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Indrukwekkend interview Femke van der Laan met Emilie Pine

Marc Tritsmans wint Melopee poëzieprijs
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Thomas Verbogt (Boekhandel Den Boer)

Richard Dawkins in een bomvol Naturalis
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Bestsellerauteur Leïla Slimani

WINNAAR
PRIX
GONCOURT

(Marokko, 1981) is opgegroeid
in Frankrijk en studeerde politicologie en
handelswetenschappen. Voor De perfecte op
pas (eerder: Een zachte hand) won ze de Prix
Goncourt. Het boek werd verfilmd onder de
titel Chanson douce. Ook haar debuut In de tuin
van het beest werd een wereldwijde bestseller.
Seks en leugens, een bundel met openhartige
interviews over de hypocriete seksuele moraal in Marokko, werd genomineerd voor de
Prix Renaudot. Leïla is sinds 2017 persoonlijk
vertegenwoordigster van president Macron
voor de Francofonie.

© xxxx

leïla slimani
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schrijft trilogie
Het land van de anderen

© getty images

‘Niet zomaar een schrijfster en journaliste
maar een ster, een fenomeen, een symbool voor
de vrije Franse vrouw van nu.’ nrc handelsblad

Mathilde. Het eerste deel van de trilogie
Het land van de anderen

TOPTITEL

Off the record
Een boerderij op het Marokkaanse platteland is een setting die we niet van Slimani gewend
zijn. Maar ze is een multitalent. En ze had een bijzondere bron om uit te putten: haar eigen
familiegeschiedenis. Een hoofdpersoon als Mathilde kun je bijna niet verzinnen; wat een
avontuurlijke vrouw. Ik kan niet wachten op het volgende deel, dat ongetwijfeld over het
intelligente buitenbeentje Aïcha zal gaan.’ SvL
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l e ï la s l im a n i

Mathilde
Het land van de anderen
1946. De Franse Mathilde valt als een blok voor
Amine, een Marokkaanse officier in dienst van
het Franse leger. Ze trouwen en vertrekken naar
zijn familieboerderij in een klein dorpje, uren rijden van Meknes. De liefde wordt constant op de
proef gesteld maar houdt stand en ze krijgen een
dochter, Aïcha, en een zoon, Selim. Mathilde
vecht tegen de armoede en het heersende patriarchaat, soms met succes. Zo ontwikkelt ze zich tot
dokter voor de plattelandsbevolking. Dit kleurrijke familieverhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een steeds grimmiger wordende onafhankelijkheidsstrijd van protectoraat Marokko
tegen Frankrijk, waarin Mathilde en Amine geen
partij willen kiezen. Maar dan komt de dag dat de
strijd ook hun afgelegen streek bereikt.
Mathilde is het eerste deel van de trilogie Het land
van de anderen. Het verhaal is gebaseerd op Slimani’s eigen familiegeschiedenis, met een oma uit
de Elzas, een opa uit Marokko, en een moeder die
opgroeide op het arme boerenbedrijf van haar
ouders maar toch de eerste vrouwelijke gynaecoloog van Marokko werd.

• gebaseerd op eigen familiegeschiedenis
• in 50 landen vertaald
• winnares Prix Goncourt
• verfilming De perfecte oppas en In de tuin
van het beest

uitgebreide
marketingcampagne, o.a.:
• socialmediacampagne
• pos -materiaal op aanvraag
• auteur beschikbaar voor interviews
• leesexemplaren
• auteursbezoek najaar 2020
• veel media-aandacht

ISBN 978-9046827000



historische roman

frankrijk

marokko

prix goncourt

bestseller

juni 2020 | € 20,99 | gebonden met omplakte band | 13,5 x 21 cm | 320 blz.
oorspronkelijke titel Le pays des autres | vertaling Gertrud Maes | nur 302/342 historische roman
omslag Studio Jan de Boer | ebook isbn 9789046827017 | isbn 9789046827000

9 789046 827000
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Ongelofelijk maar waargebeurd:
hoopgevende oorlogsklassieker

Off the record
Je blijft je verbazen over dit verhaal. Op vrijwel elke pagina, elke dag in hun leven had
het mis kunnen gaan. Het is een regelrecht wonder dat deze familie de oorlog heeft
overleefd en het stemt zeer hoopvol dat zo veel mensen hen hebben geholpen of ervoor
hebben gekozen hen niet te verraden. Tegelijk is het een prachtig coming-of-ageverhaal van een jongen die opgroeit in bizarre tijden.’ NS
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v a l e nt i n s e n g e r

De jongen uit de Kaiserhofstrasse
Hoe een Joodse familie op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefde
Op de Kaiserhofstrasse in Frankfurt wonen acteurs, travestieten, dames van lichte zeden, studenten – en de familie Senger. Vanwege hun
Joodse achtergrond en communistische idealen
zijn ze tsaristisch Rusland ontvlucht en in Frankfurt hebben ze een nieuw thuis gevonden. Als
Hitler in 1933 de macht grijpt, neemt Valentins
moeder het gevaar al snel serieus en zorgt voor
valse documenten. Maar de angst om ontdekt te
worden beheerst de familie elke dag.
Dan wordt de jonge Valentin voor het eerst verliefd. Hoe kan hij een meisje beter leren kennen
zonder zijn familie in levensgevaar te brengen?
Zijn moeder wordt letterlijk ziek van zorgen.
De jongen uit de Kaiserhofstrasse is het ongelofelijke
verhaal van de onverwachte hulp en het enorme
geluk waardoor de familie de oorlog weet te
doorstaan.

• Spiegel-bestseller
• moderne klassieker
• leesexemplaren en pos -materiaal
op aanvraag

‘Een authentiek stukje moderne
geschiedenis, dat heel helder en levendig,
en niet zonder humor, meer laat zien van
het dagelijkse leven in het Derde Rijk dan
een stapel geschiedenisboeken.’
zeit magazin

© manfred schad

‘Een prachtig verteld verhaal,
een onvergetelijk beeld van een Duitse
straat en zijn bewoners onder druk van
fascisme en oorlog.’ the new york review

valentin senger (1918-1997) werd in Frankfurt
geboren. Na de Tweede Wereldoorlog werkte hij
als journalist. In 1978 debuteerde hij met De
jongen uit de Kaiserhofstrasse, dat later ook verfilmd werd. In 2010 werd het opnieuw uitge
geven in Duitsland, en belandde prompt op de
bestsellerlijst.
ISBN 978-9046826973



waargebeurd

woii

duitsland

klassieker

september 2020 | € 20,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 240 blz. | oorspronkelijke titel
Kaiserhofstrasse 12 | vertaling Lucienne Pruijs | nur 320 | omslag bij Barbara
ebook isbn 9789046826980 | isbn 9789046826973

9 789046 826973
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‘Lalami geeft een historische figuur die door
de geschiedenis de mond is gesnoerd alsnog een stem
in deze weergaloze roman.’ San Francisco Chronicle

Off the record
Historische fictie op z’n best. Estebanico is een fantastische verhalenverteller, die zijn
gezelschap scherpzinnig karakteriseert. Je waant je een medereiziger. En dat is even
slikken, want in plaats van “het beloofde land” met tonnen vol goud krijg je te maken
met schipbreuk, alligators, kannibalisme en muiterij. Een aanrader voor iedereen die
houdt van avontuurlijke en fascinerende verhalen over verre landen en lang vervlogen
tijden.’ SvL
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l a il a l a la m i

La Florida
In 1527 vertrekt ontdekkingsreiziger Pánfilo de
Narváez met zeshonderd man en honderd paarden uit de haven van Andalusië met als doel het
zuiden van de VS op te eisen voor de Spaanse
kroon. Maar vanaf het moment dat de mannen
van Narváez in Florida voet aan wal zetten, krijgen ze te kampen met zware tegenslagen: navigatiefouten, ziekte, honger en verzet van inheemse stammen. Nog geen jaar later zijn er nog
maar vier mannen in leven: een Spaanse edelman, een jonge ontdekkingsreiziger, de schatmeester van de expeditie én diens tot slaaf gemaakte dienaar, die door de drie Spanjaarden
Estebanico wordt genoemd. Dit is zijn verhaal.

