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Op zoek naar de geschiedenis van Europa volgt Mathijs Deen de 
oude wegen die het continent ontsluiten. Hij treedt in de voetsporen 

van de eerste mensen die Europa binnentrokken, de pelgrims, 
de gelukzoekers en de veroveraars, en vertelt hun verhalen. 

Van de prehistorie en de Romeinse tijd door de middeleeuwen 
naar het Europa van nu. Van de Straat van Gibraltar naar 

Stockholm, van Rome naar Boekelo. 

Mathijs Deen

OV E R  OU DE
W E G E N
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Mathijs Deen (1962) 
is schrijver en maakt 
reportages, documentaires 
en hoorspelen. Zijn 
verhalenbundel Brutus 
heeft honger werd 
genomineerd voor de 
AKO Literatuur prijs. 
In 2013 publiceerde 
hij het alom geprezen  
De Wadden, waarvan 
ruim 25.000 exemplaren 
zijn verkocht. In 2016 
verscheen een heruitgave 
van de roman Onder de 
mensen, die binnenkort 
in Duitse vertaling 
verschijnt. 

Al een miljoen jaar reizen mensen door Europa. Van de raadselachtige 
homo antecessor die zijn voetafdrukken achterliet op de kust van Engeland 
tot de reiziger over de snelwegen van vandaag. Onder elke voetstap ligt een 
vorige, onder elke verharde weg een ezelpad of karrenspoor, onder elk voet
pad de afdrukken van een jager of prooidier. 
Toch spelen de lange, doorgaande wegen van Europa geen rol in de verbeel
ding of de identiteit van haar bewoners. Waarom heeft de Europeaan zo’n 
ambivalente verhouding ten opzichte van de doorgaande routes van zijn 
continent? Op zoek naar het antwoord op die vraag volgt Mathijs Deen ont
heemden, struikrovers, pelgrims, gelukzoekers, veroveraars en racers die 
hun weg hebben gezocht langs de kusten en over de rivieren en de wegen 
van Europa.

Van Boekelo tot Smolensk en van de eerste Europeanen tot de baronnen die 
rond 1900 op de openbare wegen van Europa raceten: Over oude wegen is 
een avontuurlijke tocht door Europa en een fascinerende reis door de tijd. 

Een reis door de geschiedenis van Europa 

MATHIJS DEEN
Over oude wegen

12 februari 2018

paperback

336 pagina’s

13,6 x 21,5 cm

€ 19,99

isbn 978 94 004 0515 8

nur 320

omslagontwerp 

bij Barbara

foto Merlijn Doomernik

 

‘Mathijs Deen is 
een superieur stilist.’

het parool 

25.000 exemplaren 
verkocht
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Een jonge Nederlandse schrijver vestigt zich in Frankrijk, samen met zijn 
vrouw. Zijn baan in Nederland heeft hij opgezegd, voortaan kan hij zich 
volledig aan de literatuur wijden. Maar bij gebrek aan inspiratie besteedt hij 
zijn tijd voornamelijk aan een andere, nieuwe liefde: vogels. Dagenlang 
struint hij in verrukking door bos en veld. Daarnaast volgt hij Franse les bij 
een veredeld huiswerkinstituut, waar hij tot zijn eigen verwarring onder de 
indruk raakt van de lerares. Zijn vrouw werkt ondertussen en is steeds min
der thuis. Wanneer zijn schrijfimpasse ineens doorbroken lijkt en hij weer 
serieus aan het werk slaat, brengen zowel de vogels als zijn lerares hem in 
een lastig, beslissend parket.

Met trefzekere pen neemt Donkers de lezer mee in een verraderlijk lichtvoe
tige, maar duistere vertelling. 

Een puntgave roman

OWEN DONKERS
Dryocopus 

Owen Donkers (1977) 
studeerde in Groningen 
en woonde enkele jaren in 
Frankrijk en de Verenigde 
Staten. In 2009 verscheen 
zijn debuut Julien. Daarna 
publiceerde hij de romans 
Calippo cola en IJsbrood, 
die opvielen door hun 
geraffineerde stijl en 
thematiek. 

22 februari 2018

gebonden

148 pagina’s

12,5 x 20 cm

€ 18,99

isbn 978 94 004 0505 9

nur 301

omslagontwerp 

bij Barbara

foto Keke Keukelaar 

 

‘Owen Donkers kan verdomd 
goed schrijven.’ Peter Buwalda

‘Donkers schrijft zelfverzekerd, op 
een lichte toon, met veel zelfspot.’ 

de groene amsterdammer 



Eindelijk een biografie die ons kennis laat maken met Albert Speer zoals hij 
werkelijk was: een gewetenloze opportunist, die de waarheid op meesterlijke 

wijze naar zijn hand wist te zetten. 

