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Na het grote succes van EEN BOEK OVER
BROOD (8000 exemplaren verkocht!)

Inhoud
Voorwoord: Patisserie van de bakker
Inleiding: Eenvoud, structuur en smaak

‘Een masterclass over brood.’ – JAN Magazine

Basiscrèmes
Citroencreme
Banketbakkersroom
Chocoladeroom

‘De passie spat van dit bijzondere brood-

Amandelspijs
Crème au Beurre

bakboek van Issa Niemeijer-Brown af.’		

Deegrecepten
Snel bladerdeeg
Pochons
Tarte Tatin

– Daan van der Valk, Boekhandel De Vries
Van Stockum in de Volkskrant

Tartelettes Tatin
Pâte feuilettée inversée
Mille feuille
Appelbollen
Pâte Sucrée
Tartelettes of taarten
Tartelettes citron

‘En zie, het wonder geschiedt: het deeg 		
wordt brood. En het brood was heerlijk.’

Tartelettes au chocolat

– Marjoleine de Vos in NRC Handelsblad

Tartelettes aux noix
Tartelettes aux fruit frais
Grotere taarten
Pâte à choux
Soesjes en éclairs

‘Insiders weten het allang: het lekkerste brood
van Amsterdam en verre omgeving wordt

gebakken door Issa en z’n bakkers.’ – Cees Holtkamp
‘Dat Issa zijn receptuur voor ons heeft opgeschreven is het
grootste feest van het jaar! HOERA!’ – Yvette van Boven

‘Het is echt een geweldig boek dat ik binnen één dag heb

uitgelezen. Zoveel waardevolle kennis en praktische tips 		
vind je niet snel in één boek.’ – rutgerbakt.nl

‘Een van de beste kookboeken van het jaar? Een boek over brood,

van Issa Niemeijer, omdat hij zo leuk schrijft.’ 					
– Jonah Freud in NRC Handelsblad

‘Dit prachtige boek is een ode aan brood en omschrijft Issa’s liefde
voor het vak, en leert je brood bakken als de beste.’ – Elle Eten

nu PATISSERIE VAN DE BAKKER

Saint Pierre
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Beslag / Cakejes
Financier
Caneles
Citruscake
Koekjes
Speculaasjes
Sables au chocolat et fleur de sel
Sables à l’orange raisin
Tulles
Chocolade
Brownies
Truffels
Chocolade saucisson
Macarons
Practische tips
Ingrediënten
Bakgereedschap
Bakken
Appendix

ISSA NIEMEIJER-BROWN

PATISSERIE VAN DE BAKKER
‘De naam Niemeijer is een begrip. Van de basis van bloem en desem
tot de perfecte knapperige korst en de allerbeste baguette.’
– Delicious.

Patisserie staat vaak voor precisie en verfijning, een vak dat niet zomaar voor iedereen
is weggelegd. Issa Niemeijer-Brown laat in
Patisserie van de bakker zien dat er ook een
andere patisserie is, waarbij eenvoud en
smaak samengaan.
Met simpele handelingen maak je zelf
een taartkorst die perfect krokant is, een
brownie die net als chocolade wegsmelt
in je mond, en citroencrème waarin alle
smaak van citroen terugkomt. Recepten die
je ook zonder vakopleiding goed aan kan.
Eenvoud, maar uitzonderlijk lekker.
Opnieuw deelt Issa, zonder enige terughoudendheid, de zeer geliefde recepten van

bakkerij Gebroeders Niemeijer. Hij legt op zijn
bekende, heldere manier de recepten stap
voor stap uit en neemt de lezer van het begin
af aan mee in zijn bakkerij.

Afkomstig uit een familie met Franse en Italiaanse banden, groeide ISSA NIEMEIJERBROWN op in een traditie van thuisbakken
en waardering voor kwaliteit en eenvoud.
Hij koos voor het bakkersvak nadat hij eerst
cum laude afstudeerde als socioloog aan de
UvA. Zijn boek Een boek over brood (inmiddels
vierde druk) verscheen meteen op de nationale bestsellerlijsten en is door Trouw getipt
als het beste kookboek van het jaar. Op tv en
radio verscheen Issa als (kritische) expert op
o.a. De Keuringsdienst van Waarde, 24Kitchen,
Mangiare en Lunchroom en is vaste gast bij
June tot Twaalf.

ONTWERP EN ILLUSTRATIES Rachelle Klaassen | FOTOGRAFIE Inga Powilleit | 			
FORMAAT 20 x 26 cm | UITVOERING hardback | OMVANG 192 blz. fullcolour geïllustreerd | 		
PRIJS j 25,00 | VERSCHIJNT september 2021 | ISBN 978 94 93095 66 3 | NUR 440

‘Bakker Issa Niemeijer is een radicaal ambachtsman.’
– Hiske Versprille in de Volkskrant

Roberto Boninsegna
15 maart 1978
Juventus – Ajax (1-1)

DAVID ENDT

VOETBALSHIRTS
MET EEN VERHAAL

KLAAS-JAN
HUNTELAAR

'Ik pakte het rood-witte shirt, liet mijn handen proeven
van de stof en verliefdheid trad binnen.' − David Endt

Een voetbalshirt is meer dan een kledingstuk: het is een verhaal over de voetballer, en
over de club en zijn historie die altijd heroïsche overwinningen en pijnlijke nederlagen
bevat. Een shirt is de tastbare vorm van
liefde voor het voetbal, en een shirt gedragen
bij een historische wedstrijd is een stoffelijke
herinnering aan een unieke gebeurtenis.
De collectie wedstrijd-gedragen voetbalshirts
van David Endt omvat niet alleen een halve
eeuw rijke voetbalhistorie, maar is ook
van een verrassende diversiteit, nationaal
en internationaal. Eigenlijk zouden deze
shirts, mét hun verhaal, in het Rijksmuseum
moeten hangen, en misschien gebeurt dat
ook nog eens…

DAVID ENDT was van 1997 tot 2013 teammanager van het eerste elftal van Ajax. De
bedenker van de bijnaam ‘Godenzonen’
schreef vele boeken over zijn hartstochtelijke
liefde, voetbal, waarbinnen het blauw-zwart
van FC Internazionale een ereplaats inneemt.
Momenteel is hij spelersagent met zijn eigen
bedrijf Atlanta Sportsmanagement.

FOTOGRAFIE Annemieke van der Togt | BEELDBEWERKING Raymond Heinsius | ONTWERP EN
VORMGEVING Marinka Reuten | EINDREDACTIE Ronald Ockhuysen | FORMAAT 19,8 x 25 cm
| OMVANG 144 blz. fullcolour | PRIJS j 25,00 | UITVOERING gebonden papieren band |
VERSCHIJNT augustus 2021 | ISBN 978 94 93095 68 7 | NUR 480

MET EEN
VOORWOORD VAN

HET AJAX JAARBOEK
in opdracht van de
SUPPORTERS
VERENIGING
AJAX

© afc ajax

HET BOEK VAN DE CLUB
DIE IEDER JAAR
GESCHIEDENIS MAAKT

DAVID ENDT, MENNO POT, RODNEY RIJSDIJK, FINN DEKKER EN EVERT VERMEER

AJAX JAARBOEK 2020/2021
IN OPDRACHT VAN SUPPORTERSVERENIGING AJAX

Een voor altijd memorabel jaar in de voetbalhistorie

Ieder seizoen van een grote voetbalclub
heeft per definitie historische waarde, en
jaarboeken zijn dus een mooie en noodzakelijke traditie. Ook Ajax had sinds 1992
een geweldig jaarboek. Aan die traditie leek
dit jaar een einde te komen, tot een aantal
Ajacieden besloot de handen ineen te slaan
en de reeks op eigen initiatief voort te zetten.
Onder de vlag van de Supportersvereniging
Ajax, waardoor er meer ruimte voor oprechte
emotie en betrokkenheid is.

Met hun in liefde voor Ajax gedoopte
pennen laten David Endt, Menno Pot,
Rodney Rijsdijk en Finn Dekker ons alle
hoeken van het veld zien, in alle Eredivisieduels, Beker- en Champions League-wedstrijden, ondersteund door de statistische
gegevens van ‘good old’ Evert Vermeer. Het
kan dooien, het kan vriezen, we kunnen
winnen of verliezen, maar een betere traditie
dan een jaarboek is er niet.

OMSLAG Moker Ontwerp | FOTOGRAFIE AFC Ajax, Emile de Brouwer | STATISTISCHE GEGEVENS
Evert Vermeer | FORMAAT 21 x 26 cm | OMVANG 176 blz. fullcolour geïllustreerd | 		
UITVOERING gebonden papieren band | PRIJS j 22,50 | VERSCHIJNT juni 2021 | 		
ISBN 978 94 93095 67 0 | NUR 489

‘Een goed leiderschapsteam vereist onderling vertrouwen als basis
voor een gezonde cultuur in het bedrijf. Vertrouwen in het team is
de basis om te kunnen handelen met snelheid en empowerment,
met zicht op de markt; en tevens een voorwaarde voor plezier in het
dagelijkse werk.’
— Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips
‘Vertrouwen is voor mij dat je je kwetsbaarheid zonder enige
terughoudendheid met elkaar kunt delen.’
— Erik-Jan Mares, CEO Zeeman
‘Vertrouwen is loslaten.’
— Mirjam de Blécourt, lid Eerste Kamer, partner Baker McKenzie
‘Vertrouwen is voor mij het gebruikelijke startpunt, waarna niet
meer achterom gekeken hoeft te worden om te weten dat met
elkaar gemaakte afspraken nagekomen worden.’
— Chris Worp, Managing Director The Ocean Cleanup

VERTROUWEN
is de sleutel voor
iedere zakelijke relatie,
organisatie en samenleving

DERK EGELER, JOOST MANASSEN EN MAIKEL BATELAAN

WAAROM ZOU IK JE MOETEN VERTROUWEN?
MET EEN VOORWOORD VAN JEROEN SMIT

Een soepele samenwerking is het ideaal
van iedere organisatie, maar de praktijk is
weerbarstiger. Er zijn tenslotte voortdurend
complexe problemen die opgelost moeten
worden. Veel leiders reageren dan impulsief:
ze vluchten of ze vechten. In toenemende
mate zien we leiders die de oplossing kiezen
die daar precies tussenin ligt: ze creëren
vertrouwen.
Aan de hand van persoonlijke ervaringen in
het hart van een groot aantal vooraanstaande
organisaties laten de auteurs van dit boek
zien wat vertrouwen in een zakelijke context
nu werkelijk waard is. Wat vertrouwen kan
toevoegen aan innovatieve teams. Hoe je
een gesprek met een ander kunt voeren om
vertrouwen te bouwen. Hoe talent tot bloei
komt.
Zonder vertrouwen blijven problemen vaak
onopgelost. Vertrouwen leidt tot een betere
samenleving, een succesvollere organisatie
en gelukkigere werknemers.

DERK EGELER doorliep commerciële en
bestuursfuncties in de dranken en beurzen.
Vervolgens werd hij adviseur bij ‘gedoe in de
top’. Zijn grote passie is het verbinden van
mensen en teams door de natuur.
JOOST MANASSEN vervulde managementen bestuursfuncties in de FMCG in Nederland, Azië en Oceanië. Hij stapte over naar
advisering om de potentie van mensen en
organisaties te ontsluiten.
MAIKEL BATELAAN groeide op in management consultancy en werd medeoprichter en
-bestuurder van een innovatief, duurzaam
bedrijf. Zijn focus ligt op innovatie en ondernemerschap.

