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Elco Lenstra (1986) is uitgever.
Hij studeerde Duits, Pools en
Neerlandistiek in Amsterdam en
Warschau. Vier jaar lang reisde hij
naar verschillende landen om de
geschiedenis van zijn overgroot
vader en diens gezin uit te diepen.

‘Mijn overgrootvader duelleerde met
zwaarden, was marinier, chirurg, roman
personage in een bestseller, met medailles
behangen oorlogsheld, auteur van medische
artikelen over tyfus, hazenlippen en
geweerschoten door het hoofd,
bergbeklimmer, prijswinnende jockey,
sanatoriumdirecteur in China,
grootgrondbezitter met privéchauffeur
en volgens de nazi’s een volstrekt
onbetrouwbare vrijmetselaar.’
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elco lenstra

Wij willen hier
geen avonturiers
De levens van Ernst August Kaerger
•	Fascinerende zoektocht van een achterkleinzoon naar zijn
overgrootvader: chirurg Ernst August Kaerger (1879-1955)
die als een Forrest Gump avant la lettre getuige is geweest
van talloze hoogte- en dieptepunten in het Duitsland van
begin twintigste eeuw
•	Gebaseerd op dagboeken, meters archiefmateriaal en
honderden brieven
•	Voor de lezers van De stamhouder van Alexander Münning
hoff en Ons gaat het in ieder geval nog goed van Ingrid
Hoogendijk

Ernst August Kaerger had eigenlijk bakker moeten worden in een
slaperige provinciestad in Pruisen, net als al zijn voorvaderen. Een periode
vol omwentelingen had echter vele andere levens voor hem in petto:
hij woonde in Namibië en China, opereerde tijdens de Eerste Wereld
oorlog in Vlaanderen honderden jonge mannen, verbond de vingers
van de Rode Baron, was aanwezig toen Reinhard Heydrich zijn vrouw
ontmoette, kruiste wegen met zowel keizer Wilhelm ii als Adolf Hitler
en redde zijn eigen zoons van de verschrikkingen aan het Oostfront tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Wij willen hier geen avonturiers is een duizeling
wekkende reis door de moderne geschiedenis.

7

februari 2022 | gebonden, 80 pag. | 21,9 x 25,7 cm | € 17,99 | isbn 978 94 004 0903 3
nur 400 | omslagontwerp Eva Kohnstamm | foto Bob Bronshoff |

MArije tolman en
youp van ’t hek

•	Eerste prentenboek voor volwassenen over de tijd van
‘Het Grote Genieten’: het pensioen
•	Een gouden combinatie: Youps humor en Marije Tolmans
schitterende tekeningen
•	Ultiem cadeauboek voor elke pensionado, jong en oud,
die zich te vitaal voelt voor de geraniums, en voor iedereen
die graag lacht (en uitlacht)

Je werk zit erop. Je loopbaan is geëindigd. Gepensioneerd dus. En dan?
Een zee van tijd! Maar wat ga je daarmee doen? Youp van ’t Hek geeft u
samen met tekenares Marije Tolman een vrolijk antwoord op deze moeilijke
vraag. Een boek vol tips en wijsheden om het bestaan van de werkloze
pensionado zo aangenaam mogelijk te maken.

Youp van ’t Hek (1954) is
schrijver, cabaretier en columnist.
In februari 2022 wordt hij 68.
Marije Tolman (1976) is illustrator en
publiceerde onder meer De boomhut,
dat bekroond werd met het Gouden
Penseel. Haar werk verschijnt in meer
dan 25 landen.
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James Worthy (1980) is schrijver en
columnist voor onder meer Revu en
Libelle. Eerder publiceerde hij de romans
James Worthy, Zwarte Sylvester en
In de buik van de wolf en de column
bundel Mottenballen voor de ziel.

