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‘Mathijs Deen is een superieure
stilist.’ het parool 

© shutterstock

‘Deen beschikt over een
indrukwekkende historische kennis
die hem in staat stelt moeiteloos
door de eeuwen heen te reizen.’
nrc handelsblad 

‘Een rivier houdt niet op bij
haar oevers. Want een rivier is
ook het water dat je niet ziet.’

Mathijs Deen (1962) is
schrijver en radiomaker.
Zijn verhalenbundel
Brutus heeft honger werd
genomineerd voor de ako
Literatuurprijs. In 2013
publiceerde hij het alom
geprezen De Wadden,
waarvan ruim 30.000
exemplaren zijn verkocht.
In 2018 verscheen Over
oude wegen, dat zeer lovend
werd ontvangen en dat,
net als zijn roman Onder
de mensen, ook in Duitse
vertaling werd uitgebracht.
Deens laatste boek, Het
lichtschip, is genomineerd
voor de Libris Literatuur
Prijs 2021.

MATHIJS DEEN
De grenzeloze rivier
Verhalen uit het rijk van de Rijn
september 2021
luxe paperback, 336 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 23,99
isbn 978 94 004 0800 5
nur 320
foto Lin Woldendorp
omslagontwerp
bij Barbara

Na zijn lovend ontvangen boeken over de Wadden en de oude wegen van
Europa, neemt Mathijs Deen ons nu mee op een duizelingwekkende reis door
het stroomgebied van de Rijn. ‘Stel dat de rivier een personage is,’ zegt de
auteur op een zonnige septemberdag tegen zijn disgenoot, een geoloog, ‘dan
heeft ze ook een geboorte en een dood. Vertel me hoe dat is gegaan.’ Zo begint de reis, die de lezer meevoert naar een tijd ver voordat er sprake was
van een Europees continent, via de machtige nijlpaarden die miljoenen jaren
geleden aan de oevers graasden, tot onze eigen dagen waarin de schippers
de rivier nog altijd als een levend wezen zien, een persoon. Deen laat ons
naar de rivier en haar stroomgebied kijken door de ogen van haar bewoners,
toen en nu – van het oermeisje van Steinheim, tot de vermoeide zalm die
zijn habitat ziet veranderen, en van de jonge Goethe tot de schipper van de
Terra Maris, die elke dag geniet van het gevecht van zijn schip tegen de rivier.
Samen vertellen ze een verhaal dat laat zien hoe de Rijn haar oeverbewoners
sinds het begin der tijden verbindt en verdeelt, schrik aanjaagt en troost,
draagt en verzwelgt.
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Een meeslepende biografie van
de aarde die de geschiedenis
van onze planeet vertelt zoals die
verteld moet worden: als een
spannend avontuur dat de mens
op een andere manier naar
zichzelf en zijn plaats in de
wereld laat kijken.

‘Een fantastische biografie van de
aarde. Andrew Knoll schreef een
fascinerend, geestig en zeer leesbaar
boek dat met het grootste gemak
4,5 miljard jaar geschiedenis doorloopt:
van trilobieten en dinosauriërs tot de
oorsprong van de mens en de snel
veranderende moderne tijd.’
Steve Brusatte, auteur van De opkomst
en ondergang van de dinosaurus

‘Een sublieme kroniek van het ontstaan
van de aarde: de onwaarschijnlijke, maar
ontzagwekkende interacties waaruit het
rijke, gevarieerde leven begon en de
uitstervingsgolven, gevolgd door
perioden waarin het leven weer
opkrabbelde. Knoll zet vakkundig de
extreme omstandigheden, het geweld
en de kwetsbaarheid uiteen die
kenmerkend zijn voor de evolutiecycli
op onze planeet.’ library journal,
starred review

Andrew Knoll is
hoogleraar biologie
en aardwetenschappen
aan de universiteit van
Harvard. Hij is de auteur
van Life on a Young
Planet, dat bekroond
werd met een Phi Beta
Kappa Book Award.
Ruim twee decennia
was hij lid van het
wetenschappelijk team
van de mer-Marsmissie
van nasa. Voor zijn
wetenschappelijke werk
ontving hij talloze
prijzen.

