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Tien jaar na de dood van
Antonie Kamerling gaat zijn zoon
Merlijn op zoek naar een completer
beeld van zijn vader, in alles wat
hij achterliet
FRAGMENT UIT NU IK JE ZIE

Merlijn in gesprek met zijn oma, de moeder van Antonie
‘We hebben zo veel fijns meegemaakt met Antonie, mooie dingen beleefd, leuke
gesprekken gehad. Hij is er niet meer en dat is heel verdrietig, maar al die
momenten zijn mooie dingen die bij je blijven. En daardoor kan ik ook heus lol
hebben, ook sinds het overlijden van je grootvader. Ik kan blij worden van een
mooie zon of van de duinen of van een gek hondje of van dat ik jou zie. Dat komt
allemaal nog binnen.’
Ik trek de autodeur dicht en open direct het raampje.
‘Maak je geen zorgen om wat je op Instagram hebt gezien, Ammie,’ zeg ik als ik
de auto start, ‘want het gaat goed met me. Sinds ik dit boek aan het schrijven ben,
dus eigenlijk sinds ik papa een plek durf te geven, gaat het beter met me.
Ik ben me er veel bewuster van wat goed voor me is en wat niet goed voor me is.
De afgelopen jaren zag ik dat niet, maar nu wel.’
‘Toch een beetje door je vader dus,’ zegt ze.
Ze lacht lief naar me.
‘Het was ook een leuk mens,’ voegt ze toe. ‘Echt waar.’
‘Is,’ zeg ik. ‘Het ìs een leuk mens.’
‘Ja,’ zegt ze zacht, ‘je vader is een leuk, mooi mens.’
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Merlijn Kamerling
Nu ik je zie
Op zoek naar mijn vader

Isa Hoes

In Nu ik je zie gaat Merlijn
o.a. in gesprek met Simone
Kleinsma, Reinout
Oerlemans, Olivier Tuinier,
Peter Paul Muller, Beau van
Erven Dorens en natuurlijk
Merlijns moeder Isa Hoes
Merlijn was 11 jaar toen
zijn vader zijn eigen leven
beëindigde en had sindsdien
geen media bekeken of
beluisterd van Antonie

H

et leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in
het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel
van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van gtst
bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet
en hij kon het misschien ook wel niet.
Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen
leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn
vader te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar
wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit
de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken.
Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan
meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews?
Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in
alles wat zijn vader heeft nagelaten.

© MARK UYL

‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek
te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en
uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en
ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap
durft te nemen kun je door met het leven.’

Merlijn Kamerling (1998) groeide op in het
dorpje Zevenhoven, waar hij tot zijn tiende
met zijn ouders Antonie Kamerling en Isa
Hoes en zijn zusje Vlinder woonde. Na de
tragische dood van zijn vader, verhuisden
Merlijn, Vlinder en Isa terug naar Amsterdam.
Nu ik je zie is zijn eerste boek.

Rondom 6 oktober 2020, de tiende
sterfdag van Antonie, vindt er een
herdenkingsavond plaats vol muziek van
Nederlandse artiesten, waarop er ook
stil wordt gestaan bij Antonies muzikaliteit
en zijn liefde voor muziek
PR & MARKETING
Perslancering

Social media advertising-campagne

Publieksevent

Focustitel in de Boekerij nieuwsbrief
naar 22.000 abonnees

Interviews met auteur
Homepagepositie op Boekerij.nl
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen

Promotiepakket, inclusief dubbelzijdige
A2-poster

Radio-interviews
A2-poster, dubbelzijdig
Tv-optredens
A1-poster, enkelzijdig
Auteursvideo
Facebook- en Instagramcampagne
Merlijn, Isa en Vlinder, 2020
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Dit hoopvolle boek over het leven
raakt iedereen die het leest:
LOF VOOR VOOR ALTIJD IN MIJN HART
‘Ik was volledig gegrepen door het boek van
Janie, het is simpelweg een van de meest
diepzinnige boeken die ik ooit heb gelezen.’
Hannah Knowles, redacteur bij Canongate
‘Janie Browns indrukwekkende meelevendheid
en intuïtie, gecombineerd met haar jarenlange
medische ervaring, onderscheiden dit boek van
alle andere boeken over dit onderwerp; hoe
kunnen we mensen die gaan overlijden én hun
geliefden begeleiden. Janie is de gids waarvan we
allemaal hopen dat ze er zal zijn aan het einde.’
Barbara Gowdy, auteur
‘Een verbazingwekkende en prachtige reisgids
over een trip die we uiteindelijk allemaal moeten
maken. Janie Brown heeft vele grootse zielen
bijgestaan tijdens hun laatste dagen op aarde en
wat ze leerde uit deze ervaringen draagt ze nu
over op ons in een prachtig boek over het leven.’
Chris Cleave, auteur
‘Buitengewoon, iedereen moet dit boek lezen.
Uiteindelijk worden we allemaal geconfronteerd
met onze sterfelijkheid en dit boek schenkt ons
essentiële levenslessen rondom vergeving en
moed. En nog meer, het helpt ons om onze
geliefden bij te staan in een afscheid zonder angst
en spijt. Welk groter geschenk kan een boek
geven aan een lezer?’
Richard Holloway, voormalig bisschop
van Edinburgh

juni

‘Deze hartverwarmende en onontbeerlijke
verhalen zijn een must read. We hebben rituelen
voor erna, begrafenissen en manieren om het
leven te vieren, maar zo weinig handvatten om
geliefden te ondersteunen in hun confrontatie
met sterfelijkheid. Janie Browns inzichten,
gebaseerd op jarenlange medische en spirituele
zorg voor kankerpatiënten, zijn zowel
fijngevoelig en barmhartig als praktisch.’
Janie Chang, auteur

‘Dit is een wondermooi, wijs en vriendelijk
relaas van een leven geweid aan het luisteren
naar mensenharten op hun verbijsterende,
vaak verontrustende maar altijd liefdevolle
reis naar de bergtop.’
Norman Fischer, dichter, zenpriester, auteur
‘Janie Brown opent het gesprek over ons
levenseinde met lyrische eerlijkheid en een
groot hart. Dit is een teder, intelligent, zwaar
en inspirerend boek, een geschenk van
compassie en begrip.’
Jack Kornfield, auteur
‘Janies oeuvre bevat een verrassende
schoonheid en kracht. Ze wordt door wie
bekend zijn met dit soort medisch werk,
beschouwd als dé leermeester.’
Michael Lerner, directeur van Commonweal
‘Er is niemand op aarde die geen baat heeft
bij dit boek. De inzichten, verschillende
perspectieven en wijsheid in Voor altijd in
mijn hart veranderen onze kijk op het
levenseinde: angst maakt plaats voor een
gevoel van avontuur.’
Rachel Naomi Remen, auteur
‘Compassievolle, gevoelige en hartverwarmende
verhalen over het enige wat zeker is.’
Stephen Westaby, auteur
‘Dit intelligente en grootse boek heeft me op
de proef gesteld, getroost en veranderd.
Ik ga het cadeau geven aan iedereen van
wie ik hou.’
Louise Brealey, actrice
‘Een uitzonderlijk boek: teder, echt en wijs.’
Joan Jiko Halifax, auteur
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Janie Brown
Voor altijd in mijn hart

Liefdevolle gesprekken tussen een verpleegkundige en haar patiënten

Janie Brown

J

anie Brown is al meer dan dertig jaar oncologieverpleegkundige en vertelt
over de meest bijzondere ervaringen die ze had met mensen aan de rand van
het leven. Elk gesprek onthult een ander perspectief op en ervaring van onze
sterfelijkheid. Een ontroerend en prachtig geschreven boek dat hoop en troost biedt.
Voor altijd in mijn hart gaat over zorgzaamheid en compassie.

Dit oprechte boek bevat twintig verschillende verhalen die alle lezers weer iets anders
meegeven. Misschien ga je persoonlijk ergens doorheen, werk je in de zorg of wil je
iemand ondersteunen van wie je veel houdt. Janie biedt je allerlei handvatten om je
deel te laten voelen van een groter, collectief en hoopvol verhaal.
Voor altijd in mijn hart biedt zowel een gevoelig inzicht in onze laatste momenten,
maar ook – hoe gek het misschien ook klinkt – schitterende levenslessen, dit boek
gaat in essentie over het leven.

Interviews met auteur
Voorpublicatie in relevant
medium
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Over hoe je op een liefde
volle manier voor patiënten
zou moeten zorgen
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Voor iedereen die
persoonlijk met verlies te
maken heeft of bijvoorbeeld
in de zorg werkt

Janie Brown is geboren in Schotland.
Ze behaalde een master psychologie aan de
universiteit van St. Andrew en een master
geneeskunde aan de Universiteit van BritsColombia in Canada. Meer dan dertig jaar
werkte ze als verpleegster en raadgever van
kankerpatiënten met terminale diagnoses en
ze stichtte in 1995 de Callanish Society, een
non-profitorganisatie voor mensen die
overlijden aan kanker. Ze publiceert in
professionele tijdschriften en op een
veelgelezen blog.

Jackie Kay, auteur & Dichter des Vaderlands van Schotland
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Janie Brown is al meer dan
30 jaar verpleegkundige en
vertrouwenspersoon van
kankerpatiënten met een
terminale diagnose

an

Herkenbaar en troostrijk:
prachtige verhalen en wijze
lessen die hoop geven

‘Het doet je niet alleen denken aan hoe je de
dood wilt benaderen, maar juist aan hoe je
wilt leven. Deze gesprekken vanuit het hart van
onze sterfelijkheid zijn moedig, genadig,
geestig en vol liefde. Ze begeleiden je in het
donker en laten het licht binnen.’

© GENEVIEVE RUSSELL

‘Het grootste geschenk dat we onze
geliefden kunnen geven, is om voorbereid
en open te zijn wanneer de tijd komt dat
we deze wereld verlaten.’

Facebook- en Instagram
campagne
Social media advertisingcampagne
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Eve Rodsky
Schat, wil jij dit even doen?

Houd tijd over voor je eigen leven door het thuis beter te verdelen

D

‘Een praktische gids om de issues
waar zo veel mensen in relaties mee
kampen, op te lossen.’

