
coachen van vrouwen: Nice girls don’t get
the corner office. Ze heeft jarenlange
ervaring op het gebied van business
coaching, waarbij ze werkte met iedereen:
van ceo’s tot beginnende professionals. Haar
boeken zijn internationale bestsellers die in
meer dan vijfentwintig talen zijn vertaald.

IN DE PERS
‘Lieve meisjes komen niet ver. Stop dus met ploe
teren, met aardig en behulpzaam zijn. En hou
eens op je zo vaak te verontschuldigen. En nooit
huilen op je werk. Maar daar is met dit handboek
straks ook geen enkele reden meer voor.’ Trouw
‘Het favoriete boek van Eva Jinek, vakkundig
vertaald door Paulien Cornelisse.’ Veronica

‘Aan de hand van 133 typische fouten die
vrouwen op het werk maken, neemt Frankel je
met haar vlotte schrijfstijl mee in de wereld van
de kantoorpsyche.’ Glamour
‘Het is verfrissend om het boek van Frankel te
lezen.’ Nederlands Dagblad

PR & MARKETING
Voorpublicatie in relevant
magazine
Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
Crosspromotie in Nice girls
don’t get the corner office
Influencer-campagne
Animatievideo

de Volkskrant

NRC Handelsblad

VOOR DE LEZERS VAN
36 WEKEN

LinkedIn-campagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvul
lende advertentie op Facebook
YouTube Advertising-campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram

NIEUW

¤ 18,99

Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief
ISBN 978-90-225-8468-2

Duo-backcard

MAART 2021 | Boekerij | Prijs € 18,99 | Geplakt gebonden, ca. 480 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 320 | Oorspronkelijke titel Nice Girls Don’t Speak Up Or Stand Out |
Vertaling Jonas de Vries | Omslagontwerp Balthazar Studio | ISBN 978-90-225-9244-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1618-6

20

21

WAARGEBEURD

MAART 2021

Guirec Soudée
Het fantastische verhaal van de kip die de wereld
rond zeilde
Ongelofelijk maar waargebeurd

Een ultiem feelgoodboek over een
avontuurlijke jongen die een reis
rond de wereld maakt per zeilboot
– met zijn kip Monique!
Een vrolijk boek vol onalle
daagse gebeurtenissen dat
de lezer aanzet om de wijde
wereld in te trekken,
misschien wel vanuit zijn of
haar luie stoel

O

pgegroeid op een klein eiland in Bretagne omgeven door de zee en bij vloed
afgesloten van het vaste land, zag Guirec de oceaan altijd al als een grote
speeltuin. Hij droomde ervan ooit in zijn eentje de wereld over te zeilen.
Op 21-jarige leeftijd trekt hij daarom met zijn kleine zeilboot vanaf Bretagne, langs de
Europese kust, de wijde wereld in. Maar alleen is ook maar zo alleen. Tijdens een
tussenstop op Madeira ziet Guirec een dikke, rode kip: Monique. Hij adopteert haar,
en vanaf dat moment zijn de twee onafscheidelijk. Samen varen ze naar het zuiden
en wagen vanaf Afrika de oversteek naar Zuid-Amerika, zetten koers naar Groenland
en zeilen vervolgens naar de beruchte Kaap Hoorn. De reis is niet zonder risico’s:
regelmatig komen Guirec en Monique vast te zitten in het ijs en op een gegeven
moment dreigen ze zelfs in de gevangenis te belanden!
Het fantastische verhaal van de kip die de wereld rond zeilde vertelt over dit avontuur en
over een unieke vriendschap. Dankzij Guirecs vindingrijkheid, bijzondere ontmoetingen
en doordat Monique af en toe een eitje legt en daarmee zijn ergste honger doet ver
geten, komen de twee uiteindelijk weer veilig aan na hun ongelofelijke reis.

De avontuurlijke Guirec Soudée (1993)
groeide op op het kleine eilandje Yvinec,
voor de kust van Bretagne. Hij stopte met
school vlak voor zijn eindexamen,
sprokkelde genoeg geld bij elkaar en vertrok
op 21-jarige leeftijd om zijn droom te
verwezenlijken: met een zeilboot de wereld
over. Na zijn reis komt Guirec anders terug
dan voor zijn vertrek: gedreven, volwassen
en met genoeg energie om nieuwe avonturen
aan te gaan – samen met Monique.

Over de bijzondere band
tussen mens en dier,
over behulpzame mensen
en over reizen door
verschillende werelddelen
en culturen
Het duo Guirec en Monique
is met meer dan 620.000
volgers erg geliefd op
YouTube, Facebook en
Instagram en hun boek was
een megahit in Frankrijk
Ongelooflijk maar waar
gebeurd: voor de lezers van
Bob de straatkat, Marley & ik
en Het wonderlijke verhaal
van de man die van India naar
Zweden fietste voor de liefde

PR & MARKETING
Aandacht op blogs

VOOR DE LEZERS VAN
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Winacties
Crosspromotie in Nala’s wereld
Videopromotie op kipstagram

MEER DAN
25.000 EXX.
VERKOCHT
ISBN 978-90-225-8448-4

Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig

MAART 2021 | Boekerij | Prijs € 20 | Paperback met flappen, geïllustreerd, ca. 272 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 402 | Oorspronkelijke titel Le monde selon Guirec et
Monique | Vertaling Saskia Taggenbrock | Omslagontwerp Ingrid Bockting | ISBN 978-90-225-9243-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1616-2
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GESCHIEDENIS

MAART 2021

Jung Chang
Dochters van China

Drie zussen in het middelpunt van de macht in het twintigste-eeuwse China

Jung Chang brengt de
geschiedenis van China
tot leven
Dochters van China vormt
samen met Mao en
De keizerin een complete
geschiedenis van het
moderne China
Al meer dan 12.000
exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen

D

rie zussen uit Shanghai vormden voor een belangrijk deel van de twintigste
eeuw het middelpunt van de macht in China. Kleine Zus, May-ling, was
mevrouw Chiang Kai-shek, first lady van het precommunistische nationalis
tische China en zelf ook zeer actief in de politiek. Grote Zus, Ei-ling, was Chiangs
officieuze belangrijkste adviseur. Ze zorgde ervoor dat zijzelf de rijkste vrouw van
China werd en haar man de eerste minister onder Chiang. Rode Zus, Ching-ling,
trouwde met Sun Yat-sen, oprichter van de Chinese republiek en later rechterhand
van Mao. Alle drie de zussen leefden in luxe en waren extreem geprivilegieerd, maar
ze werden ook vaak bedreigd. Hun relatie onderling was emotioneel geladen en
gespannen, vooral toen ze kozen voor tegengestelde politieke kampen. Ching-ling
wijdde haar leven aan het communisme en stond daarmee lijnrecht tegenover de
idealen van haar twee zussen.

© BEN GOLD

‘Een verbluffende kroniek vol oorlog
en intrige. Met dit hoogtepunt in de literaire
non-fictie voegt Jung Chang een
nieuwe fonkelende ster aan het literaire
firmament toe.’ ★★★★ HUMO

Jung Chang werd in 1952 geboren in China.
In 1978 verliet zij China om naar Engeland te
gaan. Zij was de eerste persoon uit de Volks
republiek China die aan een Engelse univer
siteit een doctorstitel behaalde. Haar debuut
Wilde zwanen verscheen in 1991 en was
wereldwijd een bestseller. In China zijn haar
boeken nog steeds verboden. Bij Boekerij
verschenen ook Mao en De keizerin.

Dochters van China is een epische drievoudige biografie die kleur geeft aan het leven
van drie uitzonderlijke vrouwen die de geschiedenis van China in de twintigste eeuw
mede hebben vormgegeven.

IN DE PERS
‘Chang toont zich andermaal een gedegen
verteller, die haar personages tot leven wekt met
veelzeggende, pittige details.
Dochters van China leest als een trein.’
★★★★ De Standaard
‘Dochters van China combineert de grote
geschiedenis van het complexe land en de
persoonlijke geschiedenis van opmerkelijke dames.’
★★★★ Het Nieuwsblad

Nederlands Dagblad

Het Parool

Volkskrant Magazine

‘Bijna dertig jaar na haar debuut Wilde zwanen
heeft Jung Chang weer een zowel huiveringwekkende
als indrukwekkende historische roman geschreven.’
Zin
Trouw

EERDER VERSCHENEN
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MAART 2021 | Boekerij | Prijs € 15,99 | Paperback met flappen, geïllustreerd, 432 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 320 | Oorspronkelijke titel Big Sister, Little Sister, Red
Sister | Vertaling Paul Syrier | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | ISBN 978-90-225-9298-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1448-9 | Ook
verkrijgbaar in audio
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Een uniek en aangrijpend
verhaal uit de kampliteratuur

april
27

Al jaren wilde Saskia Goldschmidt
het dagboek van Renata Laqueur
opnieuw uitgeven.
Saskia’s vader, Paul Goldschmidt,
was de eerste man van
Renata Laqueur en werd samen
met haar gedeporteerd.