‘De dokter vraagt aan mijn vader hoe het met hem gaat
en of hij zijn pijn misschien een cijfer zou kunnen geven.
“Deze pijn gaat helaas veel verder dan cijfers, dokter.”
“Hoe zou u uw pijn dan willen beoordelen, meneer Pugh?”
“Gisteren voelde ik me Fernando Torres, maar vandaag
ben ik Alberto Aquilani.”
De dokter draait zich om en kijkt me vragend aan.
“Mijn vader wenst zijn pijn te beoordelen aan de hand
van Liverpool-aankopen. Hoe slechter de aankoop, hoe
groter de pijn. Aquilani was een joekel van een miskoop.
Hij heeft vandaag dus ongelofelijk veel pijn.”
“Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt, jongens.
Hoeveel houden jullie wel niet van voetbal?” vraagt de
dokter, terwijl hij de naam Alberto in zijn schriftje schrijft.
“10”, zucht mijn doodzieke vader.’
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LIVERPOOL
Over een stad, een club & een vader

•	Liefdevol en geestig monument voor een vader en een
eerbetoon aan zijn geboortegrond
•	James schreef in zijn columns voor onder meer Het Parool
al veelvuldig over voetbal en Liverpool in het bijzonder
•	Het in memoriam dat hij na het overlijden van zijn vader
schreef werd op de sociale media honderden keren gedeeld
en kreeg duizenden likes
James’ vader werd geboren in Liverpool en voedde zijn zoon op met een
onvoorwaardelijke liefde voor de stad, en vooral voor Liverpool FC, een van
de oudste en beste voetbalclubs ter wereld. Jarenlang zaten vader en zoon
regelmatig zij aan zij op de tribune, de laatste keer toen Liverpool FC thuis
tegen Huddersfield Town speelde op 26 april 2019, al wisten ze toen nog niet
dat dat de laatste keer zou zijn. Het werd 5-0. Na het overlijden van zijn vader
kwamen James’ herinneringen aan de stad en de club in een ander daglicht te
staan en verwerden ze van louter liefdevol ook tot een bron van troost.
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Sarah Ruhl is een New Yorkse schrijver en theaterregisseur.
Haar stukken zijn zowel nationaal als internationaal geroemd
en bekroond en vertaald in verschillende talen. Ze geeft les op
de Yale School of Drama en woont in Brooklyn met haar man
en drie kinderen.

‘Ik was nooit speciaal dol op mijn glimlach geweest,
maar nu besefte ik dat ik vroeger echt een leuke lach had.
Symmetrisch en breed. Het drong tot me door wat een gemis
het was om niet naar vreemden te kunnen glimlachen om aan
te geven dat ik openstond voor een gesprek, of om sympathie
of begrip uit te drukken. Ik realiseerde me dat we minstens
honderd keer per dag op die subtiele code vertrouwen.’

‘Dit ongelooflijk inspirerende verhaal biedt hoop
waar je het het minst zou verwachten.’
publishers weekly
‘Intelligent, intiem en ontroerend…
Een meeslepend en scherpzinnig memoir.’
kirkus reviews
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•	Een uniek verhaal over moederschap, veerkracht en
vrouwelijke identiteit
•	Met een combinatie van fijngevoeligheid, humor en
haarscherpe observaties, weet Sarah Ruhl de lezer
voortdurend in het hart te raken
•	Voor de lezers van Cheryl Strayed, Olivia Laing en
Jia Tolentino

Met een succesvolle carrière, een gelukkig huwelijk en een tweeling op
komst heeft de New Yorkse theaterregisseur Sarah Ruhl alle reden om te
glimlachen. Maar het geluk keert zich tegen haar als ze enkele dagen na
haar bevalling ’s ochtends wakker wordt en merkt dat de linkerkant van
haar gezicht volledig verlamd is. Met de diagnose Bell’s palsy wordt Sarah,
zonder enige hoop op verbetering, geconfronteerd met de realiteit van
een nieuw gezicht. Een gezicht dat niet langer in staat is om haar gevoelens
en bedoelingen accuraat over te brengen.
Via een reeks indringende, geestige en heldere overpeinzingen beschrijft
Ruhl de aanzienlijke uitdagingen die de verlamming met zich meebrengt.
Dit boek is een schitterend kleinood over de denkbeelden over vrouwen
en over wat er gebeurt met je emoties wanneer je niet langer in staat bent
ze te delen.
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Tom Rooduijn is journalist en programmamaker.
In 2019 maakte hij voor vpro Radio de (Tegelgenomineerde) documentaire Het schimmenspel,
over het korte leven van Géza Weisz. Pas hierna
vond hij het dagboek van Fritz Rimathé, waarop
de geschiedenis van Amstel 278 mede is
gebaseerd.
20