ONTWERP EN VORMGEVING Zeno Carpentier Alting | FOTOGRAFIE De Transformatiegroep
| ILLUSTRATIES Marjanne Vodegel | FORMAAT 14,8 x 210 cm | OMVANG 224 blz. fullcolour
| PRIJS j 25,00 | UITVOERING gebonden linnen band | VERSCHIJNT juni 2021
| ISBN 978 94 93095 62 5 | NUR 801

Kijk het hele filmpje op de Facebookpagina van Uitgeverij Brandt

L E V E R BA R E T I T E L S
Mike Boddé

De littekens van
Martijn van Rheenen

M

H

ichaël Habakuk Hadrianus Constantin
Fredericka Michelangelo Messi
Ronaldo Boddé werd op 14 januari 1968
aan de schoot van zijn tettermoes onttrokken.

Opgetekend door
Hans van der Beek

ij waste op als een fikse basserool, en bekwaamde zich in
de edele consten van het fortepianeren, de schertsmatige
jool, het boogschieten, de behendigheid in het minnespel
en alles wat een kadee tot een pronte broger maakt. Na een tijdspanne van zeeven lange jaren onderhevig geweest te zijn aan de
gruwel en horreur van de endogene melancholie, richtte hij zich op
teneinde het leven wederom recht in de ogen te kijken.
Al spoedzaam was furore en aanhoudende zegepraal zijn deel,
middels televisiefabricaten als Kopspijckersch en de Micke en
Thomasch Schow.
ij werd lijfsgewijs omvangrijk, huwde een rondborstige
joopdraagster, plantte zich genoegzaamlijk voort, en
tekende een kroniek op met betrekking tot zijn zwartgalligheid: Pil. Dit foliant ging vijftigduizend malen over de kooptoog.Zupheul, Febbo en de kleine Grakjesbembaaf, kortweg Jan is het
tweede gewrocht van zijn hand.

H
Opgetekend door Hans van der Beek

9 789492 037206
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Zupheul, Febbo, en de kleine Grakjesbembaaf, kortweg Jan

De littekens van Martijn van Rheenen

Posttraumatisch stress-succes

Posttraumatisch
stress-succes

ROMAN | BRANDT

mike
b oddé

Zupheul, Febbo,
en de kleine
Grakjesbembaaf,
kortweg Jan

‘In Zupheul, Febbo en kleine Grakjesbembaaf,
kortweg Jan wordt maar één ding gezegd.’

geen
roman

paul van hooff

uitgeverij brandt

21-04-15 14:08

Caroline Bernard
Frida Kahlo

www.uitgeverijbrandt.nl

40 JAAR U2 DOOR NEDERLANDSE OGEN

   

ONDER EEN BLOEDRODE HEMEL

Met bijdragen van Hans Anker, Matthijs van den Beukel, Jan Andries de Boer,
Désanne van Brederode, Erik van Bruggen, Tsead Bruinja, Bart Chabot,
Ellen Deckwitz, Paul Depla, Eddy Determeyer, Wierd Duk, Tom Engelshoven,
Marcel Harteveld, Thomas Heerma van Voss, Ingmar Heytze, Jim Jansen, Olaf
Koens, Jan van Mersbergen, Wilbert Mutsaers, Chris van Nijnatten, Lilianne
Ploumen, Marco Roelofs, Art Rooijakkers, Gert-Jan Segers, Marcel van der
Steen, Christophe Vekeman, Jaap Visser, Martin Visser, Willem Vissers, Lucretia van der Vloot, Nyk de Vries, Jeroen Vullings, Pieter-Bas van Wiechen,
Ruud de Wild, Manoushka Zeegelaar Breeveld

Onder redactie van Erik van Bruggen

In dit boek komen al die geluiden samen. In openhartige verhalen
vertellen de auteurs hoe de muziek van U2 hen, voor even of voor altijd,
heeft aangeraakt.