• finalist Pulitzer Prize en Booker Prize
• Boek van het Jaar volgens o.a.
The New York Times, Financial Times,
Wall Street Journal, npr , Kirkus en
Goodreads
• verschijnt tegelijk met slavernij
tentoonstelling Rijksmuseum
• auteursbezoek ism Border Kitchen

‘Verbluffend. Een nieuw licht op
de ontdekkingsverhalen van de
Nieuwe Wereld.’ the huffington post

© april rocha

‘Adembenemend verhaal over een van
de eerste ontmoetingen tussen Spaanse
veroveraars en de indianen. Een heftige
en veel vervalste geschiedenis die door
Lalami op briljante wijze is herschreven
en aanvoelt als waarheid.’ Salman Rushdie

heeft vele prijzen gewonnen met
haar eerdere romans en verhalen. La Florida was
haar wereldwijde doorbraak. Ze is professor
Creative Writing aan Riverside en woont in Los
Angeles.

laila lalami

ISBN 978-9046826287



ontdekkingsreizen

slavernij historische roman

schipbreuk

indianen

augustus 2020 | € 24,99 | paperback | 15 x 23 cm | 416 blz. | oorspronkelijke titel
The Moor’s Account |vertaling Lucie van Rooijen en Inger Limburg | nur 302/342 historische roman
omslag Nico Richter | ebook isbn 9789046826294| isbn 9789046826287

9 789046 826287
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Ontroerende herinneringen aan
een moeder die altijd zong

Off the record
Doe jezelf een plezier en lees Guus Luijters! Hij neemt je mee naar een wereld met een
moeder die zingt terwijl ze zijn haar in een kuifje kamt. Waarin hij de volwassenen met
een borrel op over de oorlog hoort praten en het maar half begrijpt. Waarin zijn vader
van zijn moeder houdt, en zijn moeder van hem.’ NS
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g u u s l u ij t e r s

Moeders lopen nooit weg
Mijn moeder had een hekel aan vlekken, maar ze hield
van klein. En van poezen. En van mijn vader. Ik hoop
dat ze in een hemeltje zonder vlekken komt, waar poezen
zijn. En waar mijn vader ook is.
Guus Luijters herdenkt zijn moeder in de voor
hem zo kenmerkende, kleine, intieme schetsen.
Hij beschrijft een vrouw die van schoenen hield,
die stopte met werken toen ze in 1940 trouwde,
en een kind kreeg in oorlogstijd. Een moeder die
de verbindende factor was in het leven van haar
echtgenoot en hun enige zoon, en gesteld was op
comfort en tijd voor zichzelf. Luijters verweeft
dierbare momenten en rauwe, soms pijnlijke
herinneringen tot een herkenbare kroniek van
een liefdevol leven.

• intiem portret van een moeder
• herkenbaar tijdsbeeld
• alom geliefd en geprezen auteur
Over Lege stad:
‘Guus Luijters geeft ook de lezer weer zijn
eigen jeugd cadeau. ****’ het parool
‘Heel zorgvuldig en zonder sentimenten
opgeschreven. ****’ de volkskrant
Over Klein geluk:
‘Juweeltjes, stuk voor stuk.’

© eddy posthuma de boer

Hanneke Groenteman, de volkskrant

publiceerde romans, novellen,
poëzie en het indrukwekkende In Memoriam. In
Lege stad schreef hij al eerder over zijn ouders en
de eerste zeven jaren van zijn leven. Zijn meest
recente publicatie was de verzameling columns
Klein geluk – In de stad.

guus luijters

ISBN 978-9046827239



memoir

moeder

zoon

amsterdam

nostalgie

augustus 2020 | € 20,– | gebonden met omplakte band | 12,5 x 20 cm | 160 blz. | nur 301
omslag Nico Richter | ebook isbn 9789046827246 | isbn 9789046827239

9 789046 827239
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‘Veel boeken claimen het perfecte strandboek
te zijn. Dit boek is het.’ Wallstreet Journal

Off the record
Op de uitgeverij noemen we dit ons bingeboek. Het is net zo verslavend als de beste
Netflix-series. Bovendien is Joshilyn Jackson een veelzijdige auteur die haar personages
diepgang geeft en meer te bieden heeft dan alleen een spannend verhaal. Hierdoor is ze
heel groot geworden in de vs . Ik hoop dat we nog veel van haar gaan uitgeven.’ NS
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j o s hi ly n j a ck s o n

Nooit heb ik ooit
Het begint als een spel op een avond bij de leesclub. Nooit heb ik ooit… iets heel ergs gedaan.
Maar Amy heeft wél iets heel ergs gedaan. En
Roux, de charmante nieuwkomer in de wijk waar
Amy woont, weet precies wat dat is.
Roux belooft dat ze haar met rust zal laten als
Amy volgens haar regels speelt. Maar Amy is niet
bereid om alles te verliezen. Ze zal terugvechten,
en in dit razend spannende kat-en-muisspel kan
maar één iemand winnen.
Vol trots introduceren we Joshilyn Jackson,
meesteres in spanning, intrige en drama. Verslaving én voldoening gegarandeerd!

• Desperate housewives meets Killing Eve
• voor lezers van Liane Moriarty
• New York Times-bestseller
• ‘De perfecte thriller’ volgens
People Magazine
• voor de Spannende Boeken Weken

‘Briljant. Verschrikkelijk geloofwaardig,
elk verslavend hoofdstuk brengt je verder
in de strijd om de ander voor te zijn.’
the sunday times

socialmediacampagne
met winactie

‘Heerlijk: spanning en verrassingen,
echte personages en een enge,
onheilspellende sfeer.’ Lee Child

Nooit heb ik ooit:
geef jezelf 1 punt voor elk ding
dat je niet gedaan hebt
gespijbeld
een bot gebroken
op tv geweest
naakt gezwommen
een boete gekregen
gelogen tegen een geliefde
drugs gebruikt
mijn naam veranderd
iemand verraden
iemand vermoord

© wes browning












‘Wees gewaarschuwd: je blijft
de hele nacht doorlezen.’ kirkus

joshilyn jackson is bestsellerauteur
en heeft acht romans op haar naam
staan. Haar boeken zijn vertaald in
twaalf talen. Ze woont in Georgia met
haar man en twee kinderen.

ISBN 978-9046826324



strandboek

thriller

spel

drama

juni 2020 | € 21,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 384 blz. | oorspronkelijke titel
Never Have I Ever | vertaling Ineke Lenting | nur 302/330 thriller | omslag image realize
ebook isbn 9789046826331 | isbn 9789046826324

9 789046 826324
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‘Een taalspetterend feest van vriendschap.’
die zeit

M

aar wat heeft dit met onze leeftijd te maken,
Johanna? Als alles zogenaamd is zoals het is,
ach, zoals het werkelijk is, dan zou Simon nu zijn
koffer moeten pakken en moeten weggaan, niet tien jaar
geleden, niet morgen, niet overmorgen, maar vandaag, nu
meteen, vandaag nog zou hij moeten gaan, op zijn laatst
morgenvroeg, terwijl ik in de deur sta toe te kijken, nachtdronken, nauwelijks wakker, hoe hij met beide handen zijn
koffer dichtklapt, met weinig kleren maar wel veel schriften, zijn schoudertas omhangt, zijn jas en zijn sjaal pakt,
de deur openduwt en zonder zich om te draaien naar het
hekje loopt, de paar treden naar de straat af en rechtsaf
naar de bushalte, omdat hij de auto voor ons achterlaat,
onze doorgeroeste auto vol broodkruimels, snoeppapiertjes en verweesde poppenarmen.

Fragment uit: Slapen doen we later
Zsuzsa Bánk
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ZSUZSA BÁNK

ISBN 978-9046827000

9 789046 827000

© hollandse hoogte

Een van de grote schrijvers van deze tijd
Veelbekroond auteur van bestseller De zwemmer

150.000 exemplaren verkocht in Duitsland

Off the record
Zsuzsa Bánk is een van de grootste schrijvers van deze tijd. Haar taal is wonderschoon,
het liefst wil je elke zin meteen nog eens lezen. En ze weet haarfijn te verwoorden waar
het om gaat in dit leven, ze wijst de weg met haar roman. Ik ben al jaren fan en ontzettend trots dat we haar nu uitgeven bij Nieuw Amsterdam.’ NS
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z s u zs a bá n k

Slapen doen we later
Schrijver Márta woont met haar man en drie kinderen in een grote stad. Elke dag is een strijd om
overeind te blijven en haar werk te verdedigen tegen de alledaagse beproevingen. Johanna, met
wie ze al haar hele leven innig bevriend is, geeft
les op een dorpsschool en woont alleen in het
bos. Zij worstelt met haar verleden: de man die
haar heeft verlaten, een hardnekkige ziekte, de
vroege dood van haar vader.
Beide vrouwen weten dat ze meer willen. Maar
wat doen ze met dit leven, nu de helft er al opzit?
En wat doet het leven met hen?
Slapen doen we later is een betoverende literaire
roman, over het geluk van vriendschap en de
poëzie van het leven.