Vrouwen doen het merendeel van de taken in huis en volgens onderzoek wordt dat
na de geboorte van een kind alleen maar meer, gemiddeld 1,5 uur per dag meer dan
hun partner. En ze voelen zich niet gezien en niet gewaardeerd, omdat het werk dat
ze doen vaak onzichtbaar is. Zorgen dat een juf een bloemetje krijgt op de laatste
schooldag, wasmiddel op het boodschappenlijstje zetten, tassen inpakken voor een
weekendje weg, de gemeenschappelijke agenda bijhouden, en ga zo maar door.
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Eve Rodsky is een expert op het gebied van
strategie en organisatiekunde en helpt bedrij
ven die in de fortune ₅₀₀ staan. Ze heeft haar
skills toegepast op een probleem dat veel
dichter bij huis ligt – een systeem voor gezinnen
op zoek naar balans en efficiëntie in huis.
Ze woont met haar man en drie kinderen in la.

Rodsky ging op zoek naar een praktische en duurzame oplossing om haar eigen gezin
én andere gezinnen te helpen hun gezinsleven te organiseren om zo tijd over te
houden voor elkaar en leuke dingen: het Fair Play-systeem. Een aanpak op basis van
competenties en nog leuk ook!
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Reese Witherspoon

CADEAUTIP
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e kinderen liggen op bed, de was is gedaan – tenminste, opgevouwen, niet
gestreken – je bent eindelijk offline en je ligt uitgeput op de bank.
Herkenbaar? Op dat soort dagen vroeg Eve Rodsky zich vaak af: wat heb ik
nou eigenlijk de hele dag gedaan?

JUNI 2020 | Boekerij | Prijs € 20 | Paperback, geïllustreerd, ca. 256 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 770 | Oorspronkelijke titel Fair Play: A Game-Changing Solution for
When You Have Too Much to Do (and More Life to Live) | Vertaling Renée de Graaf | Omslagontwerp Balthazar Studio | ISBN 978-90-225-8908-3 | Ook verkrijgbaar als
e-book ISBN 978-94-023-1528-8
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Ant Middleton
Militair, sniper, survivor

Levenslessen uit het heetst van de strijd

N

iemand is een geboren leider. Doorzettingsvermogen en uitdagingen in het
leven leerden Ant welke eigenschappen noodzakelijk zijn om uit te groeien
tot een échte leider. Hij is het levende bewijs dat je met de juiste mentaliteit
alles kunt bereiken. In Militair, sniper, survivor beschrijft hij ervaringen die je normaal
alleen in films ziet: van gijzelingsacties in Somalië tot vuurgevechten in Afghanistan,
van onderzeebootoperaties voor de kust van Afrika tot high risk-arrestaties in Irak.
Maar ook persoonlijke ervaringen, zoals de verwerking van de dood van zijn vader toen
Ant nog maar vijf jaar was, hebben hem waardevolle dingen geleerd over weerbaarheid.
Of het nu gaat om handelen in stressvolle situaties of om reageren op angst, dit is een
boek dat iedereen houvast kan geven om sterker in het leven te staan.

IN DE PERS
‘Het beste boek van het jaar. Dit gaat je
leven veranderen.’
Tom Marcus, bestsellerauteur van Soldier Spy
‘Een overdonderende, openhartige bestseller.’
Sunday Times

Met spannende verhalen
over militaire operaties: van
gijzelingen tot
vuurgevechten en acties met
een onderzeeboot
Ant Middleton diende bij de
zeemacht van de sas, de
marine én de 9 Parachute
Squadron: ook wel bekend
als The Holy Trinity van de
Elite Special Forces, voor de
meest geharde militairen

‘Beeldend en vol inspiratie geschreven. Een van
de beste boeken van dit jaar.’ Daily Mail
‘In één ruk uitgelezen. Wat een boodschap!
Dit zou weleens een van de belangrijkste boeken
van de laatste jaren kunnen zijn.’
Thebookbible.co.uk

© ANDREW BROWN

Inspirerend boek over fysieke en
mentale weerbaarheid geschreven door
een ex-militair van de Special Forces

Ant Middleton (1981) was dertien jaar actief
in het leger: hij was vier jaar sluipschutter bij
de Special Forces, deed dienst bij de sbs, de
zeemacht van de sas, bij de marine en de 9
Parachute Squadron Royal Engineers. Sinds
hij uit het leger stapte, is hij vooral bekend uit
de internationale TV-hit SAS: Who Dares Wins
en bereikt hij duizenden volgers op sociale
media onder de Hashtag #zeronegativity.
Zijn eerste boek Militair, sniper, survivor was
een enorme bestseller in het Verenigd
Koninkrijk.

‘Ants indrukwekkende ervaringen en positieve
houding maken zijn boeken in no time
#1 bestsellers.’ Birmingham Mail

PR & MARKETING
Voorpublicatie in relevant
magazine
Besprekingen en aandacht in
mannenbladen

VOOR DE LEZERS VAN

Vaderdag-promotie

11 WEKEN

Word onverslaanbaar op
ieder vlak van je leven
MEER DAN
15.000 EXX.
VERKOCHT!
ISBN 978-90-225-7427-0

ISBN 978-90-225-7770-7

ISBN 978-90-225-8651-8

Facebook- en Instagramcampagne
Social media retargetingcampagne met Niet te breken
en American Sniper
Focustitel in de Boekerij
nieuwsbrief naar 22.000
abonnees

JUNI 2020 | Boekerij | Prijs € 20 | Paperback met flappen, ca. 320 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 320 | Oorspronkelijke titel First Man In: Leading From the Front | Vertaling
André Haacke en Ruud van der Helm | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9105-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1539-4
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TRUE CRIME, KUNST

JUNI 2020

Arthur Brand
De paarden van Hitler

Het waargebeurde verhaal van de detective die infiltreerde in de nazi-onderwereld

Arthur Brand

De paarden van Hitler is een
ongelooflijk spannend,
waargebeurd verhaal over
geheime diensten, oudnazi’s, neonazi’s en heel
veel geld

T

ijdens een bezoek aan zijn oude leermeester krijgt kunstdetective Arthur Brand
een foto te zien van de paarden van Hitler, twee metershoge beelden die
Hitler ooit voor de Rijkskanselarij had laten plaatsen. Ze worden te koop
aangeboden. Maar die beelden waren toch in de slag om Berlijn vernietigd?
Dit moeten vervalsingen zijn.
Brand ontdekt dat de paarden geen vervalsingen zijn. Hij gaat als een ware detective
op onderzoek uit en probeert te achterhalen waar de beelden de afgelopen zeventig
jaar bleven, wie ze in handen had en wie ze nu voor veel geld op de zwarte markt
wil verkopen. Uiteindelijk weet Brand, samen met de Duitse politie, de beelden te
confisqueren. Hij haalt er het wereldnieuws mee.

De paarden van Hitler is een ongelooflijk spannend, waargebeurd verhaal over geheime
diensten, oud-kgb’ers, oud-nazi’s, neonazi’s, louche figuren, Oost-Duitse ex-politie en
heel veel geld.

© FEMKE BAKKER

‘Als je wordt bedreigd,
dan weet je dat je goed zit.’

Arthur Brand specialiseerde zich, na een
studie Spaans en geschiedenis, in de kunsten antiquiteitenhandel en groeide uit tot de
grootste kunstdetective in binnen- en buiten
land. Zijn vondsten van de paarden van
Hitler, van een schilderij van Dalí en van vijf
schilderijen uit het Westfries Museum waren
wereldnieuws. De totale waarde van mede
door Brand opgeloste zaken wordt geschat
op meer dan 250 miljoen euro.

Arthur Brand is bekend van
de zesdelige serie bij
omroep max over zijn werk
als kunstdetective; vanaf
13 juli 2020 wordt de
nieuwe serie van de
kunstdetective uitgezonden
Met de opsporing van de
paarden van de Führer was
Brand nationaal en inter
nationaal breaking news;
zijn boek wordt vertaald
naar zeven talen

NU IN
MIDPRICE

¤ 12,99
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Arthur Brand blijft
verrassen met nieuwe
ontdekkingen en
vondsten, zoals
onlangs met de vondst
van een Picasso en de
ring van Oscar Wilde

DE PERS OVER DE VONDST VAN DE PAARDEN VAN HITLER
‘Het klinkt als een verhaal van John le Carré.’
Nieuwsuur

‘Brand vertelt, met de nodige humor, zijn
straffe verhalen.’ NRC Next

‘Vergeet de film The Monuments Men, waarin
George Clooney kunst uit handen van de nazi’s
redt. De manier waarop twee immense bronzen
paarden uit Hitlers kunstcollectie zijn
teruggevonden, is beter filmmateriaal.
Met Russische generaals en nakomelingen
van nazi’s.’ Het Nieuwsblad

‘Spectaculair verhaal.’ Trouw
‘Vlot en spannend verhaal.’ De Standaard
‘De interessantste vondst in tientallen jaren.’
The Wall Street Journal

PR & MARKETING
Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
Facebook- en Instagram
campagne
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en Twitter

JUNI 2020 | Boekerij | Prijs € 12,99 | Paperback, geïllustreerd, ca. 288 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 339 | Omslagontwerp Dan Mogford |
ISBN 978-90-225-9029-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1251-5 | Ook verkrijgbaar in audio
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MEULENHOFF 125

JUBILEUMJAAR

BOEKERIJ 75

Hiroshima van John Hersey

Beste boekhandelaren,
de zomer bestaat
2020 wordt een bijzonder jaar voor Meulenhoff Boekerij: komen
erkt voorbijgaan!
ongem
niet
Meulenhoff 125 jaar en Boekerij 75 jaar. Dat laten we
tionaal
Meulenhoff is sinds de oprichting in 1895 uitgegroeid tot een interna
s,
roman
de
vertaal
en
andse
toonaangevende uitgeverij van moderne Nederl
e,
filosofi
n,
literaire non-fictie, boeken over kunst en wetenschap, autobiografieë
auteurs
journalistiek en poëzie en mag vele Nobelprijswinnaars onder haar
middels een
jaar
rekenen. We zijn trots op deze rijke historie en gaan die komend

aantal bijzondere uitgaves uitlichten.
; een
In juli schenken we speciale aandacht aan Hiroshima van John Hersey
de atoombom
klassiek en tijdloos meesterwerk dat via ooggetuigen beschrijft hoe
dit moment
dat
n
gelede
jaar
de Japanse stad verwoestte. 6 augustus 2020 is het 75
het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde.
lassieker
In augustus brengen we een eenmalige exclusieve editie van de kunstk
t.
Dat kan mijn kleine zusje ook van Will Gompertz: gebonden met leeslin
van
maken
te
jaar
g
waardi
gedenk
Wij kijken ernaar uit om samen met jullie een
n.
2020. Uiteraard houden we je op de hoogte van de feestelijkhede
Namens iedereen bij Meulenhoff Boekerij,
Paloma Sanchez van Dijck,
Senior uitgever Meulenhoff Boekerij

Toen de bom viel op Hiroshima…
6 augustus 1945, kwart over acht
Juffrouw Toshinki Sasaki, een medewerkster op de afdeling Personeelszaken
had zich net omgedraaid om een praatje te maken met het meisje aan het bureau
naast haar.
Dokter Masakazu Fujii, arts, was net op de veranda van zijn privékliniek gaan
zitten om de krant te lezen.
Mevrouw Hatsuyo Nakamura, een kleermakersweduwe, keek vanuit haar keuken
raam naar de buurman.
Pater Wilhelm Kleinsorge, een Duitse geestelijke, lag op een veldbed in het
missiehuis een tijdschrift te lezen.
Dokter Terufumi Sasaki, een jonge chirurg, liep door de gang van een
ziekenhuis.
Eerwaarde Kiyoshi Tanimoto wilde net in een voorstad een lading kleding
afleveren bij het huis van een rijke man.

juli

Er werden honderdduizend mensen gedood door de atoombom.
Deze zes behoorden tot de overlevenden.
John Hersey vertelt hun verhaal.
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JULI 2020

JUBILEUMEDITIE

John Hersey
Hiroshima

De atoombom die het einde van de Tweedse Wereldoorlog inluidde

In dit klassieke, tijdloze meesterwerk beschrijft Hersey
via ooggetuigen de rauwe werkelijkheid, die zo
indrukwekkend is dat elk commentaar overbodig is

O

p 6 augustus 1945 om kwart over acht ’s ochtends viel een atoombom op
Hiroshima, waarmee een aanzet werd gegeven tot een versneld einde van de
Tweede Wereldoorlog. Al dagen daarvoor was er de dreiging van lucht
aanvallen, hoewel het alles-is-veiligsein had geklonken. Toch was daar plots de flits.

© GETTY IMAGES-DMITRI KESSEL

GESCHIEDENIS, TWEEDE WERELDOORLOG

Straten waren te warm om over te lopen. Aardappels kwamen gaar uit de grond,
pompoenen hingen warm aan hun struiken. Er waren ontelbaar veel doden en
gewonden.
John Hersey beschrijft zes overlevenden, allen met verschillende achtergronden.
Ze begeven zich in een troosteloze stad en proberen waar mogelijk gewonden
te helpen. Door hun ogen zien we de verbazingwekkende verwoestingen.
Jaren later keert Hersey terug naar Hiroshima en laat zien wat er van de zes geworden
is. Het leven heeft nooit meer zijn gewone gang hernomen.

Op 6 augustus 2020 is het
75 jaar geleden dat de bom
op Hiroshima werd gedropt
Een van de indruk
wekkendste non-fictie
boeken ooit geschreven:
klassiek, tijdloos meester
werk over Hiroshima
en de atoombom
Geschreven in 1946:
bijzonder indringend aan
de hand van ooggetuigen
verslagen
Hiroshima werd door
collega-journalisten
verkozen tot nummer 1 in
de top 100 van journalistieke
werken uit de
twintigste eeuw

In dit klassieke, tijdloze meesterwerk beschrijft Hersey via ooggetuigen de rauwe
werkelijkheid, die zo indrukwekkend is dat elk commentaar overbodig is.

John Hersey (1914-1993) was correspondent
in het Verre Oosten voor Time Magazine.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef hij
voor Life en The New Yorker. Hij deed ver
slag van de invasie van Sicilië en het vaste
land van Italië door het Amerikaanse leger.
Hersey was een van de eerste westerse
journalisten die het verwoeste Hiroshima
bezochten.

‘Buitengewoon aangrijpende verhalen
van zes mensen die de
atoombomaanslag overleefden.’
The Guardian

PR & MARKETING
IN DE PERS
‘Lees het als je een beetje wilt weten hoe het
was. En om nogmaals te beseffen dat je dat
nooit meer wilt.’ Vrij Nederland
‘Nog steeds indrukwekkend.’ NRC Next
‘Iedereen die lezen kan, moet dit lezen.’
Saturday Review of Literature
‘Het boek spreekt voor zichzelf en, op een
onvergetelijke manier, voor de mensheid.’
The New York Times

‘Een van de grote oorlogsklassiekers.’
The New Republic
‘Wat een fascinerend en ontroerend verhaal;
het is volstrekt begrijpelijk waarom
het werd verkozen tot het beste werk in
de Amerikaanse journalistiek van de
twintigste eeuw.’
The Telegraph

Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Voorpublicatie in de pers
Leesexemplaren
Social media advertisingcampagne gericht op 75 jaar
bevrijding
Facebook- en Instagram
campagne

JULI 2020| Meulenhoff | Prijs € 20 | Gebonden met stofomslag, ca. 192 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 680 | Oorspronkelijke titel Hiroshima | Vertaling Catalien van
Paassen | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | ISBN 978-90-290-9406-1
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PSYCHOLOGIE, SPIRITUALITEIT

JULI 2020

JUBILEUMEDITIE

Byron Katie
Vier vragen die je leven veranderen

Jan Geurtz over Byron Katie
in De zin van het leven van Fokke Obbema:

‘Deze Amerikaanse schrijfster die zelfkennis
van mensen helpt te vergroten, is een bron van
inspiratie voor me geweest.’

‘Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt,
het is onze gedachte over dat probleem.’

T

erwijl ze een doodgewoon leven leidt, wordt Byron Katie in toenemende
mate depressiever. Gedurende tien jaar zakt ze steeds dieper weg in woede,
wanhoop en gedachtes aan zelfmoord. Tot ze op een ochtend wakker wordt
in een staat van uitzinnige vreugde, met een heel duidelijk inzicht waarmee haar
lijden tot een einde gebracht kan worden. Dit besef van vrijheid heeft haar nooit meer
losgelaten, en nu kun je die vrijheid zelf ervaren aan de hand van The Work, een
methode die Byron Katie ontwikkelde en die uit vier vragen bestaat.
Wanneer je de vier vragen toepast op een specifiek probleem, stellen ze jou in staat
dat wat jou dwarszit in een totaal ander licht te zien. Vier vragen die je leven veranderen
laat je stap voor stap door middel van verhelderende en levendige voorbeelden zien
hoe je zelf dit revolutionaire proces kunt toepassen en gelukkiger kunt worden.

IN DE PERS

Van Vier vragen die je leven
veranderen zijn in
Nederland en Vlaanderen
meer dan 60.000
exemplaren verkocht
De everseller van Byron
Katie in een prachtige
nieuwe vormgeving
Byron Katie inspireerde de
afgelopen 25 jaar
wereldwijd miljoenen lezers
en is regelmatig
in Nederland voor lezingen
en workshops
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De vier vragen:

‘Misschien wel het meest effectieve boek dat ik ooit heb
gelezen over jezelf bevrijden van negatieve gedachtes.’
Ali B

Is het waar?

‘Byron Katie is een grote zegen voor onze planeet.’
Eckhart Tolle, auteur van De kracht van het Nu

2

‘Byron Katie toont ons dat door een ijzeren logica te
volgen elke negatieve gedachte verdwijnen kan.’
Flair
‘Byron Katie is een van de werkelijk grote en
inspirerende mentoren van onze tijd.’
Wayne Dyer, auteur van Niet morgen maar nu
‘Katies boeken zijn echte eyeopeners en zorgen voor
levensveranderende ervaringen.’
The Huffington Post

HT

E VERSELLER

Byron Katie (1942) is een Amerikaanse
bestsellerauteur. Haar methode, The Work,
is gebaseerd op vier vragen die een radicale
verandering teweeg kunnen brengen in je
kijk op je problemen. Ze is getrouwd met
schrijver en vertaler Stephen Mitchell.

‘Katie slaat de spijker op zijn kop!’
O, The Oprah Magazine

1

Kun je absoluut
weten dat
het waar is?

3

Hoe reageer je
als je die gedachte
hebt?

4

Wie zou je
zijn zonder die
gedachte?

JULI 2020 | Boekerij | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 X 21,5 cm | NUR 728 / 770 | Oorspronkelijke titel Loving What Is: Four Questions That Can
Change Your Life | Vertaling Inger Limburg | Omslagontwerp Ingrid Bockting | Omslagbeeld Pikisuperstar | ISBN 978-90-225-9081-2 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-0023-9
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MILITAIR, WAARGEBEURD

JULI 2020

Dan Pedersen
Topgun

Achter de schermen bij dé eliteopleiding van piloten van de U.S. Navy

Top Gun: Maverick
is vanaf juli 2020
te zien in alle
Nederlandse en
Vlaamse bioscopen
Het ware verhaal achter
de films Top Gun en Top Gun:
Maverick
Grote filmproductie met een
deel van de originele
sterrencast en hoofdrollen
voor o.a. Tom Cruise,
Jennifer Connelly en
Val Kilmer
Voor de fans van Band of
Brothers, No Easy Day,
American Sniper en
natuurlijk de film Top Gun

MIDPRICE

¤ 11

PR & MARKETING
Dan Pedersen trad in 1953 toe tot het Amerikaanse leger. Als
senior marineofficier zette hij met acht anderen het legendarische
Topgun-programma op in Miramar, Californië. Zelf vloog hij onder
andere vier missies tijdens de Vietnamoorlog. Toen Pedersen met
pensioen ging, had hij 6100 vlieguren op zijn naam staan in 39
verschillende soorten vliegtuigen.

Social media advertising-campagne, gericht op
liefhebbers van de film
Facebook- en Instagram-campagne

JULI 2020 |Boekerij | Prijs € 11 | Paperback geïllustreerd, ca. 344 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 320 | Oorspronkelijke titel Topgun | Vertaling Frans Reusink |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9057-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1354-3
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augustus

IKIGAI: MEER DAN 140.000 EXEMPLAREN
VERKOCHT EN ONAFGEBROKEN IN DE PERS

EEN GEWELDIG NIEUW BOEK VAN
DE BESTSELLER-AUTEURS VAN IKIGAI:

IKIGAI VOOR JONGERE LEZERS

Margriet

de Volkskrant
Saltz

Margriet

Trajectum

Azië down under

Flair

de Volkskrant

Koerier

Trajectum

Onkruid

Nouveau

Plus Magazine

AD
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PSYCHOLOGIE, SPIRITUALITEIT

AUGUSTUS 2020

Francesc Miralles & Héctor García
De kleine Ikigai

Het Japanse geheim voor geluk voor jonge lezers: wat is jouw ikigai?

D

e kleine Ikigai helpt je om jouw eigen ikigai te vinden, hoe oud je ook bent!
Aan de hand van praktische denkoefeningen laten Héctor García en
Francesc Miralles jonge lezers zien hoe je kunt zoeken naar de positieve
kracht van ikigai in je leven. Want ook kinderen en jongeren kunnen veel stress
en angst voelen wanneer ze belangrijke keuzes in hun leven moeten maken en
De kleine Ikigai kan daarbij helpen.
Dit prachtig geïllustreerde boek staat vol leuke dingen die je zelf kunt doen óf samen met
je ouders. Zo ontdek je waar jij ’s ochtends je bed voor uitkomt, wat je passie is, je ikigai.
Want volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai. Op het Japanse eiland Oki
nawa wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. De
auteurs vertrokken naar Okinawa om te ontdekken wat dat geheim is. Ze kregen inzicht
in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe je
uiteindelijk honderd jaar in topvorm kunt leven. Je kunt niet jong genoeg beginnen!

© YAN PEKAR

Breng het Japanse geheim voor geluk
ook in het leven van je kind

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

Cadeautip, prachtig geïllustreerd
Héctor García (1981) woont in Japan sinds
2004 en is schrijver en fotograaf.

PR & MARKETING

Prachtig geïllustreerd,
toegankelijk en inspirerend,
doe je kind een groot plezier!

Aandacht in dag-, week- en
maandbladen met focus
ouderschap
Voorpublicatie in relevant
magazine

Dit Japanse geheim kan ook
kinderen helpen om betere
beslissingen te nemen
Van Ikigai en Vind je Ikigai
zijn samen meer dan
140.000 exemplaren
verkocht

EERDER VERSCHENEN
87 WEKEN

Facebook- en Instagram
campagne
T

Duobackcard met Ikigai
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IKIGAI
14
0 .0

00 EX X

Winacties in magazines en online
Social media advertisingcampagne, gericht op ouders

Van de
auteurs van

N

Crosspromotie in Ikigai en
De dingen die je alleen ziet als
je er de tijd voor neemt

.V

ISBN 978-90-225-8169-8

ISBN 978-90-225-7845-2

A2-poster, dubbelzijdig

AUGUSTUS 2020 | Boekerij | Prijs € 15,99 | Geplakt gebonden geïllustreerd, ca. 192 blz. | Formaat 12,5 x 18 cm | NUR 770 | Oorspronkelijke titel Ikigai para toda la
familia | Vertaling Carla Zijlemaker | Omslagontwerp Sproud | ISBN 978-90-225-9066-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1526-4
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KUNST

AUGUSTUS 2020

JUBILEUMEDITIE

Will Gompertz
Dat kan mijn kleine zusje ook
Waarom moderne kunst kunst is

I

edereen die wel eens een museum met moderne kunst binnen loopt, zal de vraag
herkennen: waarom is dit kunst? Waarom is moderne kunst wat het is? Waarom
wordt een onopgemaakt bed als kunst tentoongesteld? Waarom is een uitvergroot
roze opblaasbaar varken zo verrekte veel geld waard? Is dit nu kunst? Dit kan mijn
kleine zusje ook!?
In Dat kan mijn kleine zusje ook prikt de vermaarde Engelse kunstkenner Will Gompertz
het pretentieuze kunstgebazel door en geeft hij op heldere en enthousiaste wijze
antwoord op al die belangrijke vragen die elke kunstbeschouwer zich wel eens stelt.
Een bezoek aan een museum of galerie zal na lezing van Dat kan mijn kleine zusje ook
niet meer zo intimiderend zijn, en bovendien wel veel interessanter en leuker.

Honderd jaar moderne
kunst in een notendop:
Waarom is een omgekeerd
urinoir of een onopgemaakt
bed kunst?

Aanvankelijk was Will Gompertz (1964) niet
geïnteresseerd in moderne kunst totdat hij in
het Stedelijk Museum in Amsterdam een
schilderij van Willem de Kooning zag. Toen
ging het snel. Hij werd redacteur kunst bij de
BBC en werkte zeven jaar bij de Tate Gallery
in Londen. Nu geeft hij lezingen en hij is een
geweldig performer – hij wordt wel de eerste
kunsthistorische standup-comedian
genoemd. In 2016 verscheen bij uitgeverij
Meulenhoff Denk als een kunstenaar.

Edouard Manet – Olympia
Claude Monet – Impression, soleil levant

Na lezing van Dat kan
mijn kleine zusje ook
weet de lezer:

‘Will Gompertz is beter dan
de beste leraar die je ooit
hebt gehad.’ The Guardian
‘Geestig en informatief.’
de Volkskrant

© CHRISTIAN SINIBALDI

Eenmalige exclusieve
jubileumeditie:
gebonden met leeslint

J.M.W. Turner – Rain, Steam and Speed

Vincent van Gogh – De sterrennacht

VOOR DE LEZERS VAN

Gompertz wordt wel de
eerste kunsthistorische
standup-comedian
genoemd
MEER DAN
15.000 EXX.
VERKOCHT!
ISBN 978-90-290-9173-2

ISBN 978-90-290-9274-6

ISBN 978-90-290-9198-5

ISBN 978-90-290-9056-8

•dat niet alle conceptuele
kunst flauwekul is;
•dat Picasso een
grootheid is (maar
Cézanne beter);
•dat Jackson Pollock niet
kliederde;
•dat Dalí met zijn snor
schilderde;
•dat een pisbak de loop
van de kunstgeschiede
nis veranderde;
•en waarom ieders kleine
zusje dit écht niet zou
kunnen.

AUGUSTUS 2020 | Meulenhoff | Prijs € 25 | Gebonden met stofomslag, geïllustreerd, ca. 464 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 640 | Oorspronkelijke titel What are you
looking at? | Vertaling Jacques Meerman | Omslagontwerp Zeno | ISBN 978-90-290-9415-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-6023-282-4
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POPULAIRE PSYCHOLOGIE

AUGUSTUS 2020

Álex Rovira en Fernando Trías de Bes
Het klavertje vier
De sleutel tot geluk

De wereldwijde klassieker
over een zoektocht naar geluk, nu in een
cadeauwaardige uitgave

‘L

ang geleden riep Merlijn alle ridders bijeen en vertelde hun het volgende:
“Over zeven nachten zal een klavertje vier, een toverklavertje dat
onbegrensd geluk brengt aan wie het bezit, ergens in het Betoverde Bos
ontkiemen. Wie durft de uitdaging aan te gaan om in het Betoverde bos naar het
klavertje te gaan zoeken?” ’

© BLANCA TRIAS DE BES

Zo begint de legende van Het klavertje vier, een inspirerend en buitengewoon positief
verhaal dat de sleutel tot geluk onthult. Deze gigantische bestseller heeft inmiddels
wereldwijd een groot lezerspubliek bereikt, door de simpele en effectieve boodschap
en het prachtige verhaal.

Wereldwijd meer dan vier
miljoen exemplaren
verkocht, nu voor maar € 11
De wereldwijde klassieker
over een zoektocht naar
geluk, nu in een
cadeauwaardige uitgave
Vol lessen die je helpen op
jouw persoonlijke weg naar
geluk en succes
Het klavertje vier stond dit
jaar weer wekenlang in de
Spaanse bestsellerlijst en
werd vertaald in meer dan
42 talen

LOF VOOR HET KLAVERTJE VIER

LEZERS OP GOODREADS

‘Hartverwarmend! Dit boek zal ongetwijfeld
uitgroeien tot een klassieker. Door zijn
gelijkenissen met De kleine prins zal het zowel
volwassen als kinderen fascineren.’
Philip Kotler, auteur

‘Dit boek biedt verfrissende en interessante
levenslessen: hoe creëer je geluk en wat is geluk
eigenlijk? Het boek leest van begin tot eind als
een fascinerend sprookje.’

‘De toon doet denken aan het meesterwerk
De alchemist en laat je zien hoe je kansen moet
grijpen en hoe je succes kunt verwezenlijken.’
Barnes & Noble

‘Een goed geschreven boek met een verhaal dat
iedereen aan zal spreken die actief op zoek is
naar een positieve verandering in zijn of haar
leven.’
‘Een boek om zo nu en dan te herlezen zodat je
jezelf kunt herinneren aan de kleine dingen die
écht belangrijk zijn in het leven en hoe die te
koesteren. Een wonderschone parabel!’

VOOR DE LEZERS VAN

Álex Rovira (1969) is naast auteur, econoom,
internationale spreker en professor. In
samenwerking met Ikigai-auteur Fransesc
Miralles, publiceerde Álex Rovira eerder
Het labyrint van het geluk. Samen met
Fernando Trías de Bes (1967), auteur en
econoom, schreef hij de bestseller
Het klavertje vier. Beide auteurs wonen
in Barcelona.

PR & MARKETING
Voorpublicatie in relevant
magazine
Besprekingen in magazines

C A D E AU T I P

Aandacht op boekenblogs

¤ 11

Facebook- en Instagramcampagne
ISBN 978-90-225-7845-2

ISBN 978-90-225-8496-5

AUGUSTUS 2020 | Boekerij | Prijs € 11 | Gebonden ca. 140 blz. | Formaat 19,5 x 12,5 cm | NUR 728 | Oorspronkelijke titel La Buena Suerte, Claves de la prosperidad |
Vertaling Elly Bovée| Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | ISBN 978-90-225-9133-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1538-7
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Wat je van dieren leren kan
Het nieuwste boek van de leukste
boswachter van Nederland
Arjan is een meesterverteller en daarom een
graaggeziene gast bij Jinek en DWDD en
hij was in 2019 De slimste mens-finalist
Daarnaast werkt(e) hij mee aan diverse
tv-programma’s bij RTL4 en de NPO, zoals
Het Zijn net mensen, RTL Late Night, Wie over
leeft Nederland?, Lang leve de lente en nog
veel meer. Arjan begon zijn tv-carrière bij
RTV Noord-Holland, waarvoor hij 10 jaar lang
het natuurprogramma Natuurlijk NoordHolland presenteerde.

september
33

CADEAUBOEK, NATUUR

SEPTEMBER 2020

© THIJS BARTELS

Arjan Postma & Koen van Santvoord
Wat je van dieren leren kan
Wonderlijke verhalen uit de natuur

‘Arjan Postma heeft in korte tijd
de harten van natuurminnend
Nederland veroverd.’
NCRV Gids

D

at je echt iets van dieren leren kan, weet Arjan Postma als geen ander.
Hij heeft de gave om de wereld om ons heen nét op een andere manier te
bekijken. Zo ziet hij bijzondere parallellen én hij laat ons zien wat we kunnen
leren van de dieren om ons heen.
Mieren leren ons bijvoorbeeld dat je in je eentje de wereld kunt veranderen.
Van dolfijnen weten we hoe we schepen efficiënter kunnen laten varen. En beuken
en schimmels vertellen ons hoe échte samenwerking eruitziet. Arjan strooit verder
op zijn bekende, aanstekelijke wijze met fascinerende overeenkomsten: van kinder
crèches bij vossen tot taalonderwijs bij koolmeesjes. En op amoureus vlak zijn er ook
parallellen: prostitutie is geen typisch menselijk verschijnsel en mannelijke spechten
houden er zelfs hun eigen mancave op na!
Zoals altijd zijn de verhalen van Arjan origineel en verrassend, maar dit boek zal je
inspireren om op een andere manier naar ons eigen (soms ook best gekke) menselijke
gedrag te kijken.

Arjan Postma is wekelijks te beluisteren op
Radio 1 en is daarnaast op tal van andere
zenders te horen, zoals Q Music, Radio 538
en BNR Nieuwsradio. Ook is hij de sidekick
en commentator van de natuurquiz Het zijn
net mensen op RTL.
Schrijver Koen van Santvoord tekent alle
verhalen van Arjan over de natuur op. Dit is
alweer het vierde boek dat ze samen maken.
Daarnaast verschenen van zijn hand o.a.
Foppe de Haan, bondscoach voor vier
weken (genomineerd voor Sportboek van het
jaar) en de bestseller Bumper de politiepup.

DE PERS OVER DE BUITEN-BOEKEN

Arjan Postma is boswachter
en tv-persoonlijkheid en
vooral bekend van zijn
originele en aanstekelijke
verhalen over de
Nederlandse natuur
Van de boeken van Arjan
Postma zijn al meer dan
30.000 exemplaren verkocht

‘Een laagdrempelig, inspirerend boek voor een
breed publiek van natuurliefhebbers.’ Biblion
‘Buiten gebeurt het is een handleiding voor het
buitenleven.’ NRC Handelsblad
‘Een afwisselend boek, leuk zijn ook Postma’s
praktische buitentips. Het boek ruikt naar
survivallen en is ook voor beginners in het
buitenleven geschreven.’ Trouw

‘Een inspirerend boek om mee door de natuur
te struinen, maar ook om binnen lekker door te
bladeren als het slecht weer is.’ Roots
‘Postma vertelt met aanstekelijk enthousiasme
over dieren om ons heen, alsof hij naast je in de
struiken ligt.’ Algemeen Dagblad

PR & MARKETING
Tv-optredens
Radio-interviews
Voorpublicatie in relevant
magazine
Winacties in magazines en
online

EERDER VERSCHENEN

Auteursvideo

MEER DAN
30.000 EXX.
VERKOCHT!

Het ideale cadeau voor
dierenliefhebbers!

Facebook- en Instagram
campagne
Social media advertisingcampagne
Homepagepositie op
Boekerij.nl

ISBN 978-90-225-7312-9

ISBN 978-90-225-7348-8

ISBN 978-90-225-7923-7

A2-poster, dubbelzijdig

SEPTEMBER 2020 | Boekerij | Prijs € 20 | Paperback met flappen, geïllustreerd, ca. 224 blz. | Formaat 16 x 21,5 cm | NUR 410 | Omslagontwerp DPS Design & Prepress
Studio | Omslagbeeld STUDIOGARCIA | ISBN 978-90-225-9030-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1529-5
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HOTEL SCHILLER
Het meeslepende verhaal van een bijzondere
hoteleigenaar en zijn roemruchte gasten in de
bruisende jaren van het interbellum. De sfeer van
toen spat van de pagina’s.
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GESCHIEDENIS, LITERAIRE NON-FICTIE

SEPTEMBER 2020

Marjolein Bierens
Hotel Schiller

Geschiedenis van een hotel en zijn kleurrijke gasten tijdens
de bruisende interbellumjaren

H

et roemruchte Hotel Schiller, tijdens het interbellum een bruisende ont
moetingsplek aan het Amsterdamse Rembrandtplein, werd in 1913 geopend
door broers en zus Frits, Hein en Elsa Schiller.

Het hotel groeide uit tot de bruisende huiskamer van beroemde kunstenaars en
bohemiens. Iedereen met een beetje naam frequenteerde het hotel en zat aan aan de
stamtafel. Onder hen waren beroemdheden als Fien de la Mar, Heintje Davids,
Joris Ivens, J. Slauerhoff, George Breitner en Leo Gestel. De bekende cabaretier
Jean-Louis Pisuisse (‘Mensch durf te leven’) en zijn vrouw Jenny aten hier hun laatste
avondmaal voor ze voor het hotel werden neergeschoten door een jaloerse minnaar.
Gevluchte artiesten uit Duitsland en joden vonden er in de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog onderdak en tijdens de bezetting bevolkte de Wehrmacht het hotel.
Na de bevrijding verschenen de Canadezen. Zo trok met al die gasten de vaderlandse
en Europese geschiedenis het hotel en het leven van de Schillers binnen.

Gebaseerd op Bierens’ zeer
succesvolle podcast die
onder andere door Trouw en
De Correspondent als beste
podcast werd getipt
Het chique hotel barst van
de verhalen: van crime
passionel tot de komst van
de Duitse bezetter, van het
paard van Sinterklaas in
het café tot de Canadese
bevrijders
Beroemde bohemiens
onder wie Louis Davids,
Jean-Louis Pisuisse,
Fien de la Mar, George
Breitner en J. Slauerhoff
waren er stamgast
Rijkelijk geïllustreerd, een
prachtig cadeauboek

© FRISO KEURIS

De rijke historie van het roemruchte
Hotel Schiller is Nederlandse
geschiedenis tussen de twee oorlogen

Marjolein Bierens schrijft drama voor diverse
media en kreeg internationale bekendheid met
haar hoorspelen. Veel van haar stukken
werden vertaald en uitgezonden in andere
landen. Over Hotel Schiller maakte zij een
lange hoorspelserie. Daarnaast schrijft zij
toneel en libretti voor opera.

Hotel Schiller is niet alleen een bijzonder en waargebeurd verhaal maar ook een
wervelende reis naar vervlogen tijden.

PR & MARKETING
Tv-optredens
Radio-interviews
Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
Auteursvideo opgenomen in
het hotel

DE PERS OVER DE PODCAST
HOTEL SCHILLER

VOOR DE LEZERS VAN
5 WEKEN

‘Een prachtige podcast voor winterse dagen.’
De Correspondent
‘Schitterend hoorspel brengt sfeer van
toen tot leven.’ Het Parool
‘Een boeiend hoorspel, verheven
boven de piepende deuren en de grindpaden.’
Algemeen Dagblad
‘Roemrucht hotel reflecteert de tijdgeest.’
NRC Handelsblad

Facebook- en Instagram
campagne
Social media advertisingcampagne

MEER DAN
16.000 EXX.
VERKOCHT!
ISBN 978-90-290-9131-2

Homepagepositie op
Meulenhoff.nl
Promotiepakket, inclusief
dubbelzijdige A2-poster
A2-poster, dubbelzijdig
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Francesco Marciuliano
Doe vaker een dutje
en andere lifehacks van katten

K

atten staan met een heerlijke onverschilligheid en volledig zeker van zichzelf
in het leven terwijl wij mensen onszelf voortdurend gek maken met onze
twijfels en onzekerheden. Maar niet getreurd! Voor het eerst in de geschiedenis
hebben onze kattenvrienden hun wijsheid verzameld in een onmisbare gids met
handige lifehacks. Of het nou gaat om je liefdesleven, het overleven van een sociale
bijeenkomst, of het jezelf naar boven klauwen op de carrièreladder, de katten in dit
boek laten je zien hoe je je rust bewaard in alle situaties. Wees kalm, zelfverzekerd en
een tikje egoïstisch, dan komt alles goed.

Het perfecte cadeautje!

U

˙

5

Francesco Marciuliano (1967) woont in New
York. Hij is de New York Times-best
sellerauteur van meerdere hilarische boeken
over katten en honden. Daarnaast schrijft hij
strips en werkte hij mee aan een tv-serie voor
kinderen waarvoor hij twee Emmy’s in ont
vangst mocht nemen.

U

Just Because Others
Can’t See It Doesn’t
Mean You Shouldn’t
Chase It

5

You Need More Sleep

Love. Friendship. Success. Ghost mice. If you can picture it in
your head then you should pursue it with all your might,
sometimes at speeds achieving sonic booms. Sure, others
may exclaim, “There’s nothing there!” or, “How many times

You work hard and you play hard so you deserve more sleep.

can you run into a wall and still remember your name?!” But

And if you do neither of those things, then why not fill up all

no one ever achieved anything by waiting . . . unless it’s to

that unused time with even more sleep?

stare up close at a blank wall. Because when that wall finally

Not only does sleep let you quietly unwind from—or passively

does do something, oh, man, it’s so gonna be worth those

avoid—all of life’s problems, but when you are asleep people

three days you sat still without blinking.

have greater consideration for your personal space. They
go out of their way not to disturb you no matter where you
lie, even if it means forfeiting use of their own couch, laptop,
phone, remote, table, breakfast, lunch, dinner, the sink, toilet, shower, clothes, only clean towel, dog, head, chest, legs,
or throat.

PAGE 92

PAGE 93

So go back to sleep and make the world yours.

U

U
YouNeedMoreSleep_INT_Mechs.indd 92-93

4/15/15 11:16 AM

It’s Okay to Be Shy
Do crowds of people make you wish for a sudden worm—or

PAGE 88

PAGE 89

sink—hole to make them all go away? Not everyone can be a
social animal. But by continuously alternating between three
party locations—the table where there is food, the bathroom

Francesco Marciuliano is
een New York Timesbestsellerauteur en van zijn
boeken zijn wereldwijd
al meer dan een miljoen
exemplaren verkocht
De beste adviezen van
katten om net zo’n relaxed
leven te leiden als zij
Ontzettend grappig en met
veel fijne kattenfoto’s

YouNeedMoreSleep_INT_Mechs.indd 88-89

4/15/15 11:16 AM

where solitude is expected, and the window where you can
stare out at something besides the middle distance, your own
feet, or the exit—you will look like you’re making the rounds

Be Adorable

when you’re really trying to figure out how you got in this
tortuous circle in the first place.