‘Beraad tussen Géza, Georgette, Fritz en Dries in het huis aan de Amstel.
Omdat Hongarije een bondgenoot is van nazi-Duitsland, hoopt Géza met
zijn Hongaarse paspoort aan het dragen van een Jodenster en deportatie
te ontkomen. Maar met zijn onmiskenbaar Joodse uiterlijk loopt hij grote
kans aangehouden te worden en zijn Nederlands-Joodse gezinsleden in
gevaar te brengen. Daarom moet ook Géza, vinden zijn vrienden, zich zo
snel mogelijk verbergen. […]
Als Dries en Géza vertrokken zijn, hebben Georgette en Fritz aan een
blik van verstandhouding genoeg. “We weten wat ons te doen staat”,
schrijft Fritz later die avond in zijn dagboek: ‘Géza bij ons nemen. Dat
betekent een zeer groot risico voor ons. Om nog maar te zwijgen van
de verantwoordelijkheid. Maar hij is een vriend. Al weet hij nog van niks,
ik denk dat hij dit ook als de beste oplossing beschouwt. Maar wat een
beproeving voor deze actieve man en zijn wankelmoedige vrouw.’

foto © stadsarchief amsterdam/centraal nederlandsch fotopersbureau (cnf)
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t o m ro o d u i j n

Amstel 278
Een noodlottige vriendschap in oorlogstijd
• Uniek onderduikverhaal, gereconstrueerd dankzij
recent gevonden dagboeken, memoires en brieven
• Bezet Amsterdam in contrast; van de beangstigende 		
binnenwereld van de onderduikers tot de verraderlijke
buitenwereld
• Voor de lezers van ’t Hooge Nest en Mijn naam is Selma

Als Nederland in mei 1940 door de Duitsers wordt bezet, moet Géza
Weisz na enige tijd met zijn gezin onderduiken. Met enkele anderen
komt hij terecht bij de Zwitserse arts Fritz Rimathé op het adres
Amstel 278. Beide mannen houden een dagboek bij. Fritz doet
gedetailleerd verslag van zijn leven in Amsterdam: van de razzia's in
zijn buurt tot het kunstenaarsverzet en de invallen in zijn huis. Géza
beschrijft de oplopende spanningen bij de onderduikers, maar ook
het ontroerende weerzien met zijn elders ondergedoken zoon
Fransje. Aan het beklemmende bestaan komt in augustus 1944 een
einde, wanneer een jeugdvriend van Géza zich tot verrader ontpopt.
Dankzij een schat aan egodocumenten is Amstel 278 een indringende
vertelling van het verborgen en openbare leven tijdens de bezetting.
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Annemarie de Gee (1987) brak door
met de verhalenbundel Kamermensen,
die in Trouw werd uitgeroepen tot een
van de beste debuten van 2012. Haar
eerste roman, De kus van een clown,
verscheen in 2015 en werd eveneens
lovend ontvangen. In 2019 verscheen
het verhaalmozaïek Ik, moeder. Naast
fictieschrijver is De Gee schrijfdocent
en regisseur van luisterboeken.