• prijswinnend auteur
• wereldwijd vertaald
• pos -materiaal op aanvraag
• vooruitexemplaren
• actueel thema: midlife van vrouwen

‘Je wilt deelnemen, meelijden, meelachen,
je wilt net zulke mooie woorden kunnen
vinden en zo levenswijs zijn als de twee
heldinnen.’ neue presse
‘Een verhaal recht uit het leven, over het
leven. En een lofzang op ware vriendschap.’

(1965) werkte als boekhandelaar
en studeerde Literatuur en Politicologie in Mainz
en Washington. Ze woont met haar man en twee
kinderen in Frankfurt. Haar debuutroman De
zwemmer, die ook in Nederland een bestseller
was, werd met vele prijzen bekroond, waaronder de Deutsche Buchpreis.

deutsche presse agentur

zsuzsa bánk

‘Meesterlijk hoe het leven van alledag gloeit
met haar prachtige zinnen.’
norddeutscher rundfunk

‘Wat doen we met dit leven,
nu de helft achter ons ligt?’

ISBN 978-9046826300



vriendschap

vriendinnen

midlife

stad

platteland

juni 2020 | € 24,99 | paperback | 15 x 23 cm | 496 blz. | oorspronkelijke titel
Schlafen werden wir später | vertaling Irene Dirkes en Lucienne Pruijs | nur 302
omslag bij Barbara | ebook isbn 9789046826317 | isbn 9789046826300

9 789046 826300
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De nieuwe bestseller van ’s werelds
nummer 1-thrillerauteur

VERSCHIJNT
OP THE 4TH
OF JULY

Off the record
Patterson heeft de inside information van zijn goede vriend Bill Clinton gebruikt voor
deze sequel van President vermist. Het is vintage Patterson: snel, pakkend en lekker leesbaar. Maar dan met een goed, smeuïg thema: de intriges rond een president die vreemdgaat. Wederom een kijkje achter de schermen van het intrigerende Witte Huis dus, vol
geheimen met grote gevolgen.’ SvL

fictie · zomer 2020

j a m es p a t t e r so n & b r e n d an d u b o i s

De First Lady
President Tucker van de Verenigde Staten beleeft
een gruwelijke nachtmerrie. Zijn herverkiezingscampagne wordt overschaduwd door zijn affaire
en tot overmaat van ramp is zijn vrouw, First Lady
Grace Tucker, verdwenen. Het is aan Sally Grissom, hoofd van de presidentiële bewakingsdienst, om de First Lady op te sporen. Heeft
Grace zich teruggetrokken om te ontsnappen
aan het bedrog van haar man en alle media-aandacht? Of is er meer aan de hand en is de First
Lady in gevaar?
De First Lady is een meeslepende thriller vol intriges, geheimen en verrassingen. Een beklemmend verhaal over macht, overspel, chantage en
de vraag wie je kunt vertrouwen.

• campagne rond verschijnen op
the 4th of July
• alles wat je van Patterson verwacht:
intriges, spanning en sensatie
• voor de lezers van President vermist:
meer dan 50.000 exemplaren verkocht
• pos-materiaal op aanvraag

Over President vermist:
‘Doet denken aan Homeland en House
of cards. Vol ijzersterke details.’ flair

Is de vrouw
van de machtigste
man op aarde
in gevaar?

‘Een geslaagde politieke thriller. […]
biedt inzicht in hoe het er achter de
schermen van het Witte Huis aan toegaat.’
**** nrc next
‘Ideale vakantielectuur.’ humo

james patterson is de succesvolste thrillerauteur
ter wereld. Van zijn boeken zijn meer dan 350
miljoen exemplaren verkocht. Eerder schreef hij
samen met Bill Clinton de bestseller President
vermist. Naast het schrijven van thrillers maakt
hij zich sterk voor leesbevordering.

ISBN 978-9046826348



thriller

washington

president

first lady

bestseller

juli 2020 | € 20,– | paperback | 13,5 x 21 cm | 320 blz. | oorspronkelijke titel The First Lady
vertaling Waldemar Noë | nur 330 thriller | omslagbewerking Bart van den Tooren
ebook isbn 9789046826355 | isbn 9789046826348

9 789046 826348
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Nachtvangst

Nachtvangst laat zien hoe het leven
er nu voorstaat
Froukje van der Ploeg maakt in Nachtvangst tref
zeker en overtuigend de balans op. Beloften die
uitgesproken zijn worden ongedaan gemaakt,
huizen worden verkocht voor ze af zijn, mannen
ingeruild voor vrouwen. Van der Ploeg laat je
denken aan de momenten die je niet zag. Aan de
betoverende ontmoetingen in de uren dat je loskomt van de dag.
Nachtvangst is een bundel die onderzoekt waarom
mensen verklaringen nodig hebben; die groot
maakt wat klein is, en klein maakt wat groot is.

De pers over het werk van Froukje
van der Ploeg:
‘Herkenbare poëzie, zij geeft met
een treffend beeld een verrassende
draai.’ trouw
‘Subtiele poëzie die hard aankomt.
****’ de volkskrant

is docent poëzie en
schrijftraining aan de Schrijversvakschool. Ze
ontving de Hollands Maandblad Poëziebeurs en
werd genomineerd voor de J.C. Bloemprijs. Ze is
met regelmaat te gast op festivals en schrijft ook
in opdracht. Nachtvangst is haar vierde bundel.

© eduard dieters

froukje van der ploeg

ISBN 978-9046826348
978-9046827000
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mei 2020 | € 20,– | paperback | 15 x 20 cm | 48 blz. | nur 306
omslag Herman van Bostelen | isbn 9789046827284
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op veler verz oek nu in ge bonden editi es
m i ch a e l o n d a at j e

Blindganger
Meer dan 25.000
exemplaren verkocht!
€ 20,-

ISBN 978-9046827277

september 2020 | € 20,- | gebonden met omplakte band | 13,5 x 21 cm | 288 blz. | nur 302
omslagbewerking Nanja Toebak | ebook isbn 9789046823934 | isbn 9789046827277

9 789046 827277

€ 17,50

€ 17,50

ISBN 978-9046827109

ISBN 978-9046827093

reeds verschenen | € 17,50 | gebonden met omplakte band
13,5 x 21 cm | 224 blz | nur 301 | omslag Nico Richter
ebook isbn 9789046819388 | isbn 9789046827109

reeds verschenen | € 17,50 | gebonden met omplakte band
13,5 x 21 cm | 240 blz. | nur 301 | omslag Nico Richter
ebook isbn 9789046822913 | isbn 9789046827093

9 789046 827109

9 789046 827093
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Off the record
Xxx’ XxX
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non-fictie
• xxx
• xxx
• xxx

‘Xxx.’ xxx
‘Xxx.’ xxx
‘Xxx.’ xxx

ISBN 978-9046827000

9 789046 827000

Standaardwerk met een
nieuwe kijk op de Vikingen

Off the record
Woeste mannen met baarden op veroveringstocht: een ingesleten beeld van de Vikingen.
Topexpert Neil Price werpt in dit monumentale boek een ander licht op het leven en de
cultuur van de Vikingen, die in Bagdad rondliepen, door Afghanistan trokken en als
eerste Europeanen Amerika bereikten – je kunt je het haast niet voorstellen. Koop zeker
ook dit boek als je de avonturen volgt van Vikinghoofdman Ragnar Lodbrok in Vikings
(Netflix)!’ TvL
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n e i l p r i ce

De Vikingen
Een nieuwe geschiedenis
De periode tussen 750 en 1100 wordt het Vikingtijdperk genoemd, waarin de Vikingen hun wereld vergrootten door te koloniseren, te plunderen
en handel te drijven. Zij brachten daarmee ook
nieuwe ideeën, technologieën, gebruiken en een
ander geloof naar de gebieden en landen die zij
ontdekten, van Noord-Amerika tot de Aziatische
steppen.
Duizend jaar lang is hun geschiedenis verteld
vanuit het standpunt van de volkeren die werden
overheerst. Op basis van archeologische vondsten beschrijft Vikingenexpert Neil Price vanuit
het perspectief van de Vikingen hun unieke geschiedenis en cultuur. Zo wordt voor het eerst
duidelijk hoe zij woonden, hoe ze in hun levensonderhoud voorzagen, wat hun rituelen waren en
waarin ze geloofden. De Vikingen biedt een compleet en nieuw beeld van een volk dat de wereld
veranderde.

• vanuit het perspectief van de Vikingen
• internationaal geroemd expert
• gebaseerd op dertig jaar onderzoek
• auteursbezoek en interviews
‘Behoort tot de briljantste en origineelste
boeken over de Vikingen die ik ooit heb
gelezen.’ Tom Holland, auteur van Rubicon,
over The Viking Way

is hoogleraar archeologie aan de uni
versiteit van Uppsala. Price
doet al 35 jaar onderzoek
naar de Vikingen en publiceerde diverse boeken
over dit onderwerp, zoals
The Viking Way.

neil price

ISBN 978-9046827116
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Magistrale en onthullende biografie van koningin
Elizabeth II, de langst regerende vorstin ter wereld

Off the record
Ze loodste Groot-Brittannië en het Gemenebest door oorlogen, rampen en politieke
crisissen en regeert nu al langer dan de tot de verbeelding sprekende koningin Victoria.
Zowel in haar werkzame als in haar privéleven kreeg zij het nodige te verduren – waarover met de jaren ook steeds meer naar buiten komt. Kijkers van The Crown zullen smullen van deze uitgebreide en onthullende biografie van de enigmatische koningin Elizabeth II.’ MvL
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s a l ly b e d e l l s m i t h

Koningin Elizabeth II
De biografie
Sinds Elizabeth in 1953 op zevenentwintigjarige
leeftijd werd gekroond tot vorstin, spreekt ze
wekelijks met de Britse premier over staatsaan
gelegenheden en ontmoet ze vele wereldleiders:
van De Gaulle, Adenauer en Kennedy tot Trump,
Merkel en Macron. Hoe slaagde Elizabeth erin de
Britse monarchie soepel en grondig te hervormen? Hoe wist ze haar mysterieuze uitstraling en
populariteit in te zetten ten faveure van haar land?
Op basis van talloze documenten en niet eerder
gepubliceerde interviews, schetst Sally Bedell
Smith een intiem portret. Elizabeth blijkt een
hardwerkende deskundige vrouw, verscheurd
tussen werk en familie. Niet eerder kwamen we
zo dicht bij de langstzittende vorstin ter wereld,
de mater familias van de Windsor-dynastie:
Koningin Elizabeth II.

• meest complete biografie tot nu toe
• ongeëvenaarde toegang tot het Britse hof
• perfecte timing: vierde seizoen
The Crown, najaar 2020
• met een nawoord van Rick Evers, royaltywatcher voor o.a. Blauw Bloed en Radio2
• New York Times-bestseller

‘Fantastisch geschreven, vol inlevings
vermogen – een onthullende blik op
het hof.’ Walter Isaacson, historicus en biograaf
‘Een excellente, alomvattende biografie.’
the new york times

‘Sally Bedell Smith geeft je de illusie
dat je de koningin persoonlijk kent.’
© privéfoto

the economist

sally bedell smith schreef biografieën van prins

Charles (2017), prinses Diana, John en Jacqueline
Kennedy, en Bill en Hillary Clinton. Ze werkte bij
Time en The New York Times en is sinds 1996 redacteur bij Vanity Fair.

ISBN 978-9046826775



royalty

biografie

groot - brittannië

geschiedenis

september 2020 | € 42,99 | gebonden met stofomslag | 15 x 23 cm | 720 blz. | oorspronkelijke
titel Elizabeth. The Queen | vertaling Marjolein Hazelzet en Annemie de Vries | nur 681 historische
biografieën | omslag bij Barbara | ebook isbn 9789046826782 | isbn 9789046826775

9 789046 826775

31

Hét omdenkboek over groei en duurzaamheid

Off the record
Meer welvaart én de natuur meer ruimte geven? Meer technologie om de wereld te verduurzamen? Meer mensen die de steden zouden moeten bevolken? Het lijkt tamelijk
paradoxaal om op deze manier een betere wereld te creëren. Lees dit boek, denk om,
overstijg je links-rechtsdenken en word ook een ecomodernist!’ TvL
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hidde boersma , ralf bodelier , maarten boudry e . a .

Meer
Hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt
Hoe lossen we de grote problemen van deze tijd
op: de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid en de biodiversiteitscrisis? Moeten we
soberder leven, met minder groei, consumptie en
reizen, zoals de groene beweging wil? Of ligt de
oplossing in minder overheid, minder ontwikkelingsgeld en minder wetenschap, zoals het
rechts-populisme voorstaat?
Niet mínder, maar méér is de enige weg, volgens
de auteurs van dit uitdagende boek. Zo pleiten ze
voor meer economische groei en welvaart om armoede te bestrijden en duurzame technologie
mogelijk te maken, en voor meer overheidsingrijpen om individuele vrijheid te creëren. Een overvloedige, moderne wereld leidt tot meer geluk en
autonomie. Als we dan ook nog in onszelf en ons
vernuft durven geloven, ligt er een stralende toekomst in het verschiet.

• grensverleggend, actueel
• voorpublicatie in De Groene Amsterdammer
en Vrij Nederland
• van de auteurs van Ecomodernisme
• boekpresentatie in Pakhuis de Zwijger

hidde boersma is wetenschapsjournalist en documentairemaker. Hij is coauteur van het boek
Ecomodernisme. ralf bodelier is filosoof. Hij
schreef onder meer Tegen de angst en Kosmopolie
ten. maarten boudry is filosoof. Hij schreef de
bestsellers Waarom de wereld niet naar de knoppen
gaat en Illusies voor gevorderden.

Van de auteurs van:

‘De wereld wordt beter, maar dat gaat
niet vanzelf. We hebben meer groei, meer
innovatie, meer energie en meer
duurzaamheid nodig.’ Ronald Plasterk
‘Investeer in je geluk, vrijheid en welvaart.
Haal je kop uit het doemdenken en durf
te leven.’ Dirk Verhofstadt

ISBN 978-9046826959
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Wat ons dna vertelt over de geschiedenis van de mens

Off the record
Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit dna-onderzoek wordt duidelijk
hoe onze voorouders Europa stukje bij beetje hebben veroverd – en ook hoe ziekte en
oorlog zich over het continent hebben verspreid. Een geweldige geschiedenisverhaal,
dat je in één adem uitleest.’ MvL
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j o ha n n e s k r a u se e n t h o ma s t r a p pe

De reis van onze genen
Onze geschiedenis en die van onze voorouders
Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat
onderscheidt ons van anderen? Sinds zijn ontstaan trok de mens vanuit Afrika over de hele
wereld, ook naar Europa. Tot voor kort was de
geschiedenis van de oermens nog in nevelen
gehuld, maar met nieuwe methodes uit de archeogenetica komen tal van nieuwe inzichten
boven tafel. Johannes Krause en Thomas Trappe
nemen je mee terug in de tijd, over verschillende
continenten, en vertellen wat onze genen over
onze afkomst verraden. Bestaan er ‘oervolkeren’?
Wanneer verloren de vroege Europeanen hun
donkere huid? En in hoeverre zijn conflicten, oorlogen en ziektes sinds de oertijd op migratie
terug te voeren?
De reis van onze genen vertelt de geschiedenis van de
homo sapiens in Europa – en laat zien hoe wij geworden zijn wie we zijn.

• voor de kijkers van Verborgen verleden
• gebaseerd op onthullend onderzoek
• rijk geïllustreerd met foto’s en kaarten
• Der Spiegel-bestseller
• in meer dan 12 talen vertaald

‘Ontzettend boeiend. Nog nooit heb ik
zoveel geleerd en zoveel nieuwe inzichten
gekregen in slechts 250 bladzijden.’
süddeutsche zeitung

‘Wat mij betreft het belangrijkste populairwetenschappelijke boek van het jaar.’
zeit wissen

is archeoloog en directeur van het Max
Planck Instituut in Jena, Duitsland. Hij speelde een belang
rijke rol bij de ontcijfering van het Neanderthaler-genoom en
was de eerste die het genetische bewijs leverde voor het bestaan van de Denisovan, een vijfde mensachtige.