© KRIJN VAN NOORDWIJK

Renata Laqueur (1919-2011) is de auteur van
Dagboek uit Bergen-Belsen. Vlak na het uitbreken van de
oorlog, ontmoette ze Paul Goldschmidt. Ze trouwden in
1941 in Amsterdam. Na hun scheiding in 1950 verhuisde
Laqueur naar New York, waar ze hertrouwde.
Ze studeerde Engels, Spaans en literatuurweten
schappen en promoveerde op haar vergelijkend onder
zoek naar kampdagboeken en hun literaire waarde.

Saskia Goldschmidt (1954) is de dochter uit het tweede
huwelijk van Paul Goldschmidt. Ze debuteerde in 2011
met het non-fictieboek Verplicht gelukkig, portret van een
familie over de zoektocht naar haar familiegeschiedenis
en het effect van die Joodse geschiedenis op wie zij
geworden is. Daarna volgden de succesvolle romans
De hormoonfabriek, De voddenkoningin en Schokland.
Haar nieuwe roman zal bij Meulenhoff verschijnen.

Beste lezer, beste boekhandelaar,
‘Kijk maar in het dagboek van Renata,’ antwoordde mijn vader als we de
moed hadden iets te vragen over zijn verblijf in concentratiekamp BergenBelsen. Samen met Renata was hij daaruit, meer dood dan levend, terug
gekeerd. Eenmaal terug in Amsterdam trachtten ze alsnog een normaal leven
op te bouwen. ‘Maar het huwelijk,’ verklaarde Renata hun scheiding later,
‘is niet gemaakt voor de hel.’ Ze vertrok voorgoed naar New York.
Vanaf 1965, het jaar van publicatie, stond haar dagboek bij ons in de kast en
bestudeerde ik, als jong meisje, regelmatig deze encyclopedie van mijn vaders
leed. Pas later, toen ik onderzoek deed naar mijn familiegeschiedenis, ont
dekte ik dat het dagboek meer was dan een memorandum van een gruwelijk
laatste oorlogsjaar.
Renata’s dagboek is niet alleen een scherpe, confronterende en unieke
getuigenis van een jonge vrouw die probeert te overleven in een wreed
universum. Het is ook meer dan een geslaagde poging zichzelf boven de
ellende uit te schrijven. Dagboek uit Bergen-Belsen is een aangrijpend verhaal
over existentiële eenzaamheid te midden van duizenden lotgenoten en is
geschreven door iemand die vastbesloten is zich niet tot slachtoffer te laten
degraderen. Bovendien is het goed geschreven – ontroerende literatuur,
een pleidooi voor de verbeelding, waarmee je je zelfs in de vreselijkste
omstandigheden voor even kunt bevrijden van je lot.
Renata heeft altijd geprobeerd haar dagboek onder de aandacht te brengen
van uitgevers in verschillende landen. In de jaren tachtig en negentig ging ze
naar Duitsland (‘Duitsers boven de vijfenzestig krijgen van mij geen hand’)
om jonge mensen te vertellen over haar ervaringen. Ze vond het haar plicht
om zo te waarschuwen voor extremisme, racisme en antisemitisme.
En nu pakt Meulenhoff de handschoen op en geeft het Dagboek uit BergenBelsen opnieuw uit. Renata, die in 2011 op eenennegentigjarige leeftijd stierf,
zou daar zielsgelukkig mee zijn geweest. En dat ben ik ook. Want Renata’s
dagboek is niet alleen historie. Het is in deze tijd van polarisatie, actueler en
urgenter dan ooit.
Saskia Goldschmidt

Voor deze nieuwe uitgave schreef
Saskia een voor- en nawoord.
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TWEEDE WERELDOORLOG

APRIL 2021

Renata Laqueur
Dagboek uit Bergen-Belsen

Een waardevol en uniek document uit de
Tweede Wereldoorlog, te vergelijken met
Eindstation Auschwitz

I

n november 1943 wordt Renata Laqueur, dochter van een Pruisische hoogleraar
en van Joodse afkomst, met haar man Paul Goldschmidt gearresteerd. Ze komt
terecht in doorgangskamp Westerbork en vier maanden later worden ze samen
overgebracht naar kamp Bergen-Belsen in Duitsland. Laqueur maakte altijd al aan
tekeningen wanneer ze op reis was. En hoe cru ook, zij ziet haar gedwongen vertrek
naar Bergen-Belsen op dat moment als een soort reis. Vanaf het moment van haar
aankomst in het kamp, schrijft ze op wat zij en haar man meemaken. Het is voor haar
een manier om de verschrikkingen van het kampleven te doorstaan. Dat houdt ze vol
tot december 1944, wanneer ze er te zwak voor wordt.
Een paar maanden later, op 10 april 1945, nauwelijks vijf dagen voordat de Engelsen
en Canadezen het kamp zullen bevrijden, worden 2500 doodzieke en verhongerde
gevangenen, onder wie Renata en haar man, in een trein gestopt. Onder bewaking
van de ss rijden ze kriskras door het vernietigde Duitsland. Het doel van de reis is
onbekend. Op 23 april wordt de trein door de Russen in Tröbitz bevrijd. Daar beschrijft
Renata Laqueur deze reis in korte aantekeningen. Eenmaal in Nederland werkt zij
de aantekeningen van de reis en het dagboek dat ze heeft bijgehouden verder uit en
beantwoordt in 1946 de oproep van Loe de Jong, om oorlogsdagboeken in te leveren.

Een beschrijving van het
kamp Bergen-Belsen, ter
plekke geschreven, en van
een ijzingwekkende treinreis
aan het einde van het
stervende naziregime
Laqueur schrijft nuchter, met
gevoel voor humor, maar
tegelijkertijd gevoelig en met
een hartverscheurend oog
voor detail
Bezorgd en ingeleid door de
auteur Saskia Goldschmidt
– haar vader was Laqueurs
eerste man

Dagboek uit Bergen-Belsen is een waardevol en uniek document dat het leed van
miljoenen weerspiegelt. Renata’s schrijven wordt gekenmerkt door een nuchter,
meedogenloos maar tegelijk gevoelig waarnemen van eigen en andere reacties.
Als lezer kun je niet anders dan haar bewonderen om haar vermogen, zich werkelijk
boven de ellende uit te schrijven.

Renata Laqueur, New York, 1953

PR & MARKETING
Interviews met Saskia
Goldschmidt
Interviews in dag-, weeken maandbladen
Tv-optredens
Journalistieke reportage
Radio-interviews
Besprekingen en artikelen in
dag,- week- en maandbladen
Aandacht in geschiedenis
magazines
Advertentiecampagne met
oorlogstitels in landelijk
dagblad
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Claudia Carli
Zoo lang ik hoop te leven

Het waargebeurde verhaal van de Joodse Alida Lopes Dias (1929-1943),
haar poëziealbum en alle meisjes die erin schreven

N

ederland 1941: tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Alida (Alie) Lopes
Dias twaalf jaar en voor haar verjaardag krijgt ze een poëziealbum. Alie is
Joods en aan het begin van het nieuwe schooljaar in 1941 moet ze net als alle
andere Joodse kinderen naar een Joodse school. Terwijl het net zich rond hen begint
te sluiten, gaat het dagelijks leven door en Alie laat al haar vriendinnetjes in het
album schrijven. Het laatste gedichtje wordt eind 1942 opgeschreven. In het voorjaar
van 1943 worden Alie en haar moeder zelf van huis gehaald en naar Kamp Vught
gebracht om van daaruit gedeporteerd te worden naar Sobibor.
Van de negentien meisjes die in het album hebben geschreven, overleefden er maar
zes de oorlog. Alies zus Gretha overleefde ook en gaf het poëziealbum tegen het
einde van haar leven aan een goede vriend: de tweede vader van Claudia Carli. Hij gaf
het album vervolgens aan Claudia, die op zoek is gegaan naar de verhalen van alle
meisjes uit het album.

Aan de hand van negentien
versjes in een poëziealbum
vertelt dit boek op een
overrompelende manier de
geschiedenis van een Joods
meisje in Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog
Van de meisjes die in het
album hebben geschreven
overleefden er maar zes de
oorlog, van veel zijn de
gedichtjes de enige tastbare
herinnering
Dit ontroerende tijds
document nu in prachtige
fullcolour midprice-editie
voor € 12,99!

Zoo lang ik hoop te leven is het waargebeurde verhaal van Alida, haar gezin en haar
vriendinnen. Het is een verhaal over liefde, onderdrukking en het hartverscheurende
noodlot dat samenkomt in een poëziealbum.

© MARIEKE BALJÉ

Het all star-boekenpanel van DWDD tipte
Zoo lang ik hoop te leven: ‘Een monument.’

Claudia Carli werkte jarenlang in film
productie en als scriptschrijver voor televisie.
Momenteel werkt ze als projectleider voor
het educatieve project ‘Oorlog In Mijn Buurt’:
een ontmoetings- en onderwijsprogramma
dat ouderen en kinderen dichter bij elkaar
brengt rondom persoonlijke verhalen uit de
Tweede Wereldoorlog. Ze woont met haar
man en dochter in Amsterdam. Zoo lang ik
hoop te leven is haar eerste boek.

IN DE PERS
‘Zo indrukwekkend. (...) Het geeft heel erg een
gezicht aan de meisjes. Zo hou je de
geschiedenis levend.’ DWDD-boekenpanel
‘Hartverscheurend.’ Margriet
‘Een bijzonder, schrijnend en tegelijkertijd
wondermooi vormgegeven boek. Een prachtig
en indrukwekkend eerbetoon.’
Managementboek Magazine

‘Het heeft mij diep, diep ontroerd.’
Grietje Braaksma
‘Zoo lang ik hoop te leven is daardoor een
poëtische oproep om elk poesieplaatje vanaf
heden gade te slaan als een doeltreffend
gedenkteken. Als een fijngevoelige herinnering
aan de belevingswereld van deze negentien
meisjes en alle “verborgen” oorlogsslachtoffers.’
AD Magazine
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Sue Brierley
Lioness

Het verhaal van de moeder van Saroo,
de jongen uit de besteller en bekroonde film LION

Het buitengewone en persoonlijke verhaal
van adoptiemoeder Sue Brierley achter de
internationale bestseller Lion

Saroo Brierley’s
adoptiemoeder vertelt over
waarom ze een klein
jongetje adopteerde, haar
jeugd en wat moederschap
voor haar betekent
Voor de lezers van
Tara Westover en natuurlijk
Lion van Saroo Brierley
Van Lion zijn meer dan
70.000 exemplaren verkocht
in Nederland en Vlaanderen
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p een klein station in India raakt de vijfjarige Saroo zijn broer kwijt en komt
zo per ongeluk aan de andere kant van het enorme land terecht. Hij wordt
geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij opgroeit en gelukkig is.
Wanneer Saroo bijna dertig is, gaat hij met behulp van Google Earth op zoek naar het
treinstation waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. De rest is geschiedenis.
Dit is het aangrijpende verhaal van zijn adoptiemoeder Sue. Als dochter van een
gewelddadige alcoholist, door wiens gokproblemen het hele gezin op de rand van
armoede leefde, groeide Sue op in emotionele én geografische isolatie. Haar moei
lijke jeugd in Tasmanië in de jaren zestig eindigde toen ze haar man John ontmoette.
Samen maakten ze de keuze om kinderen in nood te adopteren. In Lioness blikt Sue
terug op hun ongelooflijke reis, vertelt ze over haar gezin met Saroo en Mantosh en
hoe zijzelf, als adoptiemoeder, Saroos zoektocht heeft ervaren.

Sue Brierley woont met haar echtgenoot John
in Hobart, Australië. Ze adopteerden eerst
Saroo en later Mantosh. Lion verscheen bij
Boekerij en in de verfilming speelde Nicole
Kidman de moeder van Saroo. Lioness is
haar eerste boek.

LION IN DE PERS
‘Een waargebeurd verhaal dat je helemaal inpakt.’
Glamour
‘Een vlot en goed geschreven, aangrijpend en
wonderbaarlijk verhaal, waarin de auteur
vertelt over zijn leven in India en in Australië en
over zijn zoektocht.’
NBD Biblion
‘Adoptie- en pleegouders kunnen zich via
Saroos levensverhaal inleven in wat het
betekent om zo abrupt van je familie te
worden gescheiden en vervolgens volhardend
op zoek te gaan naar je oorsprong.
Het boek leest als een spannende thriller
en de foto’s uit Saroos leven maken het tot
een bijzonder document.’
Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg

‘Wat een belachelijk goed boek.
Onvoorstelbaar zo mooi.
En je leest het zo uit.’ Anouk

Saroo en zijn twee moeders

PR & MARKETING
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Petra van Dreumel
Een boekje vol geluk

Inzichten, illustraties & tips: inspiratie waar je elke dag even gelukkig van wordt

P

etra van Dreumel is illustrator en schrijver en ze is – zoals zovelen – al haar
hele leven op zoek naar geluk. Maar ze besefte steeds meer dat ‘geluk’ geen
permanente staat van zijn is, het zit vooral verscholen in het opmerken van
gelukkige momenten. Wanneer je daar bewust mee bezig bent, voel je het vanzelf.
We hoeven dus soms alleen maar even onze zintuigen wat scherper te stellen om
geluk te ervaren, te zien.
Met Een boekje vol geluk helpt Petra ons om geluksmomenten te herkennen, te
koesteren en te creëren. Ze heeft vijf soorten geluk gedefinieerd die allemaal een
eigen ‘gelukscollectie’ hebben gekregen. Er zitten veel prachtige handgeschreven
quotes en kleurrijke illustraties in die voor instant happiness zorgen én pagina’s waar
je geluksmomenten kunt opschrijven om ze voor altijd vast te leggen. Genoeg
inspiratie voor een moment voor jezelf. Want geluk is niet maakbaar, maar je kunt
het wel laten groeien. Dit boek biedt inspiratie en inzichten en dat leidt dat
uiteindelijk tot een schatkist aan geluk, waar je iedere dag uit kunt putten.

© IAMKAT

Cadeautip!
Voor de lezers van Elle Luna en
Meera Lee Patel

Petra van Dreumel is illustrator, spreker en
auteur. Maar ook marketingmanager,
bananenbroodbakker en professioneel
chaoot. In 2019 verscheen haar eerste boek
Van dromen naar doen én een grote collectie
wenskaarten. Ze woont met haar man en hun
zoontje in de buurt van Nijmegen. Dit is haar
tweede boek over geluk.

PR & MARKETING
Voorpublicatie in relevant
magazine
Aandacht in tijdschriften en
spirituele magazines

Petra wil de lezer aansporen
momenten voor zichzelf
te nemen en biedt inspiratie
om dat ‘geluksmomenten’
te laten zijn
Vol mooie quotes, prachtige
illustraties, kleine oefeningen
en tips. Een collectie waar je
altijd uit kunt putten en waar
je blij van wordt!

Aandacht op blogs
Winacties
Social media
advertisingcampagne op
Facebook en
Instagram

EERDER VERSCHENEN

DE PERS OVER
VAN DROMEN NAAR DOEN
‘In Van dromen naar doen van Petra van Dreumel, ontstaan uit
haar eigen notitieboek nadat ze een hersenschudding opliep bij
een auto-ongeluk, staan inzichten en oefeningen om veertig
dagen met jezelf en je dromen aan de slag te gaan.’ JAN

CADE AUTIP

‘Een boek als je beste vriendin.’ De Gelderlander

¤ 16,99
ISBN 978-90-225-8574-0

‘In dit door haarzelf prachtig geïllustreerde boek geeft ze
veertig dagen lang elke dag een beetje inzicht, inspiratie en een
oefening. (…) Ook leuk als optimistisch stemmend cadeau.’
Margriet

Instant experienceadvertentie, een
interactieve en
schermvullende
advertentie op
Facebook
Aandacht in de
Boekerijnieuwsbrief
A2-poster,
dubbelzijdig
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MEULENHOFFS MOOISTE NON-FICTIE NU VOOR €11
Journalist, columnist en
programmamaker Teun van de Keuken
helpt je de beste keuzes maken
in de supermarkt

Het eerste echte geschiedenisboek
van de HBS: de gouden jaren van
het onderwijs
Genomineerd voor de Libris
Geschiedenis Prijs en meer dan
16.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen

Teun is bekend van het razend
populaire televisieprogramma
Keuringsdienst van Waarde en zijn
columns in de Volkskrant

Oud-hbs’ers, onder wie Jan Mulder,
Maarten ’t Hart, Gerrit Zalm en Neelie
Kroes, vertellen over hun schooltijd

Boordevol praktische tips,
achtergrondinformatie, lijstjes & een
plattegrond van Jan Rothuizen, een
prachtig cadeau!

Schitterend vormgegeven, nostalgisch
lees- en kijkboek

¤ 11

¤ 11

IN DE PERS

‘Deze mooie uitgave is aangenaam
om in te bladeren en stukjes uit te
lezen.’ de Volkskrant
‘Die Bouwman en Steenhuis
kunnen goed schrijven.’
Wim Berkelaar, Radio 1
‘Vol nostalgie blikt Wij van de HBS
terug op het roemrijke verleden
van de hogere burgerschool.’
Onderwijsblad

‘Een boek vol geschiedenis,
schooljeugdsentiment en foto’s over
de “parel” van de Nederlandse
onderwijsgeschiedenis. Waarbij de
persoonlijke ervaringen grappig en
verrassend zijn: wie had gedacht dat
Neelie Kroes haar slechtste vak
boekhouden was?’ Opzij
‘Het boek van Bouwman en
Steenhuis biedt een aangename
leesvariatie, doordat de geschiedenis
van de hbs afgewisseld wordt met
veel fraaie afbeeldingen,
informatieve kaderteksten en tal van
persoonlijke verhalen en anekdotes
van Bekende Nederlanders.’
Historiek.net

IN DE PERS
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Algemeen

Reportage

Een halve eeuw geleden, in de zomer van 1967,
begonnen kinderen voor de allerlaatste keer hun
opleiding aan de hogere burgerschool. „De parel uit
onze onderwijsgeschiedenis”, stellen de makers van
het boek ’Wij van de hbs’. Als ondertitel kozen zij:
’Terug naar de beste school van Nederland’.
Inderdaad heeft de hbs in de ruim honderd jaar van
zijn bestaan vele talenten en kopstukken afgeleverd.
Om jaloers van te worden.

’De school van onze premiers, onze grote

De hbs in Enkhuizen rond 1906. Vlak na oplevering.

OUD ENKHUIZEN

De hbs aan de Westzijde in Zaandam.

ondernemers, onze vermaarde wetenschappers en onze kunstenaars’

Heimwee naar de hbs
Nancy Ubert

n.ubert@hollandmediacombinatie.nl

Kaft van de 14e druk van ’De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul’ (1919).

Het staat in de vele
boeken beschreven...
Ivo de Wijs beschreef zijn ervaringen als leerling van de Koninklijke hbs in Tilburg in een
gedicht. Pim Fortuyn blikt in
zijn autobiografie ’Babyboomers’ terug op zijn hbs-tijd in
Haarlem en zo zijn er tientallen
voorbeelden te vinden van bekende persoonlijkheden die in
woord en geschrift terugdenken
aan ’de beste school van Nederland’.
Literatuurkennis was een belangrijk vak op die school. Uiteindelijk is de hbs zelf ook lite-

Hbs in Leiden omstreeks 1914. Architect: Willem Marinus Dudok.

ARCHIEF HVOL

ratuur geworden, stellen Roelof
Bouwman en Henk Steenhuis in
hun 274 pagina’s tellende ’Wij
van de hbs’. Dankzij Mischa de
Vreede, Simon Vestdijk en Bordewijk, leggen de twee uit.
Ook buiten de literatuur dook
het instituut in de boeken op.
,,Denk aan de Bob Evers-serie,
een reeks jongensboeken waarvan het eerste deel in 1949 is
verschenen.’’ En dan is er natuurlijk het boek van Cissy van
Marxveldt: ’De H.B.S.-tijd van
Joop ter Heul’.

De school van onze premiers: Willem Drees, Jelle Zijlstra, Piet de
Jong, Joop den Uyl, Wim Kok. De
school van onze ondernemers:
Anthony Fokker, Anton Philips,
Freddy Heineken, Albert Heijn. De
school van onze Nobelprijswinnaars: Ben Feringa, Jan Tinbergen,
Frits Zernike, Hendrik Lorentz,
Heike Kamerling Onnes. De school
van onze kunstenaars: Vincent van
Gogh, Jules Deelder, J. Bernlef,
Joris Ivens, Adriaan van Dis. En: de
school waar je kon lachen: Annie
M.G. Schmidt, Herman Finkers,
Wim de Bie, Freek de Jonge, Herman Koch.
Met deze getuigenis begint het
kijk-, lees- en mijmerboek ’Wij van
de hbs’ van Henk Steenhuis en
Roelof Bouwman. De twee kennen
elkaar van HP/De Tijd. Historicus
Roelof werkte als redacteur, Henk
als hoofdredacteur. Nu hebben ze
voor het eerst samen een boek
geschreven. Over een intrigerend
instituut waarover niet eerder een
geschiedenisboek is uitgebracht: de
hbs.

Kroniek
„We kregen niets op een presenteerblaadje aangeboden”, kijkt
Henk op de afgelopen twee jaar
terug. „Er is weinig aan geschiedschrijving gedaan over ons onderwijs en we moesten de archieven in
om een wereld te reconstrueren die
ver van ons af stond. Dat lukte ook
met behulp van de jubileumboeken van oude hbs’en die op Marktplaats worden aangeboden. Veel

De hbs aan de Paardenmarkt in Alkmaar.

scholen blikten op hun eigen verleden. Met onze journalistieke achterdocht gingen we ook op zoek
naar de zwarte bladzijden in de
geschiedenis van dit schooltype.”
Roelof: „Maar die waren niet te
vinden. We ontdekten wat voor een
gouden instituut de hbs is geweest.”
In 1863 riep minister Thorbecke
met zijn Wet op het Middelbaar
Onderwijs de hogere burgerschool
in het leven. Roelof: „De hbs moest
ons land moderniseren en dat kon
door de nieuwe exacte vakken te
onderwijzen, zoals natuur- en
scheikunde. En met alle moderne
talen.” Zo zou Nederland beter met
andere landen kunnen concurreren. „Bovendien was de opleiding
breed opgezet. Op de hbs-A deed je
examen in 12 vakken, op de hbs-B
waren dat er zelfs zestien.”

Gegoede burgerij
In het begin trok de hbs leerlingen
aan uit de gegoede burgerij, zo
beschrijft het schrijversduo. („Daarom zijn al die gebouwen ook zo
mooi. Brede gangen, statige trappenhuizen en goed geoutilleerde
practicumlokalen.”) Uiteindelijk
werd de hoogte van het schoolgeld
afhankelijk gemaakt van het belastbaar inkomen van de ouders.
Zo kreeg een leerling als Maarten
Spanjer een kans. Hij zat van 1964
tot 1969 in Amsterdam op de hbs.
Uit het boek: „Ik belandde van de
Transvaal- buurt in het chique
Oud-Zuid. Thuis spraken we met
een licht Amsterdams accent en als
ik dat wegmoffelde kreeg ik te
horen: ’O, meneer heeft een hete
aardappel in de keel nu hij op de
hbs zit’.”
En Maarten ’t Hart over zijn jeugd

Boek

Korte interviews met
bekende alumni, examenopgaven (met antwoorden), foto’s van vroeger en
heldere geschiedenisverhalen. Met ’Wij van de
hbs’ blikken Roelof Bouwman en Henk Steenhuis
terug op een school waar
kennisoverdracht en discipline het belangrijkst
waren. Kunnen we hiervan
anno 2017 nog iets leren?
Die vraag staat centraal
op de discussieavond die
ter ere van dit eerste
geschiedenisboek over de
hbs wordt gehouden.
Naast de auteurs is onder
anderen een aantal prominente hbs’ers aanwezig.
Donderdag 21 september,
20.00 uur. Rode Hoed,
Oosterhuiszaal Keizersgracht 102, Amsterdam.
Kaarten via rodehoed.nl

met een vader die doodgraver was:
„Nog altijd beschouw ik het als een
ongelooflijke weldaad dat ik, de
weerstand daartegen in het arbeidersmilieu waaruit ik voortkom
ten spijt, naar de hbs kon gaan.
Zonder die school was er niets van

mij terechtgekomen.” De gedragsbioloog en schrijver uit Warmond
ging van 1957 tot 1962 in Vlaardingen naar de hbs. Leraren hadden
hem aangeraden naar het gymnasium te gaan, maar hij koos
voor de hbs. Uit het boek: „Ik
was overal goed in, behalve in
Stereometrie en Mechanica.”
In de interviews met bekende
hbs’ers lees je telkens terug hoe
de school hen heeft gevormd. Zo
geeft Gerrit Zalm, die van 1964 tot
1969 naar de Rijks hbs in Enkhuizen ging aan: ’Op de hbs ben ik een
stuk zelfverzekerder geworden’.
Een andere oud-minister, Hedy
d’Ancona, bezocht van 1948 tot
1954 de hbs voor Meisjes aan de
Garenmarkt te Leiden. Op de vraag
’Wat heeft de school u geleerd’
antwoordt ze: „Helder
denken, logisch denken.”
Niet dat ze terugverlangt naar haar schooltijd. „Tot de dag van
vandaag heb ik angstdromen dat ik ben
blijven zitten, dat zegt
toch wel genoeg.”
Het was keihard werken op de hbs. Henk:
„Een opleiding voor
winnaars.” Roelof:
„Maar wel een eerlijke
wedstrijd.” Vwo, havo
en mavo brachten de
pretpakketten mee.
Het einde van de
brede basiskennis,
stellen Henk Steenhuis
en Roelof Bouwman.
Wat ons rest is de
heimwee „naar een
school waarop wij zelf
nooit hebben gezeten.”