Albert Speer was niet alleen bouwmeester; als minister van Bewapening was hij 
een van Hitlers meest fanatieke en roekeloze handlangers. Met dezelfde toewijding 
waarmee hij zijn Führer diende, begon hij na de oorlog met het zuiveren van zijn 

blazoen: hij was maar een architect geweest, een kunstenaar die per ongeluk in 
verkeerde kringen was beland. Velen geloofden hem; de Engelsen noemden hem 

zelfs The good nazi. 
M A G N U S  B R E C H T K E N

ALBERT SPEER
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De definitieve ontmaskering

MAGNUS BRECHTKEN 
Albert Speer

Magnus Brechtken is 
hoogleraar geschiedenis 
en directeur van het 
gerenommeerde Institut  
für Zeitgeschichte in 
München. Onder zijn 
leiding verscheen in  
2016 de kritische editie 
van Mein Kampf die 
internationaal veel 
aandacht trok.  

5 april 2018

gebonden, 928 pagina’s

15 x 23 cm

€ 49,99

isbn 978 94 004 0565 3

nur 320

oorspronkelijke titel

Albert Speer. Eine 

deutsche Karrière

omslagontwerp 

bij Barbara

foto Ullstein Bild / 

Getty Images

 

Op jonge leeftijd werd Albert Speer lid van de nsdap. Al snel won hij het 
vertrouwen van de Führer en werd hij diens favoriete architect. Voor zijn 
megalomane bouwprojecten joeg Speer duizenden joden uit hun huizen, en 
om de levering van bouwmateriaal zeker te stellen sloot hij een duivels pact 
met Himmlers ss. Als minister van Bewapening steunde hij Hitlers totale 
oorlog tot het uiterste. Speer was een van Hitlers meest trouwe en fanatieke 
handlangers. En toch slaagde hij er na de oorlog in zichzelf vrij te pleiten. 
Decennialang werkte hij nauwgezet aan een even groteske als ongeloof
waardige gedaanteverwisseling. 
Magnus Brechtken vertelt nu het werkelijke levensverhaal van Albert Speer 
en maakt daarmee definitief een einde aan de legende van ‘de goede nazi’. 

‘Eindelijk is hij er dan, de 
eerste grote kritische 

Speer-biografie. Magnus 
Brechtken is erin geslaagd 
deze razende ontmaskering 
op meeslepende wijze op te 

schrijven.’ – die welt 

‘Een belangrijk boek, meeslepend 
geschreven, dat voor eens 

en altijd een einde maakt aan
vele Speer-legenden.’ 

– süddeutsche zeitung

‘Deze goed leesbare biografie 
kan de geschiedenis in als de 

definitieve afrekening met 
Albert Speer.’ – frankfurter 

allgemeine zeitung
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‘Ik blijf heus wel voor hem zorgen, hoor. Ik kom straks twee keer per week 
langs en dan maak ik eten voor hem, voor een paar dagen. Dat gaat dan 
gewoon de vriezer in. En ik haal ook echt wel eens een keer ergens een lapje 
overheen. Niet alles hoeft te veranderen. We kunnen toch gewoon goed met 
elkaar blijven? Dat kan toch?’
In de praktijk van een familiemediator komt het leven zelf voorbij. Affaires, 
financiële problemen, een leeg nest, de sleur. Hij drinkt te veel, zij praat te veel. 
Eigenlijk hadden we het best goed samen bevat ontroerende, droevige en 
vaak ook geestige verhalen over dromen en verwachtingen, schaamte en te
leurstellingen. Een boek over het menselijk tekort, over hoe moeilijk het is 
om je echt te verbinden en de ander wezenlijk te begrijpen, en over hoe je 
langzaam uit elkaar kunt groeien. Droevig soms en vaak pijnlijk herkenbaar, 
maar toch ook hoopvol.

Verhalen over scheidingen

CHRISTINA HOSMAN
Eigenlijk hadden we het 

best goed samen

Christina Hosman is 
ruim tien jaar werkzaam 
als familiemediator. 
Ze studeerde kunst
geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht en 
was eerder werkzaam 
in de culturele sector.