ANDREW KNOLL
De aarde. Een kleine geschiedenis
juni 2021

4½ miljard jaar in 8 hoofdstukken

paperback, 224 pag.
14 x 20 cm
€ 20,99
isbn 978 94 004 0805 0
nur 320
oorspronkelijke titel
A Brief History of Earth
vertaling
Maarten van der Werf
en Brenda Mudde
omslagontwerp
Riesenkind
foto
Marsha Knoll

Meer dan vier miljard jaar geleden ontstond onze kleine planeet uit rotsachtig
puin dat rond een jonge ster cirkelde. De eerste jaren werd de aarde bekogeld
door kometen en meteoren en stond ze op de rand van vernietiging. Ze was
bedekt met oceanen van kolkend magma; giftige gassen verstikten de atmosfeer.
Vulkaanuitbarstingen, zeebevingen en ijstijden volgden elkaar met regelmaat
op. Voor het grootste deel in haar lange bestaan was de aarde voor mensen
onbewoonbaar, totdat te midden van deze dynamiek er leven ontstond.
In zijn boeiende boek plaatst Andrew Knoll de klimaatverandering van de
eenentwintigste eeuw in de context van die lange aardgeschiedenis, want een
van de meest indringende lessen van de geologie is hoe veranderlijk, kwetsbaar
en kostbaar onze huidige leefomgeving in feite is. Met die kennis in het achterhoofd kunnen we beter begrijpen hoe het handelen van de mens onze
planeet ingrijpend verandert. Dat maakt De aarde. Een kleine geschiedenis
tot een fascinerend en essentieel boek over ons ontstaan én onze toekomst.
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‘Vijftig jaar lang was Wilma Zondag kassajuffrouw
in de kleine supermarkt van Wamel waar ze op
haar veertiende begon, en nu ging ze met pensioen.
Eigenaar Willy Veltmaat liet petitfours bakken met
haar naam en portret (“Wilma bedankt”) erop. Wilma’s
collega's deden haar een witte satijnen sjerp om met
daarop de woorden “Pensioen: kus me”. Het dorp
liep uit, drie uur lang stond Wilma kwiek tussen de
kassa’s een beetje licht te geven in haar sjerp.
De klanten kusten haar.
Wilma uit Wamel: een dorp van ruim tweeduizend
inwoners in het land van Maas en Waal.’

Margriet Oostveen
(1968) is journalist
en columnist voor
de Volkskrant.
De afgelopen jaren
maakte ze talloze
portretten van
‘onbekende Neder
landers’, waarvan de
mooiste in dit boek zijn
gebundeld. Van haar
hand verschenen eerder
Botox op K Street en
andere gezichten
van Amerika (2009)
en Knus (2013).

MARGRIET OOSTVEEN
Onbekende Nederlanders
Alledaagse helden over gebeurtenissen die ertoe doen
juni 2021
paperback, 352 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 22,99
isbn 978 94 004 0803 6
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara

Een Friese gemeenteambtenaar blijkt een succesvol Bouquetreeks-auteur.
Ruud en Trudy Schaap ontpoppen zich van zangduo tot koppig quarantaine
koppel. De geldmaatman verzet zich met verve tegen de nieuwe flappentap.
Een Haarlemse buschauffeur blikt achter het stuur terug op zijn carrière als
staatssecretaris. Een Syrische familie overleeft in chic Amsterdam-Zuid. Een
zakenvrouw legt uit waarom zij zo’n kostbare relatieadvertentie van Pier
Ebbinge in de krant zette, terwijl Johan de boterhammenman iedere schooldag brood smeert om hongerige basisschoolkinderen de dag door te helpen.

foto Keke Keukelaar

Terwijl we bn’ers via sociale media tot in detail kunnen volgen, zijn het juist
vaak onbekende Nederlanders die er echt toe doen. Volkskrant-columnist
Margriet Oostveen maakte de afgelopen jaren een schitterende reeks portretten van deze alledaagse helden. Met haar scherpe observaties, subtiele
details en rake humor schetst ze in Onbekende Nederlanders een ontroerend
beeld van mensen die vaak over het hoofd zijn gezien.
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‘Geniaal. Of je nu van dieren
houdt of niet, dit boek is geweldig
om te lezen.’ the guardian
‘Misschien wel het beste
boek over dieren dat ik ooit heb
gelezen.’ Helen Macdonald,
auteur van De H is van havik

Elena Passarello is
actrice en schrijver.
Haar essays over kunst,
popcultuur en natuur
verschijnen onder meer
in The New York Times,
The Paris Review en
The Best American
Science and Nature
Writing. Met haar eerste
boek, Let Me Clear
My Throat, won ze de
Whiting Award en de
Independent Publisher
Book Award. Passarello
woont in Oregon, waar
ze aan de universiteit
literatuur en film
doceert.

ELENA PASSARELLO
De wolf van Gubbio en andere
legendarische dieren
september 2021
paperback, 224 pag.

Een hoogst origineel en tot nadenken stemmend bestiarium

14 x 20 cm
€ 21,99
isbn 978 94 004 0767 1
nur 320
oorspronkelijke titel
Animals Strike Curious
Poses
vertaling
Ineke van den Elskamp
omslagontwerp
bij Barbara
foto Wendy Madar

Sommige dieren spreken zo tot onze verbeelding dat ze doordringen tot de
culturele canon. Zoals de wolf in het titelverhaal van dit boek, die vriendschap sluit met de heilige Franciscus van Assisi, of de tamme spreeuw die
Mozart inspireerde tot twee pianoconcerten, of Harriet, de reuzenschildpad
die Darwin tijdens zijn reis met de Beagle van de Galapagoseilanden meebracht en die daarna nog 170 jaar zou hebben geleefd.
In dit geestige en speelse boek wekt Elena Passarello zeventien legendarische dieren tot leven. Daarbij verweeft ze wetenschap met geschiedenis,
mythologie en literatuur, en rijgt ze prikkelende observaties aan meer filosofische vragen over de verhouding tussen mens en dier – en wat het over
ons zegt dat we bepaalde dieren op een voetstuk plaatsen terwijl we andere
niet zien staan.
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Debuutroman van een van de eigenzinnigste
schrijvers van Nederland in een nieuwe editie,
met een nawoord van de auteur

‘Een vermakelijke rondleiding door een getroebleerde doch originele geest.’
het parool
‘Zo dikwijls komt het niet voor dat je om een boek ongeremd in de lach schiet.
Dat je in de dagen na lezing nog regelmatig moet grinniken komt nog veel
minder voor. Het debuut van Rob van Essen is zo’n boek.’ nbd biblion

Vijfentwintig jaar geleden
werd de debuutroman
van Rob van Essen (1963)
uit de slush pile van
Thomas Rap gevist.
Sindsdien publiceerde
Van Essen verschillende
romans en verhalen
bundels, waaronder Visser
(shortlist Libris Literatuur
Prijs 2009), Hier wonen
ook mensen (J.M.A.
Biesheuvelprijs) en
De goede zoon (Libris
Literatuur Prijs 2019).
In 2020 verscheen zijn
meest recente verhalen
bundel Een man met
goede schoenen.

ROB VAN ESSEN
Reddend zwemmen
Rap Klassiek
mei 2021
paperback, 224 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 20,99
isbn 978 94 004 0807 4
nur 301
omslagontwerp
Riesenkind
foto Henri Verhoef

Reddend zwemmen vertelt het tragikomische verhaal van een even richtingloze als naamloze held, die op een dag de trein neemt, tijdens een noodstop
uitstapt, en begint te lopen. Hij vindt onderdak in een jeugdherberg, en
krijgt daar tot zijn verbazing een baantje aangeboden. Te midden van nat
geregende bruiden, dorstige Twentse meisjes en mysterieuze boodschappen
in de lucht, probeert hij zich drijvende te houden. Maar hoe langer hij in dit
niemandsland verblijft, hoe schimmiger het verschil tussen inzicht en
waanzin, tussen de waarheid en de wartaal is. Even lijkt hij vaste grond te
voelen als hij terechtkomt in de Moeder Aller Polonaises, maar de grote
vragen blijven hem kwellen. Vragen als: waarom ben ik niet gewoon thuisgebleven, en: wie is toch dat vreemde maar bloedmooie meisje dat ’s nachts
door de tuinen van de jeugdherberg dwaalt?
Reddend zwemmen is een onvervalste cultklassieker met een held die je
langzaam maar onverbiddelijk in je hart sluit.
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Eind 2018, vlak na de droogste en heetste
zomer in drie eeuwen, wordt Ruben Jacobs
vader van een zoon. Blijdschap overheerst,
maar er zijn ook vragen: wat staat Felix te
wachten? Hebben kinderen nog wel een
toekomst op deze op hol geslagen aarde?