Henk Steenhuis en RoeELLA
lof Bouwman (r).

TILGENKAMP FOTOGRAFIE

Rijks hbs aan de Timorlaan in Den Helder.
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Door Marjolein Schipper

Hoe gaat het met ...

Toen
Tips? Mail naar mschipper@telegraaf.nl

Allerbeste
school
Alles was heus niet beter in de jaren
60, 70 en 80, maar misschien wel veel
leuker! In deze rubriek halen we bijzondere herinneringen op. Vandaag:
de hbs, de ’parel uit de Nederlandse
onderwijsgeschiedenis’.

W

Dit mag nooit weg!
Van jongs af aan is Anny Schouten
brildragend. Een paar keer per jaar
moest ze, achterop de fiets bij haar
moeder, voor controle naar een Amsterdamse oogkliniek. „Na afloop fietste zij altijd langs haar zus die ’diende’
bij goed gesitueerde mensen op een
gracht. Daar zag ik dit beeldje en wilde
het zo graag hebben! Maar het was
natuurlijk niet van mijn tante... Een
paar weken later kwam ze langs; mét
het felbegeerde beeldje.” Anny
voelt nog steeds de blijdschap
van toen als ze ernaar kijkt.

Hedy d’Ancona
Soms benijdt Hedy d’Ancona haar
drie kleinkinderen. Zij mogen zelf
hun middelbare school uitkiezen.

H

Je leerde álles
op de hbs.
FOTO COLLECTIE HAAGSE
GEMEENTEARCHIEF

school. Een instituut dat in de
jaren 60 ten einde kwam, betreurd door velen.
Want nee, de havo is niet vergelijkbaar met de hbs, al in 1863
opgericht door minister Thorbecke. Als gevolg van de industrialisering was er toentertijd dringend
behoefte aan goedopgeleide fabrikanten, capabele ambtenaren en
geschoold kantoorpersoneel.
Zo’n schoolvorm bestond
er nog niet in het Nederland van de negentiende eeuw.
Weet ik dit
allemaal van
mezelf?
Welnee, ik
ben een
havo-leerlinge... Het
staat in
het deze
week verschenen
boek Wij

van de hbs, met als ondertitel
Terug naar de beste school van
Nederland. Waaruit blijkt dat
schrijvers Roelof Bouwman en
Henk Steenhuis tijdens hun onderzoek zeer enthousiast zijn
geworden. „Hier kwam samen wat
Nederlanders in positieve zin
kenmerkt: burgerzin, gezond
verstand, eenvoud, ijver, stiptheid
en waarheidsliefde.”
Maar, zo stippen ze sarcastisch
aan, er waren op de hbs natuurlijk
zaken te bespeuren die tegenwoordig als hopeloos ouderwets
worden bestempeld. Zoals keihard werken en vreemde woorden
en verre steden uit je hoofd leren.
De leraren bekommerden zich
echt niet om de vechtscheiding
van de ouders noch waren er
genderneutrale toiletten.
Diverse bekende Nederlanders
halen in het boek herinneringen
op aan hun hbs-tijd. Dat levert
vermakelijke inkijkjes op. Ad
Visser blijkt in de klas te hebben

gezeten met Mart
Smeets die volgens
Visser ’immer de indruk wekt dat het
hoogtepunt in je leven
bestaat uit het werpen
van een bal door een
ring met een netje eronder’.
Adriaan van Dis ontdekte de
Nederlandse literatuur op de hbs.
„Boeken als Kleine Inez; een wereld ging voor me open.” Timmermanszoon Wim Kok hikte tegen
de schoolsoort aan. „De hoofdonderwijzer zei dat ik naar de hbs
kon, maar dat was voor mijn gevoel zover weg. De hogere burgerschool... Alleen voor de kinderen
van de directeur.”
Willeke van Ammelrooy had
Henk Vonhoff als leraar geschiedenis. Hij ’bulderde dagelijks door
de gangen’. Volgens Ammelrooy
gaf de hbs haar ’inzicht in alles’.
Herman Koch weet nog precies
wie de knapste van de klas was:
’Klaas Bruinsma, later groot ge-

worden in de hasj’.
Vele Toen-lezers
bezochten de hbs
eveneens. Theo Durenkamp herinnert
zich hoe er in de jaren
zestig veel lesgevende
paters waren. „Pater Rebers die
godsdienst gaf, hield er een ijzeren tucht op na. Toen we bij de
blinde muziekleraar tijdens het
zingen vreselijk tekeer gingen,
stond-ie plotseling in de deuropening. Iedereen meteen weer in de
plooi!”
Jan Prins kreeg bijles, want in
die tijd moest toelatingsexamen
voor de hbs worden gedaan. Lezer
Jan Bakker is nog steeds blij met
zijn opleiding. „Zowel de A- als de
B-vakken heb ik mijn hele leven
gebruikt. Enig minpunt? Er waren
te weinig meisjes...”
Volgende week: heeft u uw eerste Barbie nog? Stuur uw reactie
plus foto aan toen@telegraaf.nl

‘Teuns De supermarktsurvivalgids staat vol
wetenswaardigheden én trucs die marketeers
verzinnen zodat we zo veel mogelijk kopen.’
Margriet
‘Enigszins gegeneerd, maar verheugd dat we
zojuist getuige waren van een reallife uitvoering
van een vintage Van-de-Keukentelefoongesprek,
besluiten we een bakje koffie te gaan drinken.’ de
Volkskrant

Holland Media Combinatie
40 LEEF NU!

‘Verrukkelijk om te lezen!’ JAN

17

Reportage

Hilversumse hbs, kort na de oplevering in 1903.

at is de overeenkomst tussen
Willem Drees,
Willeke van
Ammelrooy,
Herman Finkers, Albert Heijn en
Maarten Spanjer? Ze bezochten
allemaal de hbs, de hogere burger-

Tijdelijk bestelnummer
ISBN 871-37-910-6851-8

Algemeen

FOTO
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‘In een aantrekkelijke melange van
anekdotes, lijstjes, interviews en
vlotte geschiedschrijving wordt het
portret geschetst van de beste school
van Nederland.’ NRC Handelsblad

Meer dan 15.000 exemplaren
verkocht in
Nederland en Vlaanderen

edy d’Ancona werd
door haar
moeder simpelweg
ingeschreven bij
de hbs voor meisjes aan de Garenmarkt in Leiden,
ook wel het ’Grietenaquarium’
genaamd. Hedy
(onder meer minister, senator en
Europees Parlementslid) kijkt er
met gemengde
gevoelens op terug.
„Eigenlijk was het
een lullige opleiding. Zo saai, zo
ontzettend gedisciplineerd, zo ontzettend veel vakken. Drie soorten
meetkunde! Ik
moest erdoorheen,
ik wilde studeren.”
Pas nu, tijdens
het meewerken
aan het boek Wij
van de hbs, beseft
zij hoe kwalitatief
goed haar schoolja-

ren zijn geweest.
„Prima docenten,
allemaal gepromoveerd. Bevlogen.
Maar ja, wat wilde
ik? Toneelspelen
met de jongens van
een andere middelbare school en
elke dag de slappe
lach krijgen.”
Dit jaar wordt
d’Ancona tachtig,
maar ze werkt nog
volop. „Ik schrijf
en presenteer een
programma over
ouderen die aan
kunst doen. Ik
besef nu best dat
die hbs een fantastische opleiding
was.”
„Daarna ben ik
sociale geografie
gaan studeren. Het
zegt misschien
genoeg dat ik daar
nooit van droom.
Maar ik heb nog
weleens angstdromen dat ik blijf
zitten op de hbs.”