Hesron Bon
Ik kan er een boek
over schrijven

Mike Boddé
Tril, een audiografie

Mike Boddé
Zupheul, Febbo, en de
kleine Grakjesbembaaf

‘We’re an Irish band, we come from Dublin City, Ireland, like all cities it has its
good and it has its bad; this is a song called Bad.’ Dit nummer, gezongen
tijdens Live Aid op 13 juli 1985, werd uitgezonden over de hele wereld. Het
betekende de definitieve doorbraak van de rockband die toen al bijna tien
jaar bijeen was, en naderhand altijd ongewijzigd bijeen zou blijven: U2, met
zanger Bono (Paul David Hewson), gitarist The Edge (David Howell Evans),
bassist Adam Clayton en drummer Larry Mullen jr., bestaat in september 2016
veertig jaar. Hoewel U2 zich in de loop der jaren steeds opnieuw heeft laten
beïnvloeden door andere muziekstijlen, is er een zeer herkenbare U2-sound
ontstaan, vooral door de markante stem van Bono en het virtuoze gitaarspel
van The Edge. Naast het wereldwijde succes als rockband manifesteert U2,
en vooral Bono, zich intensief voor de mensenrechten. Desondanks is hun
imago in bepaalde perioden ook onderhevig geweest aan fikse kritiek: ook
zij blijken hun goede en slechte kanten te hebben.

Wanda Bommer
De Ark

de
coureur

Deze Flaptekst wordt mede mogelijk
gemaakt door de Nederlandse Vereniging
van Flapteksten. En is vervaardigd uit
100% flappende tekst. Wanneer mag u deze
flaptekst niet lezen? Indien u overgevoelig
bent voor flapte en/of in het verleden
allergische reacties hebt opgelopen bij het
flappen, wordt u ten strengste afgeraden
deze flaptekst tot u te nemen. Mocht u
onverhoopt de tekst toch gelezen hebben,
lees dan onmiddellijk zes flinke alinea’s van
Harry Mulisch om de schade te beperken.
Indien u besluit deze flaptekst in te nemen,
besef dan evenwel ook dat het gewenste
effect van de flaptekst niet bereikt wordt
indien u halverwege stopt met lezen. En
dat u derhalve de gehele tekst dient uit te
lezen om het gewenste resultaat te bereiken. Anders mist u namelijk de volgende
belangrijke zin:

BODDE_Zupheul_WT_def.indd 1

Hans van der Beek
Posttraumatisch
stress-succes

L E V E R BA R E T I T E L S

Isabel Boerdam
De hippe vegetariër

Paul van Hooff
De coureur

Paul van Hooff
Man in het zadel

Paul van Hooff
Van hier tot Tokio

Annabel Jonk
Desalnietbemind

Rob Kamphues
Hoor je me

ONDER
EEN
BLOEDRODE
HEMEL
40 JAAR U2 DOOR
NEDERLANDSE OGEN
Onder redactie van Erik van Bruggen
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Arnold en Erik van
Bruggen (red.)
Dag lief fijn eiland

Erik van Bruggen (red.)
U2 – Onder een
bloedrode hemel

Jules Coenegracht
Engelen van Maastricht

Rob Kamphues
De walvishoeder

Anouk Kemper
Aankutten

Rutger Koopmans
Eigen baas

Rutger Koopmans
Your life, your rules

Martin Kruithof
De varende chef

DE MONTESSORI BABY

‘Ik hoop dat de kennis van mijn overgrootmoeder ook thuis in praktijk wordt gebracht
dankzij dit inspirerende, praktische en prachtig vormgegeven boek’ — Carolina Montessori