© max hirschfeld

johannes krause

thomas trappe is journalist en schrijft over wetenschap en
politiek. Hij schrijft onder meer voor Die Zeit, de Süddeutsche
Zeitung en de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ISBN 978-9046826812
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De geopolitieke strijd van de 21e eeuw bijna beslecht?

Off the record
Een grimmige handelsoorlog, Chinese en Amerikaanse schepen in de Zuid-Chinese
Zee die elkaar scherp in de gaten houden, publieke Amerikaanse aanvallen op China
die in de VS met gejuich worden ontvangen: wie gaat de wedstrijd winnen? Of heeft
China hem eigenlijk al gewonnen en voert Amerika slechts een achterhoedegevecht?
Mahbubani maakt duidelijk hoe de kaarten liggen.’ TvL
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k i s h or e m a hb u b a n i

Heeft China al gewonnen?
China is al aardig op weg om nummer één van de
wereld te worden. Het denkt en opereert op mondiale schaal en neemt ambitieuze initiatieven,
onder leiding van een van de meest competente
en pragmatische wereldleiders. Amerika daarentegen is al enige tijd op z’n retour en heeft te
maken met een economisch model dat door de
financiële crisis van 2008 behoorlijk aan kracht
heeft ingeboet.
Amerika staat voor een ongekende uitdaging:
een grondige herijking van zijn binnen- en
buitenlandse politiek. Inmiddels is het sociale
fundament van het land aangetast en is het aanzien van Amerika in de wereld ernstig verzwakt.
In Heeft China al gewonnen? is Mahbubani op z’n
best met zijn scherpzinnige kijk op de strategische
stappen en misstappen van Amerika en China in
een wedstrijd op wereldschaal.

• hét onderwerp van nu:
de post-Amerikaanse wereld
• internationaal gerespecteerde
opiniemaker
• auteursbezoek, openbaar debat
en interviews

De pers over Is het Westen de weg kwijt?:
‘Zelden is zo duidelijk geworden,
zo indringend beschreven hoe de
machtsverhoudingen in de wereld
veranderd zijn en wat voor gevolgen
dat heeft.’ de standaard

© pascale drent

‘Laat het maar aan Mahbubani over
om te provoceren op het gebied van
internationale betrekkingen.’
nrc handelsblad

kishore mahbubani ,

voormalig diplomaat, is
hoogleraar Practice of Public Policy aan de National University of Singapore. Hij publiceert
regelmatig in de Financial Times, Time, Newsweek
en The New York Times. Mahbubani heeft een aantal boeken op zijn naam staan, waaronder de
internationale bestseller De eeuw van Azië en Is
het Westen de weg kwijt?

‘We moeten Mahbubani’s adviezen
serieus nemen.’ financial times

ISBN 978-9046827154
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Wat rock zo goed en bijzonder maakt

Off the record
Flip ken ik uit de tijd dat we beiden werkten op de redactie van de Grote Spectrum
Encyclopedie. Zijn redactionele capaciteiten en zijn brede belangstelling benutte hij daarna als hoofredacteur van het roemruchte blad Intermediair en van Arts en Auto, dat hij van
een saai wachtkamerblaadje tot een uiterst leesbaar magazine omvormde. Hij liet zich
bovendien steeds meer als liefhebber en gepassioneerd kenner van rockmuziek kennen. Zijn nieuwe boek kun je gerust typeren als zijn magnum opus over misschien wel
de belangrijkste kunstvorm van de twintigste eeuw: rockmuziek.’ HtB
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f l i p v u i js j e

ROCK
Een revolutie in de muziek van de 20e eeuw
Rock is de grootste culturele verworvenheid van
de twintigste eeuw, vindt muziekkenner Flip
Vuijsje. Vanaf begin jaren zestig ontstond in nog
geen twee decennia een nieuwe, gitaar gedreven
muziek die de harten van een complete generatie
veroverde. Van vroege pioniers als The Beatles,
The Rolling Stones en The Who tot The Eagles,
AC/DC en Bruce Springsteen werd rockmuziek
een blijvende verrijking van onze cultuur.
Maar hoe kon in zo’n korte tijd zo veel en zulke
goede muziek gemaakt worden? Wat zijn de eigen
schappen die rockmuziek zo bijzonder maken?
Dit unieke boek, vol aansprekende feiten, anekdotes en verhalen, geeft voor het eerst antwoord
op deze vragen. ROCK is een fascinerende zoektocht naar de oorsprong, essentie en betekenis
van rock; naar wat rock eigenlijk is.

• Vuijsje is een groot kenner van
rockmuziek
• voor velen is rock de enige échte muziek
• veel persaandacht

‘Een levendig beeld van de manier
waarop de Britse popmuziek volwassen
werd. Vuijsje hangt met gezag en liefde
boven de muziekgeschiedenis.’
nrc handelsblad over John, Paul, Keith & Mick

© pascale drent

‘Mickonomics leest heerlijk weg en is
dankzij veel aanvullende informatie
verre van het droge economieboek
dat ik vroeger op school moest
doorploeteren.’ poptijdschrift heaven

studeerde politieke wetenschap en
sociologie, en was hoofdredacteur van Interme
diair en Arts en Auto. Hij schreef vier boeken over
rockmuziek, waaronder John, Paul, Keith & Mick
en Mickonomics.

flip vuijsje

ISBN 978-9046823194
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‘Briljant… zeer waardevol en hoogst actueel.’
Peter Frankopan, auteur van De zijderoutes

Off the record
Kim Ghattas geldt als een groot kenner van de regio. Diepgaand onderzoek en een
groot aantal interviews liggen ten grondslag aan dit indrukwekkende boek, dat een
andere kijk op de conflicten in het Midden-Oosten biedt. Het doet je intens meeleven
met al die mensen in de regio die een normaal en gelukkig leven willen leiden.’ TvL
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k i m g h a t t as

Zwarte golf
Hoe de rivaliteit tussen Saoedi-Arabië en Iran het leven in het Midden-Oosten heeft verwoest
Het is bijna niet voor te stellen, maar soennitisch
Saoedi-Arabië en sjiitisch Iran waren lange tijd
bondgenoten. En toen brak in 1979 de Iraanse
revolutie uit, werd de Grote Moskee in Mekka
belegerd en trok de Sovjet-Unie Afghanistan
binnen. Saoedi-Arabië en Iran werden felle
tegenstanders en exploiteerden religie in hun
rivaliserende strijd. Het gevolg: sektarisch geweld,
het ontstaan van groeperingen als Hezbollah, de
9/11-aanslagen en de opkomst van is.
Zwarte golf beschrijft deze vlammende veertig
jarige periode, waarbij de basis van het boek
wordt gevormd door persoonlijke verhalen, zoals
van een Pakistaanse anchorman, een Egyptische
romanschrijver en de vermoorde journalist Jamal
Khashoggi. Kim Ghattas legt hiermee de focus
op de pluriforme, tot zwijgen gedoemde meerder
heid die vooruitgang wil en vecht tegen de maatschappelijke duisternis sinds 1979.

• Buitenhof, nrc en De Morgen, voorpublicatie
De Groene Amsterdammer, tour door
Nederland
• Ghattas is als half-Nederlandse,
half-Libanese in Beiroet opgegroeid
• Boek van de Maand bij The New York Times,
Financial Times en The Independant
‘Veel boeken over het Midden-Oosten
worden geschreven van achter een bureau
ergens in Europa of Amerika. Kim Ghattas
groeide op in Libanon en was als BBC-journalist jarenlang overal bij. Tot aan je knieën
in het bloed staan, noemen correspondenten
dat. Je leest het er op iedere pagina aan af.’
Joris Luyendijk

is journalist
en schrijver, die voor haar
werk een Emmy Award ontving. Al twintig jaar volgt ze
de ontwikkelingen in het
Midden-Oosten voor de bbc
en de Financial Times. Ze
publiceerde in de Volkskrant, The Atlantic en The
Washington Post. Thans is ze verbonden aan de
Carnegie Endowment for International Peace in
Washington. Bij Nieuw Amsterdam verscheen
eerder Op reis met Hillary Clinton.

© pascale drent

kim ghattas

‘Een belangrijk boek voor mensen die
geloven dat het Midden-Oosten meer is dan
de krantenkoppen over terreur en tirannie.’
Petra Stienen

‘Uitstekende research, genuanceerd
geschreven; actuele geschiedschrijving
op z’n best.’ the wall street journal
‘Actueel en tot nadenken stemmend.’
the guardian
ISBN 978-9046827130
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Onthullend beeld van een van onze meest succesvolle
topsporters en het effect van zijn prestaties

Off the record
Jaap de Groot weet als geen ander hoe de sportwereld in elkaar zit. In De magie van Max
legt hij uit wat de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort te maken heeft met het
succes van Max Verstappen. En hoe de Formule 1 en het fenomeen Verstappen de Nederlandse economie een boost geven. Een unieke blik achter de schermen.’ MvL
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jaap de groot

De magie van Max
Nederland in de ban van een uniek sporttalent en de Formule 1
Na 35 jaar keert de Formule 1 terug in Nederland.
Jaap de Groot, schrijver van de bestsellers en autobiografieën Johan Cruijff. Mijn Verhaal en Dirk
Kuyt. Het geloof in succes, beschrijft in De magie van
Max hoe het zover heeft kunnen komen, en wat
het succes van Max Verstappen ermee te maken
heeft.
De Groot volgde Verstappen vanaf het begin van
zijn carrière op de voet. In De magie van Max legt
hij verbanden tussen de persoon en zijn prestaties. Hoe kon Max Verstappen zo succesvol worden? En welke invloed hebben zijn populariteit
en zijn prestaties op ons land?
De magie van Max schept een onthullend beeld van
een uniek sportfenomeen en zijn prestaties, die
heel Nederland in verroering brengen.

• de Grote Prijs van Nederland in
Zandvoort, 3 mei 2020
• veel media-aandacht
• socialmediacampagne
• pos-materiaal op aanvraag

‘Max Verstappen is exceptioneel goed
in de details.’ Johan Cruijff

schreef de autobiografieën van
Johan Cruijff. Mijn verhaal en Dirk Kuyt. Het geloof
in succes. Hij werkte 43 jaar voor De Telegraaf en
stond jarenlang aan het hoofd van Telesport. Op
dit moment is hij columnist voor Het Parool.

jaap de groot

ISBN 978-9046826904
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Verfilming door de makers van o.a.
Lek, Flikken Maastricht en De belofte van Pisa

MIDPRICE

€ 15,-

Off the record
Weergaloos spannend. Heel interessant ook, want een belangrijke vraag is natuurlijk
hoe houdbaar het Nederlandse drugsbeleid is. Immers, bij vraag hoort aanbod en een
wereldhaven betekent in- en doorvoer van drugs. Niet zo gek dat er veel belangstelling
van producenten was om dit gelaagde verhaal te verfilmen. Alom geprezen in de media
en inmiddels al een tiende druk!’ TvL
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jan meeus

De Schiedamse cocaïnemaffia
Een corrupte douanier, doorgewinterde criminelen en duizenden kilo’s coke
Criminele vete die draait om verraad, miljoenen
drugsgeld en corruptie bij de douane. Uit angst
voor elkaar lekken criminelen informatie naar de
politie, waarna het smokkelnetwerk wordt ontrafeld en een corrupte douanier kan worden gearresteerd. De Schiedamse cocaïnemaffia gaat over de
destructieve kracht van de drugshandel, die leidt
tot bruut geweld en witwassen. Met de cocaïnesmokkel valt zoveel geld te verdienen dat de
aanpak ervan gedoemd is te mislukken.

• perfect voor de Spannende Boeken Weken
• bestseller nu al in tiende druk
• aantrekkelijk geprijsd

‘Nauwgezette, zeer interessante
casestudy over drugssmokkel.’
Peter R. de Vries

‘Beter dan welk doorwrocht
wetenschappelijk rapport dan ook.’
John van den Heuvel

is misdaadverslaggever van NRC
Handelsblad. Hij werd in
2005 samen met John
Schoorl onderscheiden
met De Loep, de prijs
voor de beste onderzoeksjournalistieke productie van Nederland
en Vlaanderen. In 2015 verscheen van zijn hand
het zeer succesvolle Verraad. De misdaadbiografie
van Willem Holleeder.

© tessa posthuma de boer

jan meeus

‘Drugsnetwerk kleurrijk in beeld
gebracht.’ de volkskrant
‘Spannende verhalen van deze
mafiose bende.’ trouw
‘Mooie combinatie van storytelling
en feiten over cocaïnemaffia.’
Wilfried de Jong, met

het oog op morgen

ISBN 978-9046827086
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ra m ac h a n d r a g u h a

Gandhi – De legendarische jaren
De biografie

‘Indrukwekkende biografie. […]
Een monument voor een van de
opmerkelijkste leiders van de
20e eeuw.’
nrc handelsblad

€ 25,-

‘Een boeiend en genuanceerd
verhaal.’ nederlands dagblad
‘Overtuigend portret van Gandhi.’
historisch nieuwsblad

Nu zeer aantrekkelijk
geprijsd
• de complete biografie van
Gandhi’s meest bekende jaren
• van dé Gandhi-expert

Gandhi: De legendarische jaren is het tweede deel van de
monumentale biografie over een van de meest gezichts
bepalende personen van de twintigste eeuw. Guha beschrijft de jaren waarin Gandhi uitgroeide tot de leider van
de onafhankelijkheidsbeweging in India en vocht voor
tolerantie, geweldloosheid en waardigheid voor ieder
mens, in een wereld die geteisterd werd door oorlog en
onderdrukking.

studeerde economie en sociale
wetenschappen. Hij doceerde onder meer aan Stanford
University, Yale University en aan de University of Cali
fornia. Zijn boeken en essays zijn in meer dan twintig talen
vertaald. Bij Nieuw Amsterdam zijn verschenen Gandhi –
De jonge jaren en India: De geschiedenis van de grootste demo
cratie ter wereld.

ramanchandra guha

ISBN 978-9046827079
978-9046827000
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piet emmer

Geschiedenis van de Nederlandse
slavenhandel
• xxx
• xxx
‘Een feitenrelaas vol nuances en relative- • xxx
ringen, maar met een statement over het
belang van erkenning van deze zwarte
bladzijde uit de vaderlandse
‘Xxx.’ xxx
geschiedenis.’ de volkskrant
‘Xxx.’ xxx
‘Emmer relativeert de Nederlandse rol
in de slavenhandel. Niet door te zeggen
“het viel wel mee”, maar door zorgvuldig
te vergelijken en te analyseren.’

‘Xxx.’ xxx

SLAVERNIJTENTOONSTELING
RIJKSMUSEUM

nrc handelsblad

Over het slavernijverleden van Nederland wordt volop en
breed discussie gevoerd. Aan meningen geen gebrek.
Maar wat zijn de historische feiten? Daarvoor zou je dit
standaardwerk moeten lezen: het meest gezaghebbende
boek over onze slavenhandel, geschreven door de eerste
Nederlandse historicus die zich grondig in dit onderwerp
verdiepte.

is emeritus hoogleraar Europese expansie en
migratie aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft regelmatig
voor de opiniepagina’s van de Volkskrant en Trouw. Met zijn
boek Het zwart-witdenken voorbij leverde hij een geprofileerde bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie.

piet emmer

Grote slavernijtentoonstelling in Rijksmuseum,
25 september 2020 - 17 januari 2021

• Emmer is een autoriteit op het gebied
van de Nederlandse slavenhandel
• belangrijke bijdrage aan debat

ISBN 978-9046824368
978-9046827000
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reeds verschenen | € 22,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 336 blz. | nur 680 geschiedenis algemeen
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culinair & lifestyle

Een van de best verkochte kookboeken van Nederland:
nu compleet vernieuwd!