‘De Keuringsdienst van Waarde-verslaggever op z’n
best. ‘Het is als een casino. Er zijn geen makkelijk
zichtbare uitgangen, nergens klokken of ramen.
Alles is erop ingericht om je zo lang mogelijk
binnen te houden.’’ de Volkskrant

de Volkskrant

Pauw

NRC

RTL Boulevard

Tijdelijk bestelnummer ISBN 871-37-910-6852-5 |
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1168-6
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Willem Philipsen behoorde als gitarist tot de top van
muzikaal Nederland toen hij werd getroffen door een
herseninfarct. Hij was pas 23…

© TJALLING JELSMA

Optreden met Soulvation

Optreden met Postmen, Werfpop Leiden

Top of the Pops met Anouk en Postmen

40

Revalidatie en training zwemwedstrijd Rondje Noordereiland

© SAAR KOOPMAN

mei

Scan van Willems hersenen, gemaakt
door Erik Scherder

© ILCO KEMMERE

Willem in het ziekenhuis met zijn zus, net na het ongeluk

Team sprekers Het Fitte Brein, Ard Schenk,
Dick Swaab, Willem en Erik Scherder

Als spreker weer voor volle zalen

Met de stroom mee is zijn inspirerende
verhaal over zijn pad naar een nieuw leven
41
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Willem Philipsen
Met de stroom mee

Hoe ik als topmuzikant een herseninfarct overleefde, en een betere versie
van mezelf werd

Een moedig, ontroerend en inspirerend
verhaal over vooruitkijken
en het volgen van je dromen

I

n mei 2007 was Willem 23 jaar oud en hard op weg naar de top van de Neder
landse muziekscene. Hij werkte als gitarist voor onder andere Postmen,
Soulvation en met Anouk en stond samen met hen op de grootste festivals als
Lowlands en Parkpop. Maar aan dit leventje als rockster kwam abrupt een einde toen
hij werd getroffen door een herseninfarct. Als gevolg daarvan raakte Willem voor de
rest van zijn leven gedeeltelijk verlamd en kwam zijn carrière als gitarist tot stilstand.
In één klap waren zijn leven zoals hij dat kende, zijn grote passie, zijn inkomen, zijn
toekomst, verleden tijd.

Nu, veertien jaar later, is Willem begonnen aan een missie. Hij wil anderen, jong en
oud, laten zien dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Zijn herstelproces kostte tijd en
inspanning maar heeft hem veel geleerd over vriendschap, vertrouwen en zijn eigen
vermogen tot aanpassing. Inmiddels staat zijn leven weer volledig in het teken van
muziek en werkt hij als succesvol producer. Daarnaast heeft hij ook andere talenten
en kanten bij zichzelf ontdekt. Hij is gelukkig met deze Willem versie 2.0.

Met zijn open en
humoristische toon weet
Philipsen vele lezers te raken
en te inspireren
In Met de stroom mee deelt
Willem zijn positieve en
krachtige levenshouding: ga
alle uitdagingen aan die op
je pad komen
Willem treedt regelmatig op
als motivational speaker bij
o.a. TEDxRotterdam, de
Edwin van der Sar
Foundation en Het Fitte Brein,
samen met Dick Swaab,
Ard Schenk en Erik Scherder
Voor de lezers
van Rinkeldekink van
Martine Bijl

In Met de stroom mee vertelt Willem over zijn pad naar herstel en gaat hij in gesprek
met mensen die hem hebben geïnspireerd het beste uit zichzelf te halen. Met veel
humor, wijsheid en een ongelooflijk optimisme deelt hij zijn inzichten in de hoop
hetzelfde te kunnen betekenen voor zo veel mogelijk mensen!

Willem Philipsen (1983) is muzikant, compo
nist en spreker. Hij studeerde als professioneel
gitarist af aan het Rotterdams Conservatorium
en speelde met topartiesten als Postmen,
Soulvation en Anouk. In 2007 werd hij getrof
fen door een herseninfarct. Zijn ervaringen zet
hij nu maatschappelijk in. Hij is ambassadeur
van de Hersenstichting en de Edwin van der
Sar Foundation, geeft met veel succes
lezingen door het hele land aan bedrijven en
scholen en stond met zijn verhaal bij o.a.
TEDxRotterdam, Lowlands en Zwarte Cross.
Hij is vaste spreker bij Het Fitte Brein.

PR & MARKETING
Publieksevent
Interviews met de auteur
‘De wereld van Willem Philipsen heeft mij
geleerd dat de ruimte oneindig is, zolang je maar
steeds je grens verlegt.’ Stef Bos
‘In de moeilijkste periode van mijn leven heeft
Willem mij de kracht gegeven om door te gaan.
Hij inspireert met zijn energie. Willem is het
beste voorbeeld van iemand die niet kijkt naar
wat hij niet meer kan, maar naar wat hij wél kan.
Hij is een van de grootste kanjers die ik ken.’
Sander de Kramer

‘Ik heb diep respect voor de wijze waarop
Willem geen uitdaging uit de weg gaat en
zichzelf continu dwingt grenzen te verleggen.’
Erik Scherder
‘Willem weet door zijn humor en positiviteit
mensen te motiveren en te inspireren.
Niet iedereen heeft die veerkracht om verder
te gaan na een tegenslag.’
Annemarie van der Sar

Interviews in dag-, weeken maandbladen
Tv-optredens
Radio-interviews
Aandacht in inspirerende
bladen
Voorpublicatie in relevant
magazine
Samenwerking met Het Fitte
Brein
Auteursvideo
Google Advertisingcampagne

2018. Willem schuift aan
bij DWDD met een
ontroerende boodschap
aan Martine Bijl naar
aanleiding van het ver
schijnen van Rinkeldekink

Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig
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Carolyn Steel
Wat gaan we eten?

Sitopia: hoe goed eten de wereld kan redden

A

l vanaf de tijd dat onze voorouders leefden als jager-verzamelaars geeft voedsel
vorm aan onze dagelijkse bezigheden, aan onze lichamen en woningen, aan
onze politiek en handel, en aan ons klimaat. Of het nou gaat om de dagelijkse
beslissing over wat er op tafel moet worden gezet of om het monopolie van de voedsel
industrie, eten raakt aan elk aspect van ons bestaan. Doordat we onze ogen sluiten
voor de echte waarde van voedsel en voedselproductie, raken we langzaam gewend
aan een manier van leven die een risico vormt voor onze planeet en voor onszelf.
Daarom speelt ook voeding een essentiële rol als het gaat om hoe problemen van
onze tijd het hoofd moeten bieden. Carolyn Steel gebruikt inzichten van beroemde
filosofen zoals Aristoteles en Plato en ideeën uit de geschiedenis, architectuur,
literatuur, politiek en wetenschap om te laten zien hoe we onze relatie met voedsel,
en de manier waarop we dat distribueren en produceren, kunnen veranderen.
Wat gaan we eten? biedt een uitdagende en spannende visie voor verandering; Steel
wijst op bedachtzame en inspirerende wijze de weg naar een leefbare toekomst.

Origineel en erudiet,
met verrassende
voorbeelden vanuit
verschillende invalshoeken
Steel is een vooraanstaand
wetenschapper op het
gebied van voeding en
wordt wereldwijd gevraagd
als spreker en onderzoeker
‘In Wat gaan we eten?
zoekt Steel, met denkers
van Aristoteles tot Piketty,
naar nieuwe waarden.
Goed eten vraagt kennis,
tijd en vaardigheden.’
NRC Handelsblad
Voor de lezers van de
boeken van Rutger Bregman,
Jelmer Mommers en
Yuval Noah Harari

IN DE PERS
‘Steels ideeën worden steeds urgenter.’
The Times Literary Supplement
‘Overtuigend en positief van insteek.’
Bookseller, One to Watch
‘Het mooie van voedsel is dat het zo veel dingen
tegelijk is: noodzaak en beloning, natuur en
industrieel product, het onderwerp van
wetenschap, filosofie, etiquette en kunst.
Dit boek is even veelzijdig in thema, een
all-you-can-eat-buffet van gedachten en feiten
over voedsel. Dapper en ambitieus.’
The Observer

‘Een onmisbare eyeopener om te herontdekken
hoe voedsel ons niet alleen met elkaar maar ook
met de natuur verbindt, en zo nieuwe manieren
te vinden om in harmonie te leven.’
The Guardian
‘Steel benadert dit overduidelijk gewichtige
onderwerp met een lichte toon en oog voor
verrassende details. Een overduidelijk zeer
belangrijk boek.’ The Daily Telegraph
‘Steels toekomstige samenleving zou er een zijn
waarbij we in harmonie leefden met de natuur
en minder verslaafd waren aan consumeren.’
The Times

© ERROLL JONES

Hoe kunnen we ethisch verantwoord en
gezond leven in een wereld waar goedkoop,
slecht geproduceerd voedsel de norm is?

Carolyn Steel woont in Londen en is architect,
schrijver en een vooraanstaande wetenschap
per op het gebied van voedsel en steden. Ze
heeft onderzoek gedaan en gedoceerd aan
de University of Cambridge, London Metro
politan University, Wageningen University en
de London School of Economics. Haar eerste
boek, De hongerige stad, is een internationale
bestseller en werd bekroond met de Royal
Society of Literature Jerwood Award for NonFiction en gekozen als BBC Food Programme
boek van het jaar. Steel is wereldwijd een
veelgevraagd spreker. Haar TEDTalk is meer
dan een miljoen keer bekeken.

Sitopia

(Grieks: sitos, voedsel + topos, plaats)

PR & MARKETING
Auteursbezoek
Interviews
Publieksevent
Voorpublicatie in relevant
magazine
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Aandacht in dag-, weeken maandbladen
Animatievideo
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15.000 EXX.
VERKOCHT
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Social media advertisingcampagne op Facebook,
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Ben Macintyre
Agent Sonya

Het bloedstollende en waargebeurde verhaal over de belangrijkste vrouwelijke
spion uit de geschiedenis

Van de boeken van Ben
Macintyre zijn meer dan
25.000 exemplaren verkocht
in Nederland en Vlaanderen
Agent Sonya is een
opwindend verslag van de
opkomst en ondergang van
het communisme en het leven
van één vrouw die de loop
van de geschiedenis
veranderde
Ben Macintyre is een van de
meest geprezen historici van
Groot-Brittannië. Dit boek
is gebaseerd op uitvoerig
onderzoek en bevat een
prachtig fotokatern

A

ls je in 1944 door het rustige dorpje Great Rollright in de Cotswolds had
gelopen, zag je misschien wel een opmerkelijk elegante vrouw uit een platte
landshuisje komen. Een toegewijde echtgenote en moeder van drie kinderen,
die bij haar buren bekendstond als Mrs. Burton. Ze was vriendelijk maar terughoudend,
en haar buren wisten weinig over haar. Zo wisten ze bijvoorbeeld niet dat ze regelmatig
over het platteland van Oxfordshire racete om wetenschappelijke informatie los te
krijgen van een van de meest briljante kernfysici van het land. En dat ze die geheimen
door zou geven aan het hoofdkwartier van de Sovjetinlichtingendienst via de krachtige
radiozender die ze in haar buiten-wc gebouwd had. Ze wisten ook niet dat ze een code
naam had, ‘Sonya’, en dat ze de belangrijkste vrouwelijke spion uit de geschiedenis was.
Mrs. Burton was verre van een Britse huisvrouw. Ze heette Ursula Kuczynski, was
een Duitse Jood, een toegewijde communist, een kolonel in het Russische Rode
Leger en een hoogopgeleide spion. Van het plannen van een moordaanslag op Hitler
tot het bespioneren van de Japanners in Mantsjoerije en het het verstrekken van
informatie aan de Sovjet-Unie bij het ontwikkelen van atoomwapens, Sonya voerde
een paar van de gevaarlijkste spionage-operaties van de twintigste eeuw uit. De enige
vrouw die twee decennia lang overleefde, en floreerde, in de door mannen
gedomineerde wereld van spionage. Haar verhaal is nooit verteld – tot nu.

© JONATHAN RING

Het ongelofelijke maar
waargebeurde verhaal van de belangrijkste
vrouwelijke spion ooit

Ben Macintyre is columnist en redacteur voor
The Times. Hij was 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 en De spion en de verrader. Hij woont
in Londen met zijn vrouw en drie kinderen.

Nina, Ursula’s dochter
van Johann Patra,
twee jaar. Ursula
gebruikte het speel
goed van de kinderen
om radio-onderdelen
in te smokkelen.

Ursula met officieren van het Oost-Duitse
ministerie van Staatsveiligheid onder een portret
van Erich Honecker, onbuigzaam communistisch
leider van het land.
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EERDER VERSCHENEN

DE PERS OVER DE BOEKEN VAN
BEN MACINTYRE
‘Zo spannend opgeschreven dat je de film meteen
voor je ziet.’ ★★★★ NRC Handelsblad
‘Bloedstollend spannend.’ Het Parool
‘Onberispelijke research, grandioos verteld. Dit is
veruit het beste boek over de sas in de Tweede
Wereldoorlog.’ Antony Beevor
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‘Macintyre heeft weer een geweldig boek
geschreven. Zelfs de meest onbelangrijke
personages bruisen van het leven.’
The Washington Post
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Monica de Ruiter
Kijk als een kunstenaar

Hoe schildertechnieken en materialen de
kunstgeschiedenis beïnvloeden

A

ls je naar een schilderij kijkt, vraag je je vast ook wel eens af hoe het gemaakt
werd. Het is een vraag die Monica de Ruiter vaak krijgt wanneer ze rond
leidingen geeft in het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar over het algemeen
vind je in de gangbare kunstboeken opvallend weinig antwoorden op die vraag.
Daarom is Kijk als een kunstenaar niet zomaar een boek over kunst; het laat zien welke
uitdagingen kunstenaars tegenkomen bij het maken van een werk, welke stappen ze
moeten zetten en welke beslissingen ze moeten nemen. De Ruiter laat via onderzoek
en gesprekken met schilders en restauratoren oude en nieuwe meesters aan het
woord over hoe ze werken en waarom precies op die manier. De betekenis van een
werk, zo blijkt, hangt nauw samen met de techniek.

Monica de Ruiter vertelt over
beroemde Nederlandse
schilderijen en hoe ze
gemaakt zijn – een verfris
sende en inspirerende
invalshoek om naar
schilderkunst te kijken en
erover te praten
Gebaseerd op gedegen
onderzoek en gesprekken
met schilders en
restauratoren
Nederlandse kunstenaars
van wie het werk in musea
te bezichtigen is, staan
centraal: onder andere
Rembrandt, Vermeer,
Van Gogh, Breitner, Dumas
en Mulders
Mooi geïllustreerd, een
prachtig cadeauboek

Zo laat De Ruiter zien hoe het gebruik van de verf in de loop der eeuwen veranderde.
In de middeleeuwen is het fijnschilderen in zwang, Rembrandt smeert zijn verf al
dikker en bij Van Gogh liggen de verfklodders, en daarmee de directe emotie, op het
doek. Over Van Gogh gesproken: door de uitvinding van de tube kon hij buiten in
de natuur schilderen. Zijn voorgangers moesten hun verf ter plekke maken van
pigmentpoeder, die natuurlijk bij elk
zuchtje wind zou wegwaaien. Ze bleven
dus in hun studio. Kortom: zonder tube
geen Van Gogh.

© WWW.LOUTERFOTO.NL

Van theedoek tot terpentine: hoe schildertechnieken en materialen
de kunstgeschiedenis beïnvloeden

Monica C. de Ruiter studeerde Frans, litera
tuurwetenschappen en schilderkunst. Ze is
werkzaam als rondleider in het Rijksmuseum
en publiceerde onder andere in NRC Next,
NRC Handelsblad, Trouw, Time Out
Amsterdam en The Optimist.

Onze oude en nieuwe schilderijen
(en hun makers) zitten vol dergelijke
verrassende verhalen die ons de
kunstgeschiedenis op een andere en
bijzondere manier vertellen. Zo wordt
naar kunst kijken nog leuker.
De grote platanen, Van Gogh

Meisje in witte kimono, Breitner

VOOR DE LEZERS VAN

PR & MARKETING
Interviews

MEER DAN
25.000 EXX.
VERKOCHT

MEER DAN
5.000 EXX.
VERKOCHT

MEER DAN
20.000 EXX.
VERKOCHT

MEER DAN
10.000 EXX.
VERKOCHT

Radio-interviews
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Aandacht in kunstbladen
Auteursvideo
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram

6 WEKEN

Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief met 12.000
abonnees
ISBN 978-90-290-9173-2

ISBN 978-90-290-9274-6

ISBN 978-90-290-8813-8

ISBN 978-90-290-9056-8

A2-poster, dubbelzijdig

MEI 2021| Meulenhoff | Prijs € 24,99 | Paperback met flappen, geïllustreerd, ca. 256 blz. | Formaat 17 x 24 cm | NUR 640 | Omslagontwerp Mijke Wondergem | Omslagbeeld
Marc Mulders, Persian Garden (detail) | ISBN 978-90-290-9213-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1612-4
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MEULENHOFF BOEKERIJ IN DE PERS
John Hersey
Hiroshima
NU AL
VIERDE
DRUK!