‘Hoe weet je waar je naartoe moet, pappa?
vroeg Josefien. Reik Zwart schrok van haar stem.
Hoe bedoel je? vroeg hij, hij reed zijn leven lang
al naar Heteren. Ik lees de verkeersborden,
zei hij, en hij keek hoe regen op de voorruit
uiteenspatte, hoe de winter zich weer als een
vage belofte aandiende. Hij hoopte op sneeuw.
Absurde hoeveelheden sneeuw zoals vroeger.
Een vorst die door zijn gebeente sneed, minstens
vijftien graden onder nul, en op die bevroren,
liggende massa’s zou het verder sneeuwen, dag
in dag uit tot er manshoge sneeuwwallen aan
weerskanten van de opgehoogde, spekgladde
bodem ontstonden die hem het zicht ontnamen,
zoals vroeger; anonieme, vergeten plekken op
aarde, een winter van vroeger tijden, woeste
zijwaartse sneeuwval, hagelstenen diagonaal
over het land, roffelend op de daken. Kinderen
zouden naar hun voetstappen in de sneeuw
kijken, kleine en grote voetstappen, een spoor
van voetafdrukken die ’s ochtends weer
zouden zijn uitgewist.’

‘Elke lezer zou de durf kunnen bewonderen waarmee De Gee
in de menselijke ziel roert en de taal naar haar hand zet.’
Nederlands Dagblad over Kamermensen
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• Een pleidooi tegen de huidige individualistische tijdgeest
•	Voegt zich in de traditie van de grote, klassieke roman,
die de lezer een spiegel voorhoudt
•	Doet denken aan de trage, alledaagse werkelijkheid
van Voskuil, met kafkaiaanse invloeden

Het leven van Reik Zwart, een Gelderse timmermanszoon, krijgt vorm
door een aaneenschakeling van toevalligheden. Terwijl de jaren verstrijken,
neemt Reik de dingen zoals ze zich aandienen, zonder enige hoop of
verwachting. En vooral: zonder plan.
Maar een leven zonder plan wordt niet geaccepteerd. Terwijl zijn naasten
systematisch verlangens en frustraties op hem projecteren, is het voor
Reik moeilijk te bepalen wie hij is. En doet dat er eigenlijk toe? Daarmee
is hij een klassieke antiheld, een every man die niets nastreeft of nalaat,
maar simpelweg in leven is.
De winters is een ontroerende vertelling over de grootsheid van een leeg
bestaan, over de illusie van een maakbaar leven, en de onmogelijkheid
om te midden van anderen je eigen pad te volgen.
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Pepijn Keppel (1996) is schrijver
en freelancejournalist voor onder
meer Vrij Nederland en De Groene
Amsterdammer. Eerder werkte hij
voor NRC Handelsblad en Follow
the Money.

‘Ik werd verliefd op meisjes, deed aan topsport,
maar was niet goed in gym. Ik dronk bier in de
Ierse pub op het Leidseplein, had seks in het
Vondelpark, speelde jeugdinterlands tijdens
Pinksteren. Ik kreeg hulp van psychologen en een
levenscoach, versleet drie basisscholen en evenveel
middelbare. Ik wilde hetzelfde zijn als ieder ander,
onderdeel zijn van de groep. Ik voelde me opgesloten,
vastgedraaid in mezelf, nooit goed genoeg.
Ik was bang mensen kwijt te raken om wie ik was.
Ik dacht niet aan winnen, alleen aan verliezen, stond
altijd 1-0 achter. Ik wilde niemand teleurstellen en
deed me daarom beter voor dan ik was. Mannelijker,
grootser. Ik haalde goede cijfers op school, luisterde
naar de muziek van mijn vader en verbrak vriend
schappen sneller dan ik ze op kon bouwen.
Het duurde tien jaar. Achteraf bezien veel te lang.’
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Een coming-out in de wereld van de topsport
•	Schrijnend verhaal over een van de laatste taboes:
coming-out in de wereld van de (top)sport
•	Pepijn is een veelgevraagd spreker over dit nog altijd
precaire onderwerp
•	Als journalist maakte Pepijn internationaal furore met
zijn artikelen voor Follow the Money, onder meer over
de malafide wereld van voetbalmakelaars