1 maart 2018

paperback

208 pagina’s

12,5 x 20 cm

€ 14,99

isbn 978 94 004 0545 5

nur 301

omslagontwerp 

Moker Ontwerp

foto Merlijn Doomernik
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Losbandigheid, lust en liefde, moord en doodslag, triomfen en tragedies; de 
Griekse mythen en sagen zijn wilder en woester dan het leven zelf. Deze 
verhalen bieden alles wat een lezer zich kan wensen. De oude Grieken inspi
reerden onder anderen Shakespeare, Michelangelo, James Joyce en Walt 
Disney. In de handen van Stephen Fry komen de verhalen opnieuw tot  
leven. We worden verliefd op Zeus, we aanschouwen de geboorte van Athena, 
we zien hoe Kronos en Gaia wraak nemen op Ouranos, we huilen met  
koning Midas en we jagen met de even beeldschone als meedogenloze  
Artemis. Stephen Fry haalt deze verhalen op uit de oudheid en geeft ze hun 
welverdiende plek in onze moderne tijd. 

De Griekse mythen en sagen op meesterlijke 
wijze herverteld 

STEPHEN FRY
Mythos

Stephen Fry is acteur, 
journalist, dichter, 
comedian, tvpresentator, 
filmregisseur en schrijver. 
Bij Thomas Rap verschenen 
verschillende romans van 
zijn hand, evenals de 
autobiografische De Fry 
Kronieken. 

8 maart 2018 

paperback

446 pagina’s

15 x 23 cm

€ 24,99

isbn 978 94 004 0625 4 

nur 302

vertaling Henny Corver

oorspronkelijke titel

Mythos 

omslagontwerp 

bij Barbara

foto 

Claire Newman Williams

 



Hij deed het ondenkbare. Met zijn Cessna vloog een achttienjarige 
jongen uit Hamburg dwars door het IJzeren Gordijn naar het kloppende 
hart van de SovjetUnie. Nu, vele jaren later, vertelt hij zijn verhaal. 

DE 
EENZAME 
PILOOT

JOHAN 
FA B E R

fo
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Op 28 mei 1987, als de Koude Oorlog op zijn einde loopt, landt een acht
tienjarige amateurpiloot uit WestDuitsland met een Cessnasportvliegtuigje 
bij het Rode Plein in Moskou. Beelden van deze ongekende stunt gaan  
de wereld over, en de zelfverklaarde ‘vredesboodschapper’ is op slag een  
beroemdheid. Vele jaren later wordt de in de vergetelheid geraakte Kremlin
vlieger opgespoord door een Nederlandse onderzoeker. In een door terreur
aanslagen geteisterd Hamburg ontmoeten de twee mannen elkaar en gaan 
ze de confrontatie aan, niet alleen met het verleden, maar ook met elkaar. 
De eenzame piloot is het ongelooflijke verhaal van een man die het ondenk
bare deed. Deels avonturenroman, deels psychologisch duel, deels innerlijke 
monoloog, en gebaseerd op historische feiten, zal dit boek de lezer tot de 
laatste pagina in spanning houden. 

Roman over een uitzonderlijke vlucht

JOHAN FABER
De eenzame piloot

Johan Faber (1970) 
publiceerde bij Thomas 
Rap een aantal succesvolle 
sportboeken voordat hij 
in 2012 zijn eerste roman, 
Wende, publiceerde. 
Voor zijn tweede roman, 
De veteraan, ontving hij 
de Dioraphte Literatour 
Prijs.

12 april 2018

paperback

272 pagina’s

13,6 x 21,5 cm

€ 19,99

isbn 978 94 004 0525 7

nur 301

omslagontwerp 

bij Barbara

foto Merlijn Doomernik

 



Ajax wilde hem niet meer: zijn oude liefde keerde 
hem de rug toe. Daar zouden ze spijt van krijgen. 

 In 1984 maakte Johan Cruijff Feyenoord kampioen.
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Op zondag 13 mei 1984 speelde Johan Cruijff zijn laatste competitiewed
strijd ooit. Hij nam afscheid in een shirt van Feyenoord, waarmee hij in het 
seizoen 1983/84 de landstitel en de knvbbeker won. Een seizoen eerder 
had de leiding van Ajax besloten dat hij moest vertrekken. Cruijff was niet 
langer welkom bij de club van zijn jeugd, waar zijn moeder kleedkamers had 
schoongemaakt, hijzelf grote successen had beleefd en waar zijn zoontje 
Jordi aanvoerder was van het eerste ejuniorenelftal. In Het laatste seizoen 
wordt dit bewogen jaar gereconstrueerd. Over Cruijffs dominantie als voet
baller, de rol van zijn entourage en de media, en het voortdurend zoeken 
naar oplossingen. Of hoe de beste Nederlandse voetballer ooit nog één keer 
liet zien wat het betekent om de speler Johan Cruijff te zijn.