Adorable is inviting. Adorable is magnetic. Adorable wins
people over. Adorable gets everyone on your side. Adorable
makes it impossible for anyone to ever be mad at you when
they go fix you a bowl of tuna, only for you to gnaw happily
on the porterhouse they thought they were going to have for
dinner. Be adorable and be in charge.

PAGE 52
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IN DE PERS
‘Als je een kat hebt dan weet je al dat deze kleine, sneaky pluizenbollen een veel aangenamer leven
leiden dan hun menselijke vrienden. Ze slapen op het zonnigste plekje op het tapijt, ze doen dutjes
op je mooie nieuwe bank en krijgen tweemaal daags lekker te eten. En ze hoeven nooit de afwas te
doen. Dus wie kan ons nou beter adviseren over hoe we ons leven moeten indelen? Alhoewel hij zelf
geen kat is, onthult Francesco Marciuliano de simpele geheimen over hoe katten het voor elkaar
krijgen als keizers te regeren over hun kleine domein.’ The Huffington Post
‘Dit boek leert ons hoe het aannemen van katachtige gewoontes ervoor kan zorgen dat je meer
haalt uit je relaties en zelfs je carrière.’ Catster

VOOR DE LEZERS VAN
12 WEKEN

C A D E AU T I P

¤ 12,99

MEER DAN
25.000 EXX.
VERKOCHT!
ISBN 978-90-225-8121-6

Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
Voorpublicaties op blogs en
in magazines
Winacties in magazines en
online
Uitgelicht op Best of You
Blogtour
Influencercampagne op
Instagram
Facebook- en Instagram
campagne
Social media advertisingcampagne
Promotiepakket, inclusief
dubbelzijdige A2-poster
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KUNST

SEPTEMBER 2020

Desmond Morris
Poses

De betekenis van lichaamstaal in kunst

Desmond Morris duikt diep in de betekenis
achter gebaren en houdingen. Schilderijen en
kunstwerken worden bekeken op een manier
die je nog nooit hebt gezien.

W

anneer een kunstenaar iemand portretteert zal hij of zij een houding
moeten kiezen. Wordt het een portret ten voeten uit, staand of zittend?
Met een lach op het gezicht of niet? En waar moet hij of zij de handen
laten? In Poses verkent de beroemde antropoloog en kunstenaar Desmond Morris
aan de hand van talloze kunstwerken hoe we kunst kunnen begrijpen door te kijken
naar de lichaamstaal van de geportretteerden. De gebaren die worden afgebeeld,
weerspiegelen de zeden van een bepaalde periode, de gebruiken van een bepaalde
cultuur of een modestijl die in zwang was.
Morris selecteert bekende gebaren, zoals de handdruk, de gebalde vuist, de
uitgestoken tong of de lange neus, maar ook raadselachtige gebaren en laat zien wat
ze betekenen. Is het een groet, een bedreiging, een belediging of een liefkozing?
Als een detective gaat hij op zoek naar de wortels van deze gebaren.

In Poses combineert de auteur zijn antropologische kennis en zijn kennis van
kunst zodat zelfs de meest bekende schilderijen plotseling in een nieuw licht komen
te staan.

Desmond Morris (1928) is zoöloog, kunst
schilder, tv-presentator en filmmaker. Hij was
van 1959 tot 1967 hoofd van de afdeling
zoogdieren in London Zoo, een functie die
hij acht jaar bekleedde. In 1967 publiceerde
hij De naakte aap, dat wereldwijd meer dan
tien miljoen exemplaren verkocht.

Een baanbrekende en
levendige verkenning van
lichaamstaal in kunst
Rijk geïllustreerd; schitterend
cadeauboek
Desmond Morris werd
beroemd met zijn bestseller
De naakte aap
Unieke eenmalige editie

Edgar Degas

Jean-Léon Gérôme

El Greco

VOOR DE LEZERS VAN

PR & MARKETING
Interview met de auteur
Aandacht in dag-, week- en
maandbladen gericht op kunst
Facebook- en Instagram
campagne
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ISBN 978-90-290-9274-6
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MEULENHOFF BOEKERIJ IN DE PERS
Eddy de Wind

‘Eindstation Auschwitz toont het allerzwartste en
allermooiste in de mens.’ NOS

Eindstation Auschwitz

‘Indrukwekkende psychologische zoektocht.
Wat het verhaal van Eddy de Wind zo belangrijk en
indrukwekkend maakt, is zijn zoektocht naar een
antwoord op het waarom en hoe van de Holocaust.’
Trouw

‘Een nauwkeurig verslag van anderhalf jaar dagelijks
leven in het vernietigingskamp.’ de Volkskrant
‘Een tijdsdocument dat ontbrak. Dit had de wereld
nog niet, een eerstehands verslag geschreven in
het kamp zelf.’
VPRO Nooit Meer Slapen, NPO Radio 1

NOS

‘Een aangrijpend boek. 75 jaar na de bevrijding
krijgt Eindstation Auschwitz eindelijk de aandacht
die het verdient.’ De Telegraaf
‘Een verslag uit de hel maar ook een liefdesgeschiedenis.’
Nederlands Dagblad

de Telegraaf

NRC Handelsblad

MEER DAN
30.000 EXX.
VERKOCHT IN
ÉÉN MAAND

€ 19,99
ISBN 978-90-290-9360-6

Internationaal succes:
Eindstation Auschwitz
verschijnt over de hele wereld
in 28 verschillende talen
de Volkskrant

Ako
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de Volkskrant
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BRUGGE CULTUUR
VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019

(BR10/14)

EINDELIJK EERBETOON AAN JOHANNA EN MARGARETHA

CULTUURKALENDER

#MeToo in de 13de eeuw
BRUGGE Woensdagavond stelde de Nederlandse schrijfster Thera Coppens in boekhandel De Reyghere haar
boek ‘Johanna en Margaretha’ (uitgeverij Meulenhoff/Lannoo) voor, als start van een literaire tournee. Het is
de eerste keer dat een historische studie gewijd wordt aan deze Vlaamse gravinnen, twee sterke vrouwen, die
eeuwenlang door mannelijke geschiedschrijvers nagenoeg doodgezwegen werden.

Thera Coppens

Ben Macintyre

DOOR STEFAN VANKERKHOVEN
Wim Opbrouck. (foto JJ)

“Ik ben geen feministe, maar ik
begrijp niet dat niemand eerder
op het idee gekomen is om een
boek te wijden aan de 13de eeuwse Vlaamse gravinnen Johanna
(1200-1244) en Margareta (12021280), die tevens prinsessen van
Constantinopel waren”, zegt de
Amsterdamse schrijfster Thera
Coppens. Zij schreef eerder al
succesvolle historische biografieen van 19de-eeuwse figuren en
waagde zich voor het eerst aan
middeleeuwse gravinnen. “De Nederlandse hoogleraar Frits van
Oostrom bracht mij al in 1996 (!)
op het idee bij de presentatie van
zijn boek over Maerlants Wereld
(de 13de eeuwse Damse dichter).
Bijna twintig jaar bleef dat idee
sudderen, vijf jaar geleden ben ik
er eindelijk aan begonnen.”

Johanna en Margaretha

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Daverlo: concerten door Reba
Malin en Wolvenn, om 20 uur.
Concertgebouw: concert door
Tafelmusik Baroque Orchestra, om
20 uur.
27b Flat: jazzconcert door Jeremy
Dumont Quintet, om 20 uur.

‘Zo spannend
opgeschreven dat
je de film meteen
voor je ziet.’

ZONDAG 24 NOVEMBER
Biekorf: ‘My gift to you’, muzikale
voorstelling door Klein Verhaal, om
20 uur.
Concertgebouw: ‘Sinterklaas en de
Zotte Pieten Show’, om 15.30 uur.
Parazzar: jazzconcert door Heather
Leigh en Peter Brötzmann, om
20.30 uur.

KIPPENVEL
Thera Coppens is al jaren een fan
van het Gruuthusemuseum en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Ter
voorbereiding van haar boek was
ze vaak te gast in Brugge. “Niet
om oude teksten op te zoeken in
het stadsarchief, want dat is digitaal ontsloten, maar om de couleur
locale op te snuiven. Ik hou ervan
om eeuwenoude stenen aan te raken. Ik kreeg kippenvel, toen ik in
de kelder van het Burghotel afdaalde en de archeologische resten van de Sint-Donaaskathedraal
voelde. Op die plek legden graaf
Boudewijn IX en gravin Maria
Van Champagne hun kruisvaartgelofte af. Ze wilden samen naar

De spion en de verrader

ZAT 23 NOVEMBER
Stadsschouwburg: ‘Singalong' met
Wim Opbrouck, om 20 uur.
Concertgebouw: ‘Aida’, opera door
Charkov City Opera & Ballet, om
20 uur.

Thera Coppens, met haar boek: “Johanna en Margaretha waren begeerde prooien.” (foto Davy Coghe)

het Heilig Land. Hun oudste
dochter Johanna was amper één
jaar oud en vlak voor de afreis
bleek dat Maria zwanger was van
haar tweede dochter Margaretha.
Pas na de bevalling is ze afgereisd. Maria bezweek in Akko aan
de pest, Boudewijn werd keizer
van Constantinopel maar verdween spoorloos in 1205.”
“De levens van Johanna en Margaretha lezen als een #MeToo-verhaal”, vervolgt Thera Coppens.
“Deze jonge erfgenames van het
rijke Vlaanderen waren een begeerde prooi voor listige koningen

en corrupte pausen. Johanna
moest op haar twaalfde trouwen
met Ferrand van Portugal, Margareta werd toevertrouwd aan de
Henegouwse ridder Burchard van
Avesnes, die het tienjarig meisje
verkrachtte. En dat voor een subdiaken!”
“Ze moesten huwen en zij kreeg
met Burchard twee zonen, die ze
omwille van hun vader heel haar
leven haatte. Later trouwde zij
met Willem van Dampierre, met
wie zij nog vijf kinderen kreeg. Zij
werd de stammoeder van vele Europese dynastieën.”