Ruben Jacobs (1984)
is socioloog, schrijver
en docent aan de
Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht.
Daarnaast is hij
columnist voor het
platform Brainwash
van Human en
presenteert hij de
podcastserie De Groene
Eeuw. Eerder werkte
hij als journalist voor
de vpro en de ntr en
schreef hij meerdere
boeken, waaronder
Iedereen een kunstenaar
en Artonauten.

RUBEN JACOBS
De eeuw van Felix
Hoe we de aarde leefbaar houden voor onze kinderen
augustus 2021
paperback, 304 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 22,99
isbn 978 94 004 0528 8
nur 320
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto
Keke Keukelaar

In De eeuw van Felix probeert Ruben Jacobs zijn pessimisme over onze
toekomst op deze planeet te overwinnen en gaat hij op zoek naar hoop en
moed. Zijn verkenning voert hem langs gebeurtenissen, ideeën en praktijken die aan de wieg staan van een nieuwe verhouding tussen mens en aarde.
Zo volgt hij wetenschappers en ondernemers die werken aan een ecologische economie gebaseerd op welzijn in plaats van welvaart. Hij voert prikkelende gesprekken met kunstenaars en toekomstdenkers die zich een
wereld voorstellen waarin niet de mens maar de hele biosfeer centraal staat,
en hij laat ons zien waarom we moeten leren denken als een berg. En tot slot
speurt hij de cultuurgeschiedenis af naar metaforen en mythen die ertoe
kunnen bijdragen dat de mensheid zich niet langer gedraagt als een verwoestende geologische kracht, maar als een goede voorouder. Dit alles met
in het achterhoofd zijn zoon. Want welk verhaal vertelt hij Felix straks als hij
ouder is?

23

© getty images

Het feit dat we een
derde van ons leven
slapend doorbrengen,
is allesbehalve tijd
verspilling. We hebben
slaap nodig om in
onze wakende toestand
geestelijk gezond te
blijven. Bij veel voor
komende stoornissen
als angst en depressie
vormen slaapver
storingen een serieus
onderdeel van het
probleem. Door de
slaap te verbeteren,
kunnen psychische
klachten milder
worden.

Voor iedereen die
wil weten waarom
we slapen en dromen,
hoe we dat doen en
wat het ons oplevert

Dr. Dalena van Heugten
is psycholoog aan
Maastricht University,
waar ze promoveerde
op dissociatie en slaap.
Aan de University of
Oxford deed ze haar
onderzoek in een
slaaplaboratorium.
Naast haar schrijverschap
verbindt ze wetenschap
pelijk onderzoek met
klinisch onderwijs en de
klinische praktijk.

DALENA VAN HEUGTEN
Nachtrust
Waarom slapen onze geest gezond houdt
augustus 2021
paperback, 304 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 22,99
isbn 978 94 004 0526 4
nur 320
omslagontwerp
Riesenkind

Slapen is zonder twijfel de belangrijkste activiteit in ons leven. Slaap houdt
ons fit en gezond, en zorgt ervoor dat we functioneren. Na een nacht vol
slaap voelen we ons de volgende dag energieker, scherper en vrolijker dan
na een slechte nacht. Jonge ouders zitten dan ook vaak met de handen in het
haar, net als mensen met een intrinsiek slaapprobleem. Bovendien gaan
slaapproblemen vaak gepaard met mentale stoornissen zoals angst, depressie
en psychose. Maar waarom is slaap zo essentieel voor ons mentale welzijn? En
als het zo belangrijk is dat we uitrusten, waarom dromen we dan zo levendig?