DE

Van de
auteur van
de bestseller
Montessori
voor thuis

MONTESSORI

BABY
HOE JE JE BABY OMRINGT MET
LIEFDE, RESPECT EN BEGRIP

DAV I E S / U ZO D I K E

S I M O N E DAV I E S E N J U N N I FA U Z O D I K E

Simone Davies
Montessori voor thuis

Simone Davies
De Montessori-baby

Micky Dirkzwager
Dat is dan jouw probleem
(graphic novel)

Romano van der Dussen
Twaalf jaar onschuldig in
de cel

Jan Eilander
Cruijffie

Wendy Leigh
Bowie

Jonathan Lehmann
Dagboek van een
gelukstoerist

Anke Manschot
De sprong op Normandië

Michelle Marly
De Diva

Michelle Marly
Mademoiselle C0c0

Johan Faber
Het werkt!

Alfred Fidjestol
Bijna menselijk.
Biografie van Julius

Mo Gawdat
De logica van geluk

Laura de Grave en
Hans de Kort
Amsterdam Cookbook

Laura de Grave en
Hans de Kort
Nederland Kookboek

Issa Niemeijer-Brown
Een boek over brood

Corine Nijenhuis
De Gekroonde Suikerbiet

Corine Nijenhuis
Een vrouw van staal

Corine Nijenhuis
Waddenwolf

Colin O’Brien
Giro d’Italia

Laura de Grave en
Hans de Kort
Dutch Cookbook

Erin Groot
Makkelijk
Midden-Oosters

Maarten van Heems
Hallo mijn slaaf,
alles goed?

Stéphane Hénaut en
Jeni Mitchell, Een
hapklare historie

Suzette Hermsen, Lianne
Marije Sanders en Anouk
Kemper, Zeik niet zo

9 789492 037077

Je meisje is zichzelf niet,
maar een hormonale toverbal die telkens van kleur
verschiet – en geen idee
wanneer in welke kleur
precies. Maandag de stralend
zwangere, donderdag het
chagrijn op oorlogspad.
Dit boek geeft jou als aanstaande vader de nodige
houvast. Jij weet straks
precies wanneer je beter
kunt duiken, en wanneer
je even extra lief moet zijn.
Welke weken het zwaarst
zijn, en wanneer ze je ineens
zal bespringen. En wanneer
het gevolg (het kind) groter
is dan de oorzaak (je lid).
Pak je ook nog wat kennis
mee. Meisje ook blij.

Het geweldige verHaal van
JASPER ROMBOUT (1980) is man.
Daarnaast is hij oud-Parooljournalist,
debatleider, copywriter en marketingstrateeg. Ook is hij stiefvader van Jade
(’04) en ex-stiefvader van Sarah (’96)
en Olivier (’99). Toen zijn vrouw Jon
zwanger was van hun dochter Moos,
hield Jasper 9 maanden een dagboek
bij. Dat leidde tot de geboorte van
zijn debuut Tuurlijk Schatje.

uitgeverij brandt

Michael Part
Het geweldige verhaal
van Messi
09-09-14 14:44

Menno Pot
101 dingen die je weten
moet over Ajax

Wyke Potjer en
Asceline Groot
Hetkanwel.

Uitgeverij Brandt

Rodney Rijsdijk en
Robbert Tilli, En Johan
zag dat het goed was

TUURLIJK SCHATJE

www.uitgeverijbrandt.nl

PART_Messi_WT_03.indd 1

micHael Part Het geweldige verHaal van

voor voetbalfans van
9 tot 99 jaar
Het geweldige verhaal van Messi beschrijft de jonge
jaren van ‘Leo’, van het eerste partijtje in zijn
Argentijnse geboortestad Rosario tot zijn eerste
doelpunt voor FC Barcelona. Een jongen geboren
om te voetballen, met de droom om de
beste speler van de wereld te worden.

De zwangerschap:
294 totaal bizarre
dagen. Ga er
maar aan staan,
als man dan.