“In de 13de eeuw werden veel Europese landen geleid door sterke
vrouwen. Johanna en Margaretha
moesten opboksen tegen mannen
die hun gezag niet aanvaardden
en hen vernederden. Margareta
kreeg ten onrechte de bijnaam la
noire. Wist je dat zij het Belfort liet
bouwen en het Begijnhof stichtte?
Aan haar hof werd cultuur beleden, het was de periode van literaire meesterwerken als Reinaert
de Vos en Floris en de Blancefloer.
Maar ja, de analfabete mannen
gingen liever op kruistocht om te
vechten...“

DINSDAG 26 NOVEMBER
Biekorf: ‘Lulletje, een triestig maar
hoopvol verhaal’, humor door Johan Petit, om 20 uur.

WOE 27 NOVEMBER
MaZ: ‘8.2’, dans door hetpaleis,
fABULEUS en Moussem Nomadisch
Kunstencentrum, om 20 uur.

DO 28 NOVEMBER
Stadsschouwburg: ‘André y Dorine’, visueel theater door Kulunka
Teatro, om 20 uur.
Cactus@MaZ: concerten door Sons
en The Guru Guru, om 20 uur.
Kaap/De Werf: ‘Laguna Beach’,
toneel door Frankie, om 20.30 uur.

Bass & Strings krijgt nieuw leven in De Kelk
BRUGGE Zaterdag kun je in De Kelk voor vijf euro
drie optredens van plaatselijke rockacts bijwonen. Dit
gebeurt in het kader van Bass & Strings, een liveconcept waarmee drie (Groot-)Bruggelingen mensen van
verschillende muziekculturen willen verenigen.

Publicatie
Datum
cm2

: Trouw Letter & Geest
: 7 dec 2019
Pagina
: 34
: 1.860
Advertentiewaarde : € 27.587,00

Geschiedenis Magazine

schillende muzikale biotopen.”
Dennis Decaluwe (31), Thomas
Muziekliefhebbers samenbrenMeire (39)en Brent Thysebaerdt
gen is wellicht de belangrijkste
(24) zijn tegelijk de gangmakers
doelstelling van Bass & Strings.
van Bass & Strings en leden van
Na een tweede succesvolle editie
de lokale elektrorockband Shuriin Entrenous komt er dit weekend
ken II. Ook voormalig bassist Ceeen derde aan. “We willen het bedric Lasoen (28) maakt deel uit
staande concept nieuw leven invan de organisatie. “Ruim vijf jaar
blazen. We blijven openstaan voor
geleden hebben we voornoemd
in hoofdzaak beginnende, plaatseconcept gelanceerd”, schetst Meilijke talenten van uiteenlopende
re. “Zeven groepen uit de regio
muzikale huize, maar sluiten de
speelden toen voor een vol jeugdmeest extreme genres wel uit. We
huis Comma. We waren onder de
zitten dus op dezelfde golflengte
indruk van de opkomst en de goeals Brugotta,
het muziekconcept
de sfeer. Onder
de concertgangers
Publicatie
: Vorsten
special
van het Cultuurcentrum, en de
bevonden zich mensen uit ver-

Regio
: Nederland
Frequentie : wekelijks
Oplage
: 179.583

Datum
cm2

: 31 dec 2019
: 7.705

Van links naar rechts: Dennis Decaluwe, Brent Thysebaerdt en Thomas
Meire. (foto SVV)

programmering van jeugdhuis
Comma. We koesteren de ambitie
om Bass & Strings elk kwartaal te
organiseren en sluiten hierbij grotere Brugse concertlocaties zoals
Cultuurzaal Daverlo niet uit.”

Pagina
: 84
Advertentiewaarde : € 59.953,00

De vooropgestelde muzikale mengelmoes straalt ook van de derde
editie van Bass & Strings af. Dit
keer is De Kelk, waar Meire bij
concerten bijtijdsRegio
werkt als ge- :
luidsman, de venue. De avond

wordt om 20 uur geopend door
Steel Orchid. “Zij brengen een
sfeervolle mix van luistertechno
en soundscapes die in de jaren ’90
geworteld is. De teksten die in samenzang samenvloeien hebben
iets idyllisch”, duidt Decaluwe.
Three Eyed Jack mag om 21u.30
loos gaan. “Hun melodische punkrock is gestoeld op de Blink 182school”, motiveert Thysebaerdt,
die met Shuriken II Bass &
Strings part three afsluit. “Mede
door de inbreng van rapper Ozi
One en vocaliste Ellen Bosma
kunnen we vandaag met een nieuwe live-set uitpakken. Die klinkt
als een Operatie Verruiming,
want er sluipen nu ook invloeden
uit drum-‘n-bass, dub(step) en rave in onze sound. We slagen er
ook in om digitale drums en elektronica beter te vermengen. CoNederland
me, see and hear.” (SVV)

Frequentie : incidenteel
Oplage
: 22.422

Brugsch Handelsblad

★★★★ NRC Handelsblad

alleen voor intern/eigen gebruik

‘De spion en de verrader geeft een beklemmend beeld
van zestig jaar spioneren voor en tegen de Sovjet-Unie.
Dat was heel soms romantisch, maar vaker grimmig en
levensgevaarlijk werk.’
★★★★ NRC Handelsblad
‘Bloedstollend spannend.’ Het Parool
€ 24,99

‘Een bijzonder accuraat tijdsbeeld van de Koude
Oorlog. […] Een echte aanrader die je op het puntje van
je stoel zal houden.’ ★★★★½ ThrillZone.nl

ISBN 978-90-290-9133-6
Trouw

Vorsten

alleen voor intern/eigen gebruik

alleen voor intern/eigen gebruik

‘Het is geen geromantiseerd verhaal, maar toont ook
alle twijfels, echtelijke problemen en moeilijkheden van
het hoofdpersonage.’ NBD Biblion

Hans Rooseboom
Lichtjaren

‘Razend interessante
verhalen over de opkomst
van de fotografie.’
Publicatie
Datum
cm2

Publicatie
Datum
cm2

: Museumtijdschrift
: 31 dec 2019
Pagina
: 85
: 60
Advertentiewaarde : € 244,00

Regio
: Nederland
Frequentie : 8x per jaar
Oplage
: 19.000

Publicatie
Datum
cm2

: Televizier
: 8 nov 2019
: 70

Pagina
: 12
Advertentiewaarde : € 1.273,00

: Focus
: 31 jan 2020
: 113

Pagina
: 46
Advertentiewaarde : € 750,00

Regio
: Nederland
Frequentie : 11x per jaar
Oplage
: 25.000

€ 19,99

Regio
: Nederland
Frequentie : week_vr
Oplage
: 80.555

ISBN 978-90-225-8676-1

★★★★ de Volkskrant

Publicatie
Datum
cm2

: Volkskrant
: 11 jan 2020
: 988

Pagina
: 78
Advertentiewaarde : € 21.572,00

Regio
: Nederland
Frequentie : 6x per week
Oplage
: 304.167

€ 26,99
ISBN 978-90-290-9198-5
Museumtijdschrift
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de Volkskrant

Televizier

Focus
alleen voor intern/eigen gebruik

alleen voor intern/eigen gebruik

Het Parool

NRC Handelsblad
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Geef je leven kleur met Boekerij-bestsellers

colofon
NEDERLAND

BELGIË

UITGEVERIJ MEULENHOFF BOEKERIJ
Amstelplein 34
1096 BC Amsterdam

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 020 535 35 20

SPECIAL SALES MANAGER
Miriam de Nijs
s
Telrsje06
515 316 65
e
os
nv
s e e do
w
pje mdnijs@meulenhoffboekerij.nl
eu
jm
orp

hoff
meulen
j.m.

16:1
0

na

tg

iale
en
AM
IT

Y

.j

E

sa

hoff
meulen
j.m.

9-20

05

16:1

Pagi

na

1

OD

s ui

i
dt
oe
u
ed

G.

Hoek

stra

& Fiep

Pagina

Weste

ho

SE

GA

ff

Zomer 2020

13:31

jiR
jpm tiu
se
d
ne
oe
ev
du
e
od
so

r
ejs

n
ev

5

27-09-200

DOOS

dt

iu

se

s
Uitgeverij Boekerij en Uitgeverij Meulenhoff zijn onderdeel
van Lannoo Meulenhoff. Prijzen, verschijningsdata en promotieactiviteiten zijn indicatief. Hoewel wij de grootst
s
rsje
mogelijke nauwkeurigheid betrachten, kunnenentussen
het
moment waarop deze brochure wordt samengesteld en de verschijningsdatum van de boeken veranderingen
ve
os
s
o
je
d
mp
de met onze afdeling Verkoop Binnendienst, die u adequaat kan informeren. Leveringen vinden plaats volgens de algemene
optreden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen
Rij e ou
d
uit
verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lannoo Meulenhoff. Deze voorwaarden worden u op verzoek graag verstrekt.

do
doos

s
rsje
ve
en
os
jes e do
mp
d
Rij e ou
d
uit

E
ITI
ED
UM
ILE
JUB

e
od

oe
du

ff

de
oude

iR
mj
ejp

os
do sjes
r
de
ve
ou
en
de
jes
uit
p
m
Rij

jsr

es

so

ff

ED

en

jiR

.j

n
ev

ho

SO

ul

jpm

.m

jsr
se

os
do
en

22

. me

e
es

em

iu

de
ul

j.m

os

lu

dt

ne

oe

oh

du
de

o
so

ou
. me

50

do
we

od
so

Han

an

de

versj

nieu

ff

t de

ho

01

0-

-9

02

aP

ig

1
uit

1

:6

e doos
nieuw

es

en

IR

MJ

JP

UO

rsje

en

MO

LS

ve

iR
mj
ejp

en

es

ff

n
ev

meulenho

pjes

j.m.

jsr

ijm
sR

e

e
us

sjes
ver
s en doos
pje
e
Rijm oud
de
uit

N

BOEKERIJ FICTIE
pjes

Rijm

ndorp

NIEUWE

& Fiep

13:31

nd
este
W

1

27-09-200

Pagina

DOOS

16:10

NIEUWE

22-09-2005

RIJMPJES

DOOS

OMSLAG

OUDE

rspje
veoros
tend
en
eses do
W
eppj oude
Fijm
a &Ri de
str uit

GA

t de

s ui

rsje

You are a badass
ISBN 978-90-225-8744-7

RIJMPJES

SA

ve

na

0

ff

1

Pagi

16:1

05

9-20

22-0

DOOS

OUDE

na

PJES

AG

0

RIJM

1

Pagi

16:1

OMSL

05

9-20

22-0

DOOS

OUDE

PJES
RIJM

pjes

AG
OMSL

Rijm

en
s ui

rsje

ve

Vier vragen die je leven
veranderen
ISBN 978-90-225-9081-2

. me

ul

en

De kunst van het samenkomen
ISBN 978-90-225-8846-8

OMSLAG

ISE

d
en
ijn e
rdw rd
Ve aa

ÇO
ff

pjes
j.m

Het klavertje vier
ISBN 978-90-225-9133-8

13:

27-

orp

ep

& Fi

kstra

Hoe

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

Rijm

OUDE

G.