foto Keke Keukelaar

In Nachtrust ontrafelt psycholoog en slaaponderzoeker Dalena van Heugten
het mysterie rondom slapen. In een heldere stijl duidt ze de functies van
slapen en dromen aan de hand van fascinerende praktijkvoorbeelden en
toont ze de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen waar zij en
haar collega’s van over de hele wereld aan werken. Een wervelend boek vol
nieuwe inzichten over het fundamentele belang van slapen en dromen.
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Sonja Henie • Mien van Bree • Althea Gibson
Billie Jean King • Junko Tabei • Jeannie Longo
Flo-Jo Griffith • Caster Semenya • Simone Biles
Ellen Fokkema en vele anderen

De Italiaanse sport
schrijver Luca Caioli
woont en werkt al jaren
in Madrid. Hij is de
auteur van succesvolle
sportbiografieën over
onder anderen Messi,
Ronaldo en Frenkie.
In juni 2021 verschijnt
zijn biografie van
Matthijs de Ligt, die
hij samen met Edwin
Krijgsman schreef.
Elvira Giménez is
journalist en onder
zoeker aan het Instituut
voor Vrouwenstudies
van de Universiteit van
Madrid.

LUCA CAIOLI
& ELVIRA GIMÉNEZ
Heldinnen
juli 2021

Eerbetoon aan vrouwen die de sport voorgoed hebben veranderd

paperback, 304 pag.
geïllustreerd
13,6 x 21,5 cm
€ 22,99
isbn 978 94 004 0799 2
nur 320
oorspronkelijke titel
Heroes. Centuries of
Women’s Sports
vertaling
Pieter van der Drift
omslagontwerp
Jan de Boer
foto Olmo 2020

Bij de eerste Olympische Spelen in 1896 waren alleen mannelijke deelnemers welkom. Oprichter Pierre de Coubertin vond vrouwelijke sporters niet
interessant en zag voor hen hooguit een rol weggelegd bij het huldigen van
de winnaars. Dat er sindsdien veel is veranderd, is te danken aan sportvrouwen die taboes doorbraken en grenzen verlegden. In Heldinnen brengen
Luca Caioli en Elvira Giménez honderd van deze iconen bijeen. Pioniers als
Elizabeth Wilkinson, die in 1722 de eerste bokswedstrijd voor vrouwen won
– en wel met blote handen. Of Tidye Pickett, de eerste zwarte atlete die voor
Amerika uitkwam tijdens de Olympische Spelen van 1936, waar alle aandacht uitging naar Jesse Owens. Van rolmodellen als Megan Rapinoe en de
zusjes Williams, legendarische atletes van Hollandse bodem als Fanny Blankers-Koen en Rie Mastenbroek tot wegbereiders die in de vergetelheid zijn
geraakt: Heldinnen is een inspirerend eerbetoon aan vrouwen die de sport
voorgoed hebben veranderd.
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‘Een fantastisch boek.’ Hugo Borst
‘Hele dikke aanrader. Diep onderzoek, licht verteld, komt
heel dicht bij de persoon van Cruijff.’ Simon Kuper
‘Een geweldig boek. Na bijna 400 pagina’s lees ik met spijt de laatste zin
van de grote meester. En daarmee bedoel ik niet de voetballer maar wel
de schrijver. Een diepe buiging.’ vi voetbal international
‘Geweldig boek.’ Tom Egbers bij dwdd
‘Het laatste seizoen legt het wezen en het karakter van de maestro bloot.’
Willem Vissers in de volkskrant
‘De grootste verdienste van dit boek is de vermenselijking van Cruijff.
Van den Boogaard is er heel goed in geslaagd om de enorme druk
te schetsen waaronder Johan heeft geleefd.’ Henk Spaan

Arthur van den
Boogaard recenseerde
lange tijd sportboeken
voor Het Parool. Met
zijn boek Slipstroom. Een
kleine geschiedenis van
wielrennen en schrijven
(2011) behaalde hij de
shortlist van de Nico
Scheepmaker Beker voor
het beste sportboek. Zo
speelden wij. Nederland
in veertien legendarische
voetbalwedstrijden (2014)
en Het laatste seizoen
(2019) werden
genomineerd voor
Voetbalboek van het Jaar.