TOPTITEL

ZIE OOK
ONZE LOSSE
BROCHURE

Off the record
Het grote zónder pakjes & zakjes kookboek is ons bestverkochte kookboek ooit, en de lekkerste bestseller van Nederland. Zoveel mensen leerden al koken met dit boek, en met deze
geheel gerestylede jubileumeditie maken we Karins kookklassieker toekomstproof !’
WV

culinair & lifestyle · zomer 2020

k a r in l u it e n

De makkelijke keuken
De nieuwe uitgave van Het grote zónder pakjes & zakjes kookboek
• nieuwe, frisse vormgeving, fotografie
en styling
• met 200 toegankelijke recepten
die altijd lukken
• meer dan 150.000 exemplaren
verkocht

‘De vrouw die Nederland weer leerde
koken.’ Felix Wilbrink, de telegraaf

© harold pereira

Gezond en lekker koken was nog nooit zo makkelijk. Het recept is oersimpel; gooi alle pakjes en
zakjes de deur uit en ga zelf aan de slag. Terug
naar gewoon gezond eten zonder gedoe. Leef
lekkerder en voel je beter zónder al die poedermixen en kant-en-klaargerechten vol zout, suiker
en smaakversterkers. In dit compacte basiskookboek staan alle populaire kookklassiekers handig
bij elkaar, maar dan zelfgemaakt. Van erwtensoep tot boeuf stroganoff, van kip tandoori tot
Hollandse stamppotjes, van roze koeken tot
pindakaas. Maak het zelf ! Want het leven is te
kort om niet lekker te eten.

(alias Koken met Karin) is culinair
journalist en auteur van diverse kookboeken,
waaronder de bestsellerserie Zónder pakjes & zak
jes en De makkelijke Franse keuken. Ze schrijft wekelijks in Trouw en op www.kokenmetkarin.nl.
karin luiten

ISBN 978-9046827178
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september 2020 | € 24,99 | hardcover | 19,7 x 19,7 cm | 256 blz. | nur 440 eten en drinken
fotografie Harold Pereira | styling Nicole de Werk | boekverzorging Linda Sier
isbn 9789046827178
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Leuke

RECEPTEN
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De beste en lekkerste
recepten van een van de
grootste foodblogs van
Nederland
LeukeRecepten.nl heeft:
• 1,5 miljoen bezoekers per maand
• 135.000 Facebook-volgers
• 45.000 Pinterest-volgers
• 40.000 Instagram-volgers
• en 20.000 nieuwsbriefabonnees

Dankzij dit boek staat iederéén met plezier in de keuken!

Off the record
Toen ik ontdekte dat Sandra en Eric nog geen eigen kookboek hadden, kon ik dat bijna
niet geloven. Hun foodblog is razend populair, vrijwel iedereen heeft weleens een
gerecht van hun site gegeten. Hun geheim? Sandra zei ooit eens tegen me: “Ik ben
stiekem een beetje een luie kok en maak het mezelf en anderen graag gemakkelijk.”
Leg dit boek in grote stapels in uw winkel! Het wordt een bestseller.’ WV

culinair & lifestyle · zomer 2020

s a n d ra e n e r i c w a te r s ch o o t

Leuke Recepten – het kookboek
Met meer dan 85 makkelijke basisrecepten & verrassende varianten
LeukeRecepten.nl is een begrip onder thuiskoks
die online inspiratie zoeken voor lekkere recepten.
Na twee succesvolle magazines is er dan eindelijk
het kookboek. Met een hele reeks makkelijke basisrecepten én vele verrassende varianten daarop.
Wat dacht je van een lekkere lasagne bolognese
die je ook als lasagnemuffins kunt presenteren of
met een paar kleine aanpassingen kunt omtoveren tot een vega lasagne met bieten en geitenkaas? Het boek bevat recepten voor hapjes, voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten en zoete
baksels. En zoals je van Sandra gewend bent,
bevat elk recept een duidelijke uitleg en ingre
diënten uit de supermarkt. Kortom: een heerlijk
kookboek dat je echt gaat gebruiken en waarmee je altijd leuke en lekkere inspiratie bij de
hand hebt!

• met ingrediënten uit de supermarkt en
duidelijke stap-voor-stap uitleg

Fans op social media:
‘Van LeukeRecepten krijg je zelfvertrouwen
in de keuken!’ Kim
‘Ik heb een hekel aan koken maar met
LeukeRecepten heb je in een mum van tijd
iets lekkers op tafel dat bij iedereen in de
smaak valt!’ Ingrid
‘Leuk, lekker, kleurrijk en simpel!’ Wil
‘Veel gerechtjes al gemaakt, stuk voor stuk
heel lekker en niet moeilijk om te maken.
Een supersite, ik scoor er telkens mee!’ Leen

& eric waterschoot zijn getrouwd en
wonen samen met hun hondje Payo in Eindhoven.
Eind 2011 begonnen ze als hobby en uit interesse
het foodblog LeukeRecepten.nl. Inmiddels inspi
reren ze zo’n 1,5 miljoen bezoekers per maand
met makkelijke en verrassende recepten. Sandra
bedenkt en kookt de recepten en Eric zet ze op
de foto. Elke dag staat er wel iets nieuws op tafel!

sandra

ISBN
ISBN 978-9046827000
978-9046827192
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© eef ouwehand

Hét
zomerkookboek
vol Caribische
recepten
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h e l mi s m e u ld e r s

Het Caribische
kookboek
Tropische gerechten met een moderne twist

De Caribische keuken barst van de tropische
smaken en zomerse kleuren. In zonnegeel en
azuurblauw presenteert chef Helmi Smeulders
gerechten met tropisch fruit, knapperige groente
en spartelverse vis. Helmi woont al 15 jaar op Curaçao en runt daar een succesvol cateringbedrijf.
Met creatieve toevoegingen geeft ze de eeuwenoude Caribische keuken een moderne twist.
In het kookboek staan bekende Antilliaanse all
time favourites als bakbanaan, kouseband, Johnny
Cakes en verrassende gerechten voor onder meer
ontbijt, barbecue en buffet. Met Het Caribische
kookboek waan je je op een tropisch eiland en geniet je van zomerse gerechten voor zwoele zomer
avonden, intieme diners met vrienden en familie
of een luie dag aan het strand.

was op Curaçao werkzaam als
jurist, maar besloot haar leven om te gooien en
begon een cateringbedrijf. Ze is specialist op het
gebied van de moderne Caribische keuken en
publiceerde eerder twee kookboeken in eigen
beheer in het Engels.
helmi smeulders

• Jonnie en Thérèse Boer zijn al fan!
• Caribisch koken is de trend van 2020

‘Helmi Smeulders tilt de Caribische
keuken naar een hoger niveau.’
Jonnie & Thérèse Boer, De Librije

Off the record
Volgens kenners is de Caribische keuken een van
dé trends van 2020. En deze culinaire beweging
had zich geen betere ambassadeur kunnen wensen
dan Helmi. Haar kookstudio is een begrip onder
Nederlandse Curaçao-gangers én locals, ze weet
van de meest simpele gerechten iets bijzonders te
maken. Met dit fijne boek haal je de Cariben in
huis!’ WV

ISBN 978-9046827185
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juni 2020 | € 21,99 | gebonden | 19 x 23 cm | 192 blz. | nur 440 eten en drinken
omslag bij Barbara | isbn 9789046827185
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Voor de lezers van Eten, bidden, beminnen en
Dingen die je ziet als je er de tijd voor neemt

Off the record
Dit soulvolle, geestige en levensbevestigende boek is een manifest over hoe we de
hedonistische tredmolen te slim af kunnen zijn door onze negatief bevooroordeelde
hersenen opnieuw te trainen. Maar bovenal is het een liefdesbrief aan een gemiddeld
mooi geleefd leven. Omdat misschien, heel misschien, een gewoon leven wel het
meest bevredigend is.’ WV
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c a t h er i n e g r a y

Het onverwachte geluk van
een gewoon leven
Gelukkig zijn met wat je hebt: het is zo ongeveer
het moeilijkste wat er bestaat in onze maakbare
samenleving. Het moet altijd beter, groter, mooier… De jacht naar geluk is vooral gericht op
buitengewone ervaringen, exclusieve bezittingen
en extreem succes.

• prijswinnend auteur
• voor zowel dolende millennials
als mindful babyboomers

Catherine Gray haalde haar neus op voor wat zij
als middelmatigheid beschouwde, totdat een
depressie haar dwong het leven met andere ogen
te bekijken. In dit boek laat ze zien dat geluk juist
in gewone dingen schuilt. Dingen die bij je dagelijkse routine horen en waarvan we zijn vergeten
hoe tevreden en voldaan ze ons kunnen laten
voelen. Met humor en zelfspot leert ze je het
genot van een verse croissant of het geluksgevoel
dat een warme douche je kan geven, te herontdekken. Geluk ligt voor het oprapen, je hoeft het
alleen maar te grijpen.