‘Hiroshima van Hersey opende de ogen van
de wereld’ en ‘Is dit meesterwerk journalistiek
of literatuur? Neem het beste van beide
werelden: de informatiedichtheid van grondige
journalistiek met de stilistische klasse van
topliteratuur.’ ★★★★★ De Limburger

Merlijn Kamerling
Nu ik je zie

Margriet

‘Het is een ontroerend boek, mooi om te
zien dat het je iets gebracht heeft.’ Op1
‘Echt indrukwekkend.’ RTL Boulevard

‘Hartverscheurende verhalen.’
NRC Handelsblad

‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader
op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een
prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en
ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad

‘Een monument van menselijkheid.’ De Morgen
‘Een bevlogen opgeschreven verhaal.’
De Standaard

De Standaard

Grazia

‘Een openhartig en gedurfd verhaal.’ JAN
‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf

‘Een indrukwekkend boek.’
Jeroen Vullings in Nieuwsweekend

#1

‘Een unieke journalistieke prestatie.’
Het Parool
Het Parool
Vriendin

€ 20

MEER DAN
25.000 EXX.
VERKOCHT
BINNEN
6 WEKEN

ISBN 978-90-290-9406-1

Trouw

Trouw

Marjolein Bierens
Hotel Schiller

€ 20
ISBN 978-90-225-8234-3

De Limburger

De 5 Uur Show

De Vooravond

Arjan Postma

‘Met oog voor detail en gevoel voor
drama heeft Marjolein Bierens niet
alleen een indrukwekkend monument
geschreven over opkomst, bloei en
verval van het ooit roemruchte hotel
en zijn gasten, het is ook een kleine
geschiedenis van Amsterdam in het
interbellum. Een buitengewoon
verzorgde uitgave ook, heerlijk om
langdurig in te verblijven.’
Het Parool

Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen
‘Arjan 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.’
Leidsch Dagblad

Het Parool

De Telegraaf

Vriendin

Leidsche Courant

Koffietijd

€ 24,99
ISBN 978-90-290-9344-6
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€ 20
Veronica tv

ISBN 978-90-225-9030-0

De 5 Uur Show
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Haal het beste uit jezelf met
Boekerij-bestsellers

colofon
NEDERLAND

BELGIË

UITGEVERIJ MEULENHOFF BOEKERIJ
Amstelplein 34
1096 BC Amsterdam

PUBLICITEIT & MARKETING
Boekerij romans, spanning en fantasy
Jorien de Vries
Tel 06 248 771 39
jdvries@meulenhoffboekerij.nl

Tel 020 535 31 35
Fax 020 535 31 30
www.boekerij.nl | www.meulenhoff.nl
info@boekerij.nl | info@meulenhoff.nl

MEER DAN
250.000 EXX.
VERKOCHT
Dingen die je alleen
ziet als je er de tijd voor neemt
ISBN 978-90-225-8112-4

MEER DAN
50.000 EXX.
VERKOCHT
Houden van dingen
die niet perfect zijn
ISBN 978-90-225-8372-2

NOVEMBER
2020
Dingen die je laten zien dat
het leven schitterend is
ISBN 978-90-225-9178-9

MEER DAN
150.000 EXX.
VERKOCHT
Ikigai
ISBN 978-90-225-7845-2

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

VERKOOP BINNENDIENST
bestellingen@meulenhoffboekerij.nl

Meulenhoff fictie en non-fictie, Boekerij
non-fictie
Doris Zevenbergen
Tel 06 264 346 46
dzevenbergen@meulenhoffboekerij.nl

Jolanda Koppers
Tel 020 535 68 46
Vince Teuben
Tel 020 535 31 22

Elaine Stap
Tel 06 571 626 04
estap@meulenhoffboekerij.nl

Viktor Groothoff
Tel 020 553 35 20

E-COMMERCE
Leonore Willemsen
Tel 020 535 31 35
LWillemsen@meulenhoffboekerij.nl

VERTEGENWOORDIGERS
Rayon Noord
Suzanne Plug
Tel 06 515 610 86
splug@meulenhoffboekerij.nl

MEER DAN
70.000 EXX.
VERKOCHT
Nice girls don’t get
the corner office
ISBN 978-90-225-8468-2

MAART 2021

Nice girls don’t speak up
ISBN 978-90-225-9244-1

MEER DAN
15.000 EXX.
VERKOCHT
You are a badass
ISBN 978-90-225-8744-7

NET
VERSCHENEN
Schat, wil jij dit even doen?
ISBN 978-90-225-8908-3

BESTELADRES NEDERLANDSE
BOEKHANDELS
Centraal Boekhuis en Uitgeverij
Meulenhoff Boekerij

Rayon Zuid
Petra van Ee
Tel 06 150 160 01
pvee@meulenhoffboekerij.nl
SPECIAL SALES MANAGER
Miriam de Nijs
Tel 06 515 316 65
mdnijs@meulenhoffboekerij.nl
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Deel 1 van de Café Engel - serie

I

Een zestienjarig meisje wordt dood gevonden in het bos.
Commissaris Konrad Sejer gaat op onderzoek uit.

'Scandinavische topkwaliteit.' de Volkskrant

BOEKERIJ FICTIE Voorjaar 2021

Eén vrouw kan het landgoed van
haar familie redden. Maar heeft ze de
moed om te doen wat nodig is?
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‘Een van de beste Nederlandse thrillerschrijvers.’
Veronica Magazine

LI

Een persoonlijke tragedie. Een zakelijk schandaal.
Een vijand die tot alles in staat is.
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AB

Eén vrouw kan het landgoed van
haar familie redden. Maar heeft ze de
moed om te doen wat nodig is?

AB

de

Jens

Een persoonlijke tragedie. Een zakelijk schandaal.
Een vijand die tot alles in staat is.

Een duistere familiegeschiedenis.
Een verwoestende oorlog.
Een onverschrokken jonge vrouw.

Corina

SOLVEIGS
BELOFTE

‘Een van de beste Nederlandse thrillerschrijvers.’
Veronica Magazine

HILDES
DROOM

De vrouwen van de Leeuwenhof

BOMANN

Van

Marie

LAMBALLE

THRIL L ER

Een duistere familiegeschiedenis.
Een verwoestende oorlog.
Een onverschrokken jonge vrouw.

SOLVEIGS
BELOFTE

Met de stroom mee
ISBN 978-90-225-8807-9

PERS & MARKETING
Hilde Snauwaert
hilde.snauwaert@lannoo.be
Jantien Vermeiren
jantien.vermeiren@lannoo.be

LA N

Geen zee te hoog
ISBN 978-90-225-9027-0

Marie

n
ate
old

rs

Niet te breken
ISBN 978-90-225-8651-8

PRODUCT MANAGEMENT RETAIL
& DISTRIBUTIE
Nadine Algoet
nadine.algoet@lannoo.be

Deel 1 van de Café Engel - serie

K A R I N FOS SU M

HILDES
DROOM

THRIL L ER

LAN

Nu ik je zie
ISBN 978-90-225-8234-3

ACCOUNT MANAGER
WEST- EN OOST-VLAANDEREN
Bart Van Averbeke
GSM 0032 (0)497 59 35 01
bart.vanaverbeke@lannoo.be

KEY ACCOUNT MANAGER
BOEKHANDEL
Ann Van Hulle
GSM 0032 (0)497 42 27 92
ann.vanhulle@lannoo.be

LAMBALLE

BOMANN

MEI 2021

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT
Dorine Vankeirsbilck
Ann Verbeke
Ann Torck
Jonathan Vandenbogaerde
Vicky De Rijcke
Caroline Demeulemeester
Tel 0032 (0)51 424272
bestellingen@lannoo.be

Marie

Marie

Vie

Een zestienjarig meisje wordt dood gevonden in het bos.
Commissaris Konrad Sejer gaat op onderzoek uit.

Corina

JANUARI
2021

SALES MANAGER RETAIL
Helga Scheerlinck
GSM 0032 (0)473 43 43 84
Helga.Scheerlinck@lannoo.be

LAMBALLE
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De vrouwen van de Leeuwenhof

MEER DAN
20.000 EXX.
VERKOCHT

COMMERCIEEL DIRECTEUR
Katrien Beeusaert
Katrien.beeusaert@lannoo.be

ACCOUNT MANAGER
ANTWERPEN &
MIDDENVLAANDEREN
Goel Lauwers
GSM 0032 (0)496 59 87 57
goel.lauwers@lannoo.be

KEY ACCOUNT MANAGER
BUITENBOEKHANDEL
Dirk Meulemans
GSM 0032 (0)496 59 87 64
dirk.meulemans@lannoo.be

'Scandinavische topkwaliteit.' de Volkskrant

MEER DAN
25.000 EXX.
VERKOCHT

UITGEVERIJ LANNOO
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
Tel 0032 (0)51 424211
info@lannoo.be
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Voorjaar
2021
VOORJAAR
2021
Vie

BOEKERIJ FICTIE
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BOEKERIJ FICTIE
Meulenhoff
fictie

Zie voor het fictieaanbod van Uitgeverij Meulenhoff en Uitgeverij Boekerij onze andere brochures.

NOVEMBER
2020
Dit is een goed gidsje
ISBN 978-90-225-9182-6

FEBRUARI
2021
The Home Edit Life
ISBN 978-90-225-9301-1

FEBRUARI
2021
Authentiek onderhandelen
ISBN 978-90-225-8577-1

APRIL 2021

Een boekje vol geluk
ISBN 978-90-225-8575-7

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.