Portret van een jaar én van de voetballer Johan Cruijff

ARTHUR VAN DEN 
BOOGAARD

Het laatste seizoen

Arthur van den 
Boogaard (1969) 
recenseerde vijftien jaar 
lang wekelijks een 
sportboek in Het Parool. 
Hij publiceerde de 
toonaangevende bloem
lezing Sport, en bundelde 
de beste verhalen uit de 
wielerliteratuur. In 2014 
verscheen van zijn hand 
Zo speelden wij. Nederland 
in veertien legendarische 
voetbal wedstrijden. 

25 april 2018 

paperback

272 pagina’s

13,6 x 21,5 cm

€ 19,99

isbn 978 94 004 0605 6

nur 320

omslagontwerp 

Jan van Zomeren

foto Sara Stork
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Kookprogramma’s, kookzenders, kookboeken, Nederland is sinds enkele  
jaren helemaal van de kook. En nu presenteert Wim Daniëls de allernieuw
ste kooktrend: koken met taal. Het grote voordeel daarvan is dat je alle  
ingrediënten altijd bij de hand hebt: letters, woorden en zinnen. Koken met 
taal staat vol amusante woordvondsten en woordspelletjes die gebracht wor
den alsof het om recepten gaat. In dit bijzonder amusante cadeauboek scho
telt taalkundige Wim Daniëls de verrukkelijkste gerechten voor en laat hij 
zien hoe mooi onze taal is. Niet alleen voor fijnproevers, en nooit zwaar op 
de maag. 

Een verrukkelijk taalboek

WIM DANIËLS
Koken met taal

Wim Daniëls publiceerde 
talloze boeken, onder 
andere over taal. Zijn bij 
Thomas Rap verschenen 
columnbundels werden 
bestsellers, en als taalcaba
retier trekt Wim Daniëls 
volle zalen. Nu schotelt 
Wim ons zijn favoriete 
taalgerechten voor. 

8 maart 2018

paperback

192 pagina’s

12,5 x 20 cm

€ 14,90

isbn 978 94 004 0585 1

nur 320

omslagontwerp en foto

Studio Mals

 



In de zomer van 1922 vestigt de Nederlander Michiel Hoogendijk 
zich op een landgoed in OostPruisen. Daar beleeft hij met zijn 

vrouw en zeven kinderen de opkomst van het nationaalsocialisme. 
Zijn zoon Pieter, die in 1937 terugkeert naar Nederland, ziet van een 
afstand hoe zijn vader zich staande probeert te houden en hoe zijn 
broer en zusjes gaandeweg verstrikt raken in een web van leugens. 

Zij blijven hem schrijven tot de ondergang onafwendbaar is. 
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In 1922 kwam de Rotterdamse stoffenhandelaar Michiel Hoogendijk in het 
bezit van het landgoed Schakenhof in OostPruisen. Daar beleefde hij met 
zijn vrouw en zeven kinderen de opkomst van het nationaalsocialisme, de 
oorlog, de komst van de Russen en de ondergang van het Derde Rijk. Ruim 
tien jaar geleden kwam zijn kleindochter, Ingrid Hoogendijk, in het bezit 
van een omvangrijke verzameling brieven. Het waren de brieven die de  
gezinsleden elkaar schreven in die roerige tijd. Dit boek vertelt het aan
grijpende verhaal van een familie die door oorlog verscheurd raakt, alsook 
het verhaal van OostPruisen, een land dat uit ons collectieve geheugen ver
dwenen is.

Een Nederlandse familie in OostPruisen 1920  1946

INGRID HOOGENDIJK
Ons gaat het in ieder 

geval nog goed

Ingrid Hoogendijk is de 
kleindochter van Michiel 
Hoogendijk. Na een 
afwisselende loopbaan in 
het bedrijfsleven heeft zij 
ruim tien jaar onderzoek 
gedaan naar het verleden 
van haar familie.

29 maart 2018

paperback

368 pagina’s

13,6 x 21,5 cm

€ 19,99

isbn 978 94 004 0535 6

nur 320

omslagontwerp 

bij Barbara
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100.000 
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‘Een belangrijk en provocerend 
boek.’ Barack Obama

 
‘Onmogelijk om niet in één ruk 

uit te lezen.’ Bill Gates

‘Homo Deus is het briljantste 
boek dat ik in tijden gelezen heb.’

***** de morgen
 

‘Prachtig boek.’ Bert Wagendorp
 in de volkskrant

 @uitgeverijthomasrap |  @ uitg_thomasrap |  @ thomas_rap