ARTHUR VAN DEN
BOOGAARD
Het laatste seizoen
Veelgeprezen biografie van ‘de hele Cruijff ’: nu in midprice
mei 2021
paperback, 400 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 17,50
isbn 978 90 004 0811 1
nur 320
omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Bij leven was Johan Cruijff al een legende, sinds zijn dood in 2016 is hij defi
nitief uitgegroeid tot een mythe. Ooit was dat anders. Ooit was Johan Cruijff
een voetballer van vlees en bloed die zichzelf krachtiger voordeed dan hij in
werkelijkheid was. In Het laatste seizoen brengt Arthur van den Boogaard
deze kwetsbare Cruijff tot leven. Hij beschrijft diens revolutionaire kijk op
het spel, hoe de voetballer mede door de harde onderhandelingsmethodes
van schoonvader en zaakwaarnemer Cor Coster wist uit te groeien tot de
best betaalde speler ter wereld, en hoe zij samen het merk Cruyff internationaal groot maakten, bijna te gronde richtten en vervolgens weer succesvol
deden opbloeien.
Naast nieuwe inzichten biedt het boek opzienbarende onthullingen: over
het dubieuze oorlogsverleden van Cor Coster, de rol van zwart geld bij de
BV Cruyff, Johans soms moeizame relatie met zijn vrouw Danny, en zijn
voortdurende angst om te falen. In Het laatste seizoen komt Cruijff dichterbij dan ooit.
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De pers over
Mijn moeder zei altijd en
Mijn vader zei altijd:

‘O, wat is dit herkenbaar.
Tijdloze wijsheden.’
nrc handelsblad
‘Kostelijk boekje.’
haarlems dagblad
‘Een kostelijk boekje
en een feest van herkenning.’
leidsch dagblad
‘Wederom een zeer aantrekkelijke
verzameling van uitspraken die
het waard zijn om herinnerd
te worden.’ Frits Spits

Jaap Toorenaar is
reclameman en
publicist. Eerder stelde
hij in samenwerking
met Onze Taal de
bestsellers Mijn moeder
zei altijd (2015) en
Mijn vader zei altijd
(2017) samen, bloem
lezingen van de mooiste
uitspraken van onze
ouders en grootouders.
Als reclameman
bedacht hij slogans
als ‘Calvé pindakaas.
Wie is er niet groot mee
geworden?’, ‘Een beter
milieu begint bij jezelf ’
en ‘NRC Handelsblad.
Slijpsteen voor de geest’.

JAAP TOORENAAR
Mijn leraar vertelde eens
Meer dan 70.000 exemplaren verkocht van
Mijn moeder zei altijd en Mijn vader zei altijd
september 2021
paperback, 208 pag.
12,5 x 20 cm
€ 16,99
isbn 978 94 004 0798 5

Ik ben nooit de biologieleraar vergeten die ons duidelijk maakte hoe de neusen keelholte met elkaar in verbinding staan. Hij snoof heel hard een touwtje
door zijn neus naar binnen, friemelde daarna met zijn vingers diep in zijn
mond en trok het touwtje door zijn mond weer naar buiten. Dat werkte beter
dan een halve bladzijde tekst in een suf biologieboek...

nur 320
omslagontwerp
Studio Nul
foto Keke Keukelaar

‘Wat herinnert u zich uit uw schooljaren dat vandaag de dag nog steeds leerzaam of leuk is?’ Jaap Toorenaar vroeg het vele duizenden Nederlanders en
maakte een selectie uit de vele inzendingen. Zo ontstond deze kleine geschiedenis van ons onderwijs, verteld door getuigen in en voor de klas. Met
onvergetelijke verhalen, die het verdienen bewaard te blijven.
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De lente komt eraan
‘Een ideaal geschiedenisboek, dankzij de prettige
balans tussen het grote en het kleine, het persoonlijke
en het politieke.’  nrc handelsblad

ruim

10.000

exemplaren
verkocht

In 2022 verschijnt het grote nieuwe boek van
Naoko Abe: De martelaar en de rode kimono.

De beste remedie tegen
een thuiswerkdip

In totaal meer dan
125.000 exemplaren verkocht
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