Han

ek

AN

j.m

Pagi

PJES

5

200

09-

S

DOO

UWE

NIE

moordenaar

ZOMER 2020

05

RIJM

1

ina

Pag

van de sluip-

ES

MPJ

RIJ
LAG

es
rsj
ve
s
oo
en
jes we d
u
mp
Rij e nie
d
uit

E
ITI
ED
UM
ILE
JUB

31

Outlander?

Meulenhoff fictie

9-20

OMSL

Gabaldon –

OMS

22-0

DOOS

Diana

ISE
ÇO
AN N
FR AGA
S

16:1

OMSL

en
oek rt
e h ha
Maas – et
D
h
Hetames
vn

de

Ho

IPS

FR

5

0

stra

22-0

Hoek

DOOS

G.

OUDE

Han

IPS

n G.

ILL

1

ILL

Ha

PH

LIA

RIJMPJES

ho

ou
de

en

RIJM
PJES

PH

en
ijn
rdw rde
Ve aa
JU

n
eke rt
ho t ha
Den he
va

LIA

os
do
we

nieu

King –
Het Instituut?

OMSLAG

en

t de

s ui

rsje

uit

pjes
Rijm

es

rp

ul

versjes

ve

s en

rp

zo
ut,

Tim

OMSL

t de

endo
West

bu

JU

s
s
rsje
rsje
ve
ve os
os
en e do es en e do
pjes euw Rijmpj nieuw
ni
de
Rijm
de
uit
uit

de

York

endo
West

. me

os

j.m

Rijmpje

s ui

jes
ers
n v os
se
o
pje de d
m
Rij e ou
d
uit

ch

ew
eN

N

rsje

1

Kasten –
Trust again?

jiR
jpm tiu
se
ed
ne
uo
ev
ed
jsr
se ood
s

astis

t.’ Th

GA

ve

jiR
jpm
se

na

0

Weste

fant

rfec

SA

en

ne

1

Pagi

& Fiep

‘Een

ijd
g alt
nt
is no
an lkskra
e Sag de Vo
nçois ★★★★
’
Fra
van boek.
d
sse
triste pelen
ur
om
njo
overr
‘Bo
een

ndorp

stra

GA

pe

E

ff

rev

ejs

s
iu

na

0

16:1

05

9-20

22-0

DOOS

OUDE

PJES

RIJM

Hoek

SE

ff

als

IS

meulenho

pjes

j.m.

dt
oe

u
ed

MEER DAN
10.000
VERKOCHT!

G.

ho

ed

ÇO

ijm
sR

od

so

os
do sjes
r
de
ve
ou
en
de
jes
uit
p
m
Rij

Han

ED

en

go

AN

sjes
ver
s en doos
pje
e
Rijm oud
de
uit

ff

SO

ul

N

GA

s
rsje
ve
en
os
jes e do
mp
d
Rij e ou
d
uit

1

ho

22

. me

SA

FR

Pagina

en

j.m

E

E
ITI
ED
UM
ILE
JUB

16:10

ul

50

de

versj

IS

doos

22-09-2005

en
tijd
tere
Bit

DOOS

. me

MO

LS

an

IR

MJ

JP

UO

OD

01

0-

-9

02

uit

aP

ig

1

en

1

:6

e doos
nieuw

es

pjes

Rijm

ÇO

hoff

Llo

OUDE

rspje
veoros
tend
en
eses do
W
eppj oude
Fijm
a &Ri de
str uit

j.m

F

N
RA

meulen

s

RIJMPJES

RIJ
LAG

OMS

t
Bit den
tij

j.m.

ga

nd
este
W

& Fiep

r
Va

OMSLAG

ek

Ho

13:

27-

NIE

MPJ

orp

ep

& Fi

kstra

Hoe

stra

io

n G.

Ha

1
ina

Pag
31

5

200

09-

S

DOO
UWE

ES

G.

Han

Hoek

ar

es
rsj
ve
s
oo
en
jes we d
u
mp
Rij e nie
d
t
i
u

E
ITI
ED
UM
ILE
JUB

io
ar as
M rg
a
V l os a
L ere

versjes

ff

AG

ho

M

en

G.

os

do
ul

Han

de

ou
. me

1

t de
j.m

Pagina

s ui

rsje

ve

ste ds
be
de a sin n
n is Llos en ee zijn
de
tij rgas Bok van cio
js
ere Va
itt van n de wi mer
‘B
be Co
va
ar El
man st
ro t fee legba ap.’
He er rsch
we
on eeste
m

ZOMER 2020

tag
ers
Ov

en

Nice girls don’t get the
corner office
ISBN 978-90-225-8468-2

AG

tag
ers
Ov

IG

pjes
Rijm

RIJM

os

.m

em

do

lu

de

ne

GA

oh

verkoren
(maar dat
omslag is er
nog niet)

ou

ejp
es
n
ev
jsr
se
iu
dt
e
uo
ed

e

ff

22-0
DOOS
OUDE
PJES
AG

AG

E
best
IG
de
GA
Y
I TRoth – Uit-

van

Pagi

OMSL

Dit is een goede gids
ISBN 978-90-225-9002-7

ur

05
9-20

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

aute

AM

16:1

OMSL

Alegria
ISBN 978-90-225-8496-5

n de

t de

1

27-09-200

OMSLAG

RIJMPJES

NIEUWE

DOOS

5

13:31

Pagina

E
ITI
ED
UM
ILE
JUB

od
so

ffi
ko
de dt
at or
or d d w
Vo kou

iR
mj

af

chi

agu

Va

|

oder
Schr

s ui

1

he

Kaw

a

shik

To

an
Rom

r
selle

rsje

Pagi

Op

zu
ika

Op

ve

rp

05

el

sh
To

os

ls

s
rsje
ve
en
os
jes e do
mp
d
Rij e ou
d
uit

& Fiep

9-20

tw

do
we

jiR
jpm tiu
se
ed
ne
uo
ev
ed
jsr
se ood
s

s
f
ell
t W ale a
i
en
g
t
he
dic

ne

Ae

e
offi
ek t
t d or d
rda d w guchi
o
Vo kou Kawa
zu

en

ve

endo
West

22-0

stra

DOOS

Hoek

OUDE

G.

PJES

d ic

Han

ff

ne

s
s
rsje
rsje
ve
ve os
os
en e do es en e do
pjes euw Rijmpj nieuw
ni
de
Rijm
de
uit
uit

ho

pjes

do

de

doos

en

en

Rijm

ff

ou

oude

Rijm

SO

ul

d

s
s
rsje
rsje
ve
ve os
os
en e do es en e do
pjes euw Rijmpj nieuw
ni
de
Rijm
de
uit
uit

ho

t de

s ui

rsje

de

pjes

22

. me

bla

1

j.m

RIJM

50

OMSL

01

de

versj

Weste

nieu

1

an

be

t de

na

E

OD

s ui

1

Pagi

16:1
05

0

& Fiep

els

na

uit

rsje

ve

na
0

stra

0-

-9

02

uit

aP

ig

1

en

1

:6

e doos
nieuw

es

pjes

Rijm

ndorp

Hoek

s

9-20

RIJM

G.

nd

Pagi

en

versjes

en
Han

rsje
ve
en
os
jes e do
mp
d
Rij e ou
d
uit

22-0
DOOS
OUDE
PJES
AG

N DE

Ha

0

s en

pjes

iR

mj

ejp

es

n
ev

MEER DAN
50.000
VERKOCHT!

E VA

C

Bok
de
van
est
t fe
He

sjes
ver
s en doos
e
oud

jsr

se

MEER DAN
20.000
VERKOCHT!

ND

man

16:1

ul

Rijmpje

de

pje

iu

dt

e
uo
ed
od

so

MEER DAN
15.000
VERKOCHT!

os
do sjes
r
de
ve
ou
en
de
jes
uit
mp
ij
R

T EI

io
s
ar
M rg a
Va s a
Llo

Rijm

ff

N HE

e ro

05

. me

os

1

ho

VA

TE UR

loz

9-20

Pagina

en

GA

.’ NR

io
ar as
M rg
Val os a
t
L
He est e
fe n d
va ok
B

erga

22-0

16:10

ff

ul

SE

we

DOOS

22-09-2005

meulenho

. me

AU

MO

LS

IR

MJ

JP

O
DU

en

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

OUDE

DOOS

j.m.

j.m

N DE

‘E

ID

M HE

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

PJES

j.m

OUDE

uit
Rijm
jes

VA

AA

RIJM

RIJMPJES

rsp
veoros
tend
en
eses do
W
eppj oude
Fijm
a &Ri de
str uit

27-

NIE

RIJ
LAG

OMS

EE NZ

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

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

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

BESTELADRES NEDERLANDSE
BOEKHANDELS
Centraal Boekhuis en Uitgeverij
Meulenhoff Boekerij

en

The Astro Poets
ISBN 978-90-225-9000-3

ul

Dogfulness
ISBN 978-90-225-8772-0

Rayon Zuid
Petra van Ee
Tel 06 150 160 01
pvee@meulenhoffboekerij.nl

oude

Ikigai
ISBN 978-90-225-7845-2

E-BOOKS
Leonore Willemsen
Tel 06 253 714 57
willemsen@meulenhoffboekerij.nl

de

Dingen die je alleen ziet als
je er de tijd voor neemt
ISBN 978-90-225-8112-4

MEER DAN
140.000
VERKOCHT!

TRADE MARKETING
Lotte Zandvliet
Tel 06 319 305 95
lzandvliet@meulenhoffboekerij.nl

AG

MEER DAN
200.000
VERKOCHT!

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

uit

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

s en

Catfulness
ISBN 978-90-225-8121-6

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

Rijmpje

Zen & de kunst van
eenvoudig leven
ISBN 978-90-225-8562-7

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

. me

Houden van dingen die niet
perfect zijn
ISBN 978-90-225-8372-2

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

MEER DAN
25.000
VERKOCHT!

j.m

MEER DAN
35.000
VERKOCHT!

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

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