Jasper Rombout

micHael Part

ND
BE KE
VA N DE
AP P

Jasper Rombout

TUURLIJK
SCHATJE

Hoe mannen
vader worden
in 9 maanden
UITGEVERIJ BRANDT

Jasper Rombout
Tuurlijk schatje

L E V E R BA R E T I T E L S

Art Rooijakkers (red.)
Elvis en ik

Diederik Samwel
Tropenvader



 
  
     
  

  

     



    





  

 





  







 


 

      

       

 

 


  

 







        



      
      

 




  

 



 

        



   



 



    

     



        



 



 

 

 



    


 



 

          



    

 
  

    
   

  



      

  

 

    








Leonie ter Veld (26) is foodblogger van Gewoonwateenstudentjesavondseet.nl.
Daarvoor was ze werkzaam
als online marketeer van het
DeLaMar Theater en hoofdredacteur van Vrouwen.nl.
Naast het bloggen was ze
Chef Food van Viva en
schrijft ze kookboeken.

  

K#

Waar houdt verantwoordelijkheid op en begint schuld?
Het was lief van haar geweest – zeiden haar ouders – haar
broertje een keer mee uit te nemen, maar zij wisten niet
wie ze werkelijk was.

Lief van je is een ontluisterende en actuele roman, over
kameraadschap, eenzaamheid en angst voor het onbekende,
gebaseerd op waargebeurde verhalen van militairen.

uitgeverij brandt

itgeverijbrandt.nl

‘Ongeveer een halfuur nadat mijn broertje zijn
eerste zoen kreeg, is hij onder de Van Marelbrug
op het wateroppervlak te pletter geslagen.’

Het enige wat ze nu nog kon doen, was de strijd afmaken
die hij wilde beginnen in Syrië. Langzaam en onafwendbaar
voltrekt het noodlot zich.

Ik kan er nét niet bij

ook hoopvol

er Verheijen
is hoofdredacteur
ezerscommunity
an en daarnaast
ver en grafisch
gever. Onder
doniem Jens Vern
ft hij thrillers.
er nét niet bij is
oed ontvangen
ut.

26-01-17 09:33

Leonie ter Veld
Gewoon wat een studentje
nog meer eet

Roanne van Voorst (1983)
is antropoloog en schrijver
van fictie en non-fictie. Met
haar korte verhalen won
ze eerder de Indische Bladzijde-verhalenwedstrijd en
de NPO- schrijfwedstrijd.
Lief van je is haar tweede
roman.

Ik kan
er nét
niet bij
Sander
Verheijen
www.uitgeverijbrandt.nl

Sander Verheijen
Ik kan er nét niet bij

ROANNE VAN VOORST

kkingstocht naar
effen, maar ook
bereikt, over hoe
ed erin houden.

Hannelore
Vandenbussche
Before they pass away

‘ Een meeslepend verhaal over
hoe het leven nooit gaat zoals je
verwacht. Over vallen, opstaan
en de kracht van acceptatie en
liefde. Het heeft me echt geraakt.’
– Rik van de Westelaken

Sander Verheijen

cht
iefde

Leon Verdonschot (red.)
Bruce en ik – 29 odes
aan Springsteen

BOE

95.80NU AL 2
6 LI
KES
!

www.uitgeverijbrandt.nl



Cover plano tweede druk.indd 1

Eveline Stoel
De affichekoning

its blijkt de een
g, de ander heeft
ander het aan
ndere zonen.

Leonie ter Veld
Gewoon wat een studentje
‘s avonds eet

Ook in dit boek schrijf ik vol enthousiasme over
makkelijke recepten die je in no time zelf klaarmaakt. Ik ben dan misschien geen topkok, maar
ik ben wél creatief in de keuken. Dus laat mij die
recepten maar bedenken, dan kun jij ze op je dooie
gemak in tien minuten op tafel toveren. Wees
welkom in mijn wondere wereld waarin frikadellen superfood zijn en chiazaadjes gewoon aan de
vogels gevoerd worden. Zoals het hoort ;-).







 



    
   



    

     

   

    



    



        







  

 



     
        

        





 

 

   

BEFORE THEY PASS AWAY

   

  

Mart Smeets
For the record

 
OOK GEEN ZIN OM TE KOKEN, MAAR
WEL
 ZIN


OM LEKKER TE ETEN?



Jeej: wij worden vrienden. Al vijf
jaar schrijf
 ik
op Gewoonwateenstudentjesavondseet.nl over
lekkere avondmaaltjes die iedere idioot kan
klaarmaken met ingrediënten uit de supermarkt.
Ik word niet per se blij van langer dan tien
minuten in de keuken staan, maar ik wil wel
iedere avond lekker eten. En jij ook, toch? Wat
blijkt? Er zijn veel meer mensen die er ook zo
over denken! Mijn eerste boek ging als warme
broodjes over de toonbank en dat smaakt naar

meer. Met 10.000 boeken verkocht en 95.806 fans
op Facebook is het hoogste tijd voor boek #2.

   

           

Risto Siilasmaa
De veerkracht van Nokia

BEFORE THEY
PASS AWAY

EEN BEELD ZEGT MEER
DAN DUIZEND WOORDEN,
MAAR VERTELT
NIET ALTIJD ALLES...
 

Marlies Slegers
Het is maar een scheiding

Bert Visscher
Dat wordt nooit wat

Roanne van Voorst
Alles onder controle
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Roanne van Voorst
De beste plek ter wereld
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Lief van je
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Bettine Vriesekoop
Dochters van Mulan

Lorenz Wagner
de jongen die te
veel voelde
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Edwin Winkels
Het oog van de orkaan

modern, zwart sprookje in een klip-en-klare stijl.’
boek! Het lef dat ook Tommy Wieringa heeft. Een
waarover Matthijs van Nieuwkerk zei: ‘Wat een
Winkels debuteerde in 2013 met Welkom Thuis,
momenteel toe op het schrijven van romans.
Barcelona. Na dertig jaar journalistiek legt hij zich
Edwin Winkels woont en werkt sinds 1988 in

teren, maar nooit te vergeten.
leven vol liefdevolle herinneringen en met de sterke wil de ramp te accepkoude, stormachtige dagen in 1958, en het leven dat daarop volgt. Een lang
reconstrueert en romantiseert Edwin Winkels de gebeurtenissen in die
Aan de hand van historische documenten en met medewerking van familie
Spanje dat onderdrukt wordt door een dictator.
wardess te worden. Hoog in de lucht kan zij ontsnappen aan een donker
Maribel Sastre uit Barcelona, die haar droom heeft verwezenlijkt om stedie door een tragedie worden getroffen. Centrale figuur is de 18-jarige
Haar laatste vlucht is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van gezinnen
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Bettine Vriesekoop
Het China-gevoel

uitgeverij brandt

ROMAN

HAAR

WINKELS
EDWIN

op nieuws. Hun leven zal voorgoed veranderen.
de vijf bemanningsleden en zestien passagiers wachten dagenlang
De Dode Vrouw bij Madrid verdwijnt een vliegtuig. Familieleden van
Het is 4 december 1958. Boven de bergketen met de bijnaam

‘Bettine Vriesekoop schetst een fascinerend beeld van
de winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur van 1938.’ — Trouw
‘Hoogst actueel’ — Algemeen Dagblad
‘Zeer grondig boek, leest als een tierelier’
— Lidewijde Paris in Max Nieuwweekend

Edwin Winkels
Johan Cruijff in Barcelona

Edwin Winkels
En ze deed het

Edwin Winkels
La Vuelta

Edwin Winkels
Van Johan tot Frenkie

Richard Witschge met
Mike van Damme
Lefgozer

‘Dankzij een grondige research en haar grote voorstellingsvermogen
heeft Vriesekoop de markantste China-auteur van de twintigste eeuw
uit de vergetelheid gehaald.’ — Ruben Terlou
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