De pers over Catherine Gray’s
eerdere boeken:
‘Hoopgevend en inspirerend.’
the evening standard

‘Een empathisch, warm en hilarisch boek
van een bijzonder sympathiek mens.’
the lancet psyhiatrist

‘Moedig, geestig en ongelooflijk
goed geschreven.’ marie-claire

© david yeo

catherine gray is Sunday Times-bestseller
auteur en schreef eerder de succesvolle titels The
Unexpected Joy of Being Sober en The Unexpected Joy
of Being Single (meer dan 120.000 exemplaren
verkocht). Gray schrijft voor vele dagbladen en
magazines, waaronder The Guardian, The Telegraph,
Women’s Health en The Lancet Psyhiatrist.
ISBN 978-9046826997
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juni 2020 | € 20,– | paperback | 13,5 x 21 cm | 288 blz. | oorspronkelijke titel The Unexpected Joy of
the Ordinary | vertaling Anne-Marie Vervelde | nur 320 literaire non-fictie | omslag Philip Stroomberg
ebook isbn 9789046827048 | isbn 9789046826997
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‘We hebben niet één perfecte activist nodig,
maar miljoenen imperfecte activisten met het hart
op de juiste plek.’ Lisa Jansen

Off the record
Wat me opvalt tegenwoordig is het onvermogen van veel mensen om met elkaar in gesprek te gaan. Compassie voor hen die “de fout ingaan” is er al helemaal niet. Lisa wil
met dit boek laten zien dat het oké is om je mening bij te stellen en toe te geven dat je
iedere dag bijleert. And when you know better, do better. Iedereen begint ergens, laat dat
dan met dit boek zijn.’ WV
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l i sa j a n s e n

Laat je horen
Zo maak jij een positief verschil in de wereld
Wil jij een positief verschil maken in deze wereld,
maar weet je niet hoe? Dan heb je het juiste boek
in handen. Dit boek is een handleiding voor de
positieve activist van nu en biedt uitleg, inspiratie
en vooral heel veel praktische tips om deze aardbol tot een mooiere plek te maken. Van actie
voeren met je Instagramaccount tot je favoriete
locatie e-mailen met de vraag of het pand rolstoeltoegankelijk is: Laat je horen bekijkt activisme
in de breedste zin van het woord en laat je zien
dat je door dicht bij jezelf te blijven, de meest blijvende impact kunt hebben.

• actueel onderwerp
• praktische handvatten om de wereld
mooier te maken
• wijst niet met vingers, maar motiveert
en inspireert
• positiviteit in boekvorm!
• in de lijn van Damn, honey en
@zeikschrift

‘Lisa verliest in haar activisme nooit
haar optimisme en eigen verhaal. Hoe
sip de wereld je soms ook maakt, dankzij Lisa heb je zin om zelf de handen uit
de mouwen te steken.’ Mignon Nusteling,
kunstenaar en influencer

© elke teurlinckx

‘Lisa is een frisse wind in de mediaindustrie!’ Rosa Bertram, bedrock magazine

lisa jansen (1992) is schrijver, spreker en podcast
host en strijdt al haar hele leven voor een wereld
waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar,
maar ook (juist!) voor onszelf. Ze richtte in 2019
het platform Big Vegan Sister op waarmee ze
mensen helpt een positieve impact op de wereld
te hebben.

‘Dagelijks inspireert Lisa velen met
haar gepassioneerde activisme en
openheid over bijvoorbeeld haar
mentale gezondheid. Dat smaakt naar
meer!’ Merel Wildschut, degroenemeisjes . nl

ISBN 978-9046827208
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augustus 2020 | € 15,– | paperback | 13,5 x 21 cm | 160 blz. | nur 400 non-fictie vrije tijd / algemeen
omslag Redder in Rood | ebook isbn 9789046827215 | isbn 9789046827208
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su z e t t e h e r ms e n e n l i an n e m a r ij e s a n d e rs

Lekker laten lullen
En dan ben je dertig

• voordelige editie
• meer dan 5000 ex. verkocht
• voor de broodnodige relativering
van het leven

MIDPRICE

€ 12,50
En dan ben je dertig. De leeftijd die je tien jaar
geleden nog toeschreef aan mensen met rimpels,
goedbetaalde banen, en een kind. Of twee.
Maar dan ben je het ineens zelf. The Big 3-0. En
heb je – behalve de rimpels – geen goedbetaalde
baan en al helemaal geen kind of twee. Dan kun
je volledig panikeren, maar je kunt ook gewoon
dit boek lezen.
In Lekker laten lullen geven Suzette (32) en Lianne
(31) een kijkje in hun behoorlijk verschillende
levens. Terwijl Suzette (nuchter, zorgeloos, opper
vlakkig zo u wilt) over de standaard vraag

stukken in het leven struikelt, verdwijnt Lianne
(gevoelig, zweverig, piekeraar) steeds dieper in
haar burn-out.
Een contrast dat haast niet groter kan? Klopt.
Vinden wij leuk: want herken je je niet in de één,
dan wel in de ander. En met een beetje geluk in
allebei.

‘Korte verhalen die bloedje eerlijk en
daarom extreem herkenbaar zijn.’
glamour

ISBN 978-9046827055
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juni 2020 | € 12,50 | paperback | 13,5 x 21 cm | 224 blz. | nur 400 non-fictie vrije tijd algemeen
omslag Loes Faber | ebook isbn 9789046825082 | isbn 9789046827055
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Verschijningslijst
a p r il

juli

Julia Baird – Victoria, koningin*
Camille Bordas – Loop nooit weg zonder helm*
Stef Bos – Taalkunstenaars*
Roelof Bouwman en Minke de Vogel – 70’s*
Sarah Domogala – Trouw*
Esther Erwteman – Nosh*
Jaap de Groot – De magie van Max*
Dirk Kuyt en Jaap de Groot – Kuyt (mp )*
Witold Szabłowski – Aan tafel bij dictators*
Jabik Veenbaas – Soms kijkt de aarde me aan*

James Patterson en Brendan Dubois – De First Lady

mei
Daren Acemoglu en James Robinson – Wankel evenwicht*
Ewald Arenz – De smaak van wilde peren*
Louis van Gaal – LvG*
Ramachandra Guha – Gandhi (mp )
Johannes Krause en Thomas Trappe – De reis van onze genen
Jan Meeus – De Schiedamse cocaïnemaffia (mp )
Stephan de Vries – Onoverwinnelijk*

juni
Zsuzsa Bánk – Slapen doen we later
Catherine Gray – Het onverwachte geluk van een gewoon leven
Suzette Hermsen en Lianne Marije Sanders –
Lekker laten lullen (mp )
Joshilyn Jackson – Nooit heb ik ooit
Kishore Mahbubani – Heeft China al gewonnen?
Leïla Slimani – Mathilde
Helmi Smeulders – Het Caribische kookboek
Flip Vuijsje – ROCK

• xxx
augustus
• xxx
Hidde Boersma, Ralf Bodelier, Maarten Boudry e.a. – Meer
• xxx
Piet Emmer – Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel
Lisa Jansen – Laat je horen
Laila Lalami – La Florida
Guus Luijters – Moeders lopen nooit weg
xxx
‘Xxx.’
Neil Price – De Vikingen

‘Xxx.’ xxx
‘Xxx.’ xxx
septem ber

Karin Luiten – De makkelijke keuken
Valentin Senger – De jongen uit de Kaiserhofstrasse
Sally Bedell Smith – Koningin Elizabeth II
Sandra en Eric Waterschoot – Leuke Recepten – het kookboek
* reeds aangeboden
Afkortingen Off the record
HtB – Henk ter Borg
JL – Janneke Louman
MvL – Melle van Loenen
NS – Neeltje Smitskamp
SvL – Susanne van Leeuwen
TvL – Ton van Luin
WV – Willemijn Visser

ISBN 978-9046827000

september 2018 | € 19,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 320 blz. | oorspronkelijke titel Warlight
vertaling Inger Limburg en Lucie van Rooijen | nur 302 | omslagbewerking Nanja Toebak
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