Tien jaar lang speelde Pepijn Keppel hockey op het allerhoogste niveau,
totdat hij plots stopte. Zijn hele puberteit had in het teken van topsport
gestaan, er was voor weinig anders ruimte geweest. En zeker niet voor
het zoeken naar een antwoord op de vraag waar dat allesoverheersende
gevoel van eenzaamheid vandaan kwam. Was het omdat hij vroeger gepest
werd of omdat hij eigenlijk helemaal nooit had willen hockeyen? Of was het
toch vanwege zijn seksuele geaardheid, die hij geheimhield voor de buiten
wereld en die al die jaren maar niet te rijmen leek met het leven en de cultuur
op en rondom het veld?
De laatste man is een schrijnend, maar moedig en ontroerend relaas over de
zoektocht naar een eigen identiteit in een onveilige omgeving.

31

Herman van Lunen (1964) zwaaide
zonder diploma af op de havo, waarna
hij in de zorg ging werken om later
alsnog sociale wetenschappen te
studeren. Inmiddels werkt hij al meer
dan twintig jaar voor de reclassering.
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‘Reinier stond al die tijd stil in een hoek van de kamer. Naast
het immense orgel leek hij nog kleiner dan hij in werkelijkheid
was. Zijn bruine broek met bijpassend jasje viel te ruim om
zijn tengere lichaam. Op zijn kalende schedel lagen grijze
haren in stroken van links naar rechts. Hij haalde een geruite
zakdoek uit zijn broekzak en veegde voorzichtig het zweet
van zijn voorhoofd. Met elke doos die uit zijn huis werd
gedragen zag hij een stuk van zijn leven verdwijnen. Toen de
laatste doos om halfvijf de drempel over werd getild, zuchtte
hij diep, alsof er een last van zijn schouders was gevallen.
Harold moest toegeven dat hij als zedenrechercheur heel
wat gewend was in een strenggelovig gebied als dit, maar
deze vondst was uitzonderlijk. Het politiebusje moest drie
keer rijden. Hij ging met zijn hand over zijn klamme voorhoofd
en vroeg of hij een glas water mocht. “Rijdt u met ons mee
of gaat u met uw eigen auto?” zei Harold terwijl hij het glas
op de orgelbank zette. Reinier pakte het vlug op, keek of het
een kring had achtergelaten en bracht het naar de keuken.
“Ik ga wel met mijn eigen auto, die is nog nieuw,
hij moet nog een beetje ingereden worden.”’

33

mei 2022 | paperback, 320 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 22,99 | isbn 978 94 004 0829 6
nur 320 | omslagontwerp Riesenkind | foto Keke Keukelaar |

•	Uniek inkijkje in de voor veel mensen onbekende wereld
van de reclassering, waarin bureaucratie hand in hand
gaat met een bijzonder oog voor de menselijke maat
•	Soms ontluisterende, soms ronduit schokkende, soms
droogkomische verhalen over de mens achter het delict
•	Een pleidooi voor een open blik en een ongebreideld
optimisme, soms tegen beter weten in

Al meer dan twintig jaar werkt Herman van Lunen als reclasserings
ambtenaar met kruimeldieven, geweldsplegers, hasjhandelaren,
zedendelinquenten en andere mensen aan de rafelranden van de maat
schappij. Mensen die zelf vaak niet in staat zijn een ‘normaal’ leven op
te bouwen en verstandige keuzes te maken. Herman helpt ze daarbij, of
doet in ieder geval een poging daartoe. Met zeer wisselend succes, maar
altijd met optimisme en geloof in de goede intenties van zijn cliënten.
Dat zijn werk echter niet voor iedereen weggelegd is, zal de lezer van deze
verhalen snel duidelijk worden. Eén ding is zeker: de wereld heeft mensen
als Herman nodig.
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Anita Terpstra (1974) studeerde
journalistiek en kunstgeschiedenis.
Eerder schreef ze veelgeprezen
thrillers, waaronder het voor de Gouden
Strop genomineerde Samen. Daarnaast
schreef ze Het huis vol, een succesvol
non-fictieboek over grote gezinnen van
vroeger, en de roman De moedermaffia.

‘In 1958 stonden er volgens de toen geldende
normen nog ruim vierhonderd krotten in de
Friese gemeente Achtkarspelen, waar het dorp
Harkema onder valt. Ene Mindert Borger heeft
met zijn gezin in een kippenhok gewoond, later
zijn broer Bertus met zijn gezin, tot ongeveer 1970.
Dat is nog maar vijftig jaar geleden.
Ik ben zo verbaasd over het jaartal dat het even
duurt voordat de naam Borger tot me doordringt.
Zou dat familie van mij kunnen zijn?’

foto © tresoar (leeuwarden) 15334

Over Het huis vol:
‘Mooie geschiedschrijving “van binnenuit”.
Uitstekend gedocumenteerd.’ de volkskrant
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Een familiegeschiedenis van
analfabeten, armen en arbeiders

•	Na Het huis vol, dat gebaseerd is op haar eigen familie
geschiedenis en waarvan meer dan 10.000 exemplaren
werden verkocht, duikt Anita Terpstra opnieuw in het
verleden van haar voorouders en hun Friese geboortegrond
•	Over veenarbeiders, armoede en een gebied waar voor
uitgang lange tijd geen grip op heeft gekregen
•	Voor de lezers van Het pauperparadijs van Suzanna Jansen
Behalve dat haar opa en oma er geboren en begraven zijn, wist
Anita Terpstra vrijwel niets van de geschiedenis van het Friese dorp
Harkema, totdat een vriendin haar een artikel doorstuurde met de
vraag: ‘Hier komt jouw familie toch vandaan?’ Het is het begin van een
zoektocht naar de achtergrond van haar voorouders, het dorp en zijn
omgeving. Een plek die van oudsher berucht was om zijn extreme
armoede, plaggenhutten, inteelt en bevolking van alcoholisten, rad
draaiers, zedelozen en analfabeten. Een plek waar bovendien nog tot
halverwege de twintigste eeuw mensen in verbouwde kippenhokken
woonden. Al mijn moeders is een confronterende familiehistorie, diep
geworteld in de Friese veengebieden.
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‘Ontroerend, maar
nooit sentimenteel.’
noordhollands dagblad
‘Duyns heeft genoeg
aan een sobere precisie
om indruk te maken.’
★★★★ nrc handelsblad
‘Ik heb Afscheid met
ontroering gelezen.’
Onno Blom
‘Een beklemmend boek:
wie oud wordt, ziet hier zijn
voorland.’ Frits Abrahams

Schrijver en theater- en filmmaker
Cherry Duyns (1944) publiceerde
onder meer de verhalenbundels
De bovenman en Achterland,
alsook de romans De zondagsjongen,
Dante’s trompet en De Chinese
knoop. Voor zijn films ontving hij
vele prijzen. In 2014 werd Duyns
voor zijn unieke culturele bijdragen
benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.

Midprice-editie van een teder
portret van een moeder

In Afscheid blikt Cherry Duyns terug op het leven van zijn moeder. Een leven dat werd
getekend door de oorlog, toen ze een charmante Nederlandse jongeman leerde kennen.
Met hem vormde ze een succesvol duo in het variété; samen traden ze op voor volle zalen en
samen kregen ze een zoon in die meedogenloze tijd. Met haar man en haar kind belandde
ze in Nederland, in een vijandige omgeving, waar het huwelijk geen stand hield. Cherry Duyns
vertelt het levensverhaal van een eigenzinnige vrouw, die altijd ongrijpbaar bleef.
Een teder portret, even indringend als liefdevol.
maart 2022 | paperback, 256 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 14,99 | isbn 978 94 004 0909 5 | nur 301
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Uitgeverij Thomas Rap | Van Miereveldstraat 1 | 1071 dw Amsterdam
Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam | info@thomasrap.nl | Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10
besteladres in belgië
Bestellingen in België via boekenbank, cbonline, of via besteldienst@standaarduitgeverij.be of 03 285 72 00

thomasrap.nl
@uitgeverijthomasrap |

@uitg_thomasrap |

@thomas_rap

