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S T E P H E N F RY
Na het overweldigende succes
van Mythos keert Stephen Fry
terug naar de oude Grieken.
Het wervelende vervolg op
de bestseller Mythos

Helden

Stephen Fry is acteur,
journalist, dichter,
comedian, tv-presentator,
filmregisseur en schrijver.
Bij Thomas Rap verschenen
verschillende romans van
zijn hand, evenals het
autobiografische De Fry
Kronieken en de
bestseller Mythos.
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STEPHEN FRY
Helden
Het wervelende vervolg op de bestseller Mythos

€ 24,99
isbn 978 94 004 0293 5
nur 302
omslagontwerp
bij Barbara
oorspronkelijke titel
Heroes
vertaling
Ineke van den Elskamp,
Frits van der Waa, Pon
Ruiter en Henny Corver
foto Claire Newman
Williams

In Mythos beschreef Stephen Fry de wereld van de goden, in Helden hervertelt
hij op sprankelende wijze de dramatische, geestige, tragische en tijdloze verhalen van de stervelingen uit de mythologie. Stap aan boord van de Argo en
beleef samen met Jason zijn duizelingwekkende zoektocht naar het Gulden
Vlies, maak kennis met Atalante, die opgroeide bij de beren en die als jaagster
haar aanbidders telkens weer te snel af was. Beleef de avonturen van Oedipus,
die het raadsel van de Sfinx weet op te lossen, en volg Bellerophon, die de
vuurspuwende Chimaera moet doden. Volg Herakles op zijn pad als hij zijn
twaalf werken moet verrichten en dool rond in het labyrint van koning
Minos, waar de monsterlijke Minotaurus op je wacht. Huiveringwekkend
spannend en meeslepend zijn de verhalen van de Griekse helden, die ons
opnieuw laten zien waartoe wij mensen wel niet in staat zijn.
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D e mens bouw t wol kenk r abbers ,
le g t we gen a an , stro oit de hemel vol
met sa tel l ieten en bouw t sup er mark ten
d ie c onst ant worden a an gevu ld . Ja ,
de mens he ef t het go e d vo or el ka ar.
E n to ch vr a a g je je wele ens af :
wa arom maken we er d an tel kens
we er zo ’ n ter in gzo oi van?
D it is het verha al van de
al lergro otste f uck-up s van de
mensel ij ke ge sch ie denis: e en
bu iten gewo on le er zame ,
rela tiverende en even d ro evi ge
al s ge e sti ge ge sch ie denis van het
me e st succ e s vol le we zen op
on ze plane et .

‘Een lichtvoetige
geschiedenis van de
falende mens ...
Bijzonder vermakelijk.’
the daily telegraph

Tom Phillips studeerde
archeologie, antropologie
en geschiedenis aan
de universiteit van
Cambridge.
Hij is werkzaam als
journalist en cabaretier.

TOM PHILLIPS
De mens
Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups
21 februari 2019
paperback, 360 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 22,50
isbn 978 94 004 0263 8
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
oorspronkelijke titel
Humans

© bridgeman images

vertaling Inge Pieters

Al zeventigduizend jaar loopt de mens rond op deze planeet en wees eerlijk:
we timmeren énorm aan de weg. Kunst, wetenschap, cultuur en handel; we
maken de mooiste dingen en we planten ons voort als gekken – op deze
aardbol zijn wij duidelijk de winnaars. Maar als we zo tof zijn, waarom maken
we er dan telkens zo’n teringzooi van? Was het wel zo’n goed idee van de
Engelsman Thomas Austin om in 1859 vierentwintig schattige konijntjes mee
te nemen naar Australië? Hoe gek was Mao eigenlijk toen hij besloot om alle
mussen uit China te verjagen? En hoe maf waren de Sovjet-ingenieurs toen
ze hun mouwen opstroopten om, als spelende kinderen aan het strand,
een paar rivieren om te leggen, waardoor complete meren opdroogden? In
De mens neemt Tom Phillips ons mee op een wervelende reis langs de meest
geweldige en catastrofale fuck-ups van onze geschiedenis. Een frisse en tamelijk relativerende kijk op het meest succesvolle wezen op onze aarde.
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Met Oude Maasweg maakten ze een klassieker.
Ze speelden op straat, voor grote zalen en op feesten
en partijen. Dit is het even ontroerende als hilarische
verhaal van dat ongewone bandje uit Rotterdam, een
boek over veertig jaar Nederpopgeschiedenis.
Dit is het verhaal van The Amazing Stroopwafels.

Merlijn Kerkhof (1986)
is schrijver en muziekjournalist voor de
Volkskrant. In 2016
verscheen Alles begint
bij Bach, een lovend
ontvangen inleiding tot
de klassieke muziek.

MERLIJN KERKHOF
Oude Maasweg kwart voor drie
Het verbazingwekkende verhaal van
The Amazing Stroopwafels
De meest optredende, onbekendste bekende band van Nederland, die met
de klassieker ‘Oude Maasweg’ steevast een plek heeft in de Top 2000, bestaat
40 jaar. Als het aan Merlijn Kerkhof ligt, zijn The Amazing Stroopwafels
de allerbeste band van Nederland. Objectief is hij niet. De eigenzinnige frontman van de Rotterdamse formatie is Wim Kerkhof: fenomenaal liedjesschrijver,
wereldreiziger en zijn zorgzame vader.
Oude Maasweg kwart voor drie is het verhaal van een band die niet in een
hokje te stoppen is, een doldwaze roadtrip door vier decennia Nederlandse
popgeschiedenis, maar bovenal het verhaal waarin de man tegen wie Merlijn
zo opkijkt gaandeweg steeds menselijker wordt. Een even ontroerend als
hilarisch boek over een vader en een zoon.
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nur 301
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto
Michiel van Nieuwkerk

De in Houdoeland
geboren Wim Daniëls is
misschien wel Nederlands
meest geliefde taalkundige.
Hij publiceerde talloze
boeken over taal. Zijn bij
Thomas Rap verschenen
columnbundels werden
bestsellers en zijn boek
Groeten uit Brabant is al
aan de negende druk toe;
als taalcabaretier trekt
Wim Daniëls volle zalen.

WIM DANIËLS
Houdoe!
Alles over Brabants meest favoriete woord
‘Houdoe’ is bij herhaling gekozen tot het populairste Brabantse woord. Maar
het rukt als afscheidswoord ook op in de rest van Nederland en staat al een
flink aantal jaren als trefwoord in de Dikke van Dale. ‘Houdoe’ wordt almaar
populairder, en dat in een tijd waarin dialecten zo onder druk staan. Taalkundige Wim Daniëls gaat op zoek naar de herkomst van ‘houdoe’, hij vergelijkt het met andere binnen- en buitenlandse afscheidsgroeten, legt uit wat
het Hebreeuwse woord ‘houdoe’ betekent, wijst op het bestaan van de achternaam Houdoe en op de oehoe Houdoe uit het sprookjesbos in De Efteling. Het boek laat zien hoe een ogenschijnlijk simpel en regionaal woord
zo’n bijzondere reikwijdte kan hebben. Wie nog niet voor ‘houdoe’ viel, zal
dat beslist door dit boek doen.

16

7 februari 2019
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omslagontwerp
bij Babara
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george eliot

aletta jacobs

annie m.g. schmidt

over worstelen met
je uiterlijk

over tegen de
stroom ingaan

over hoe van je werk
te houden

levenslessen
van 50
uitzonderlijke
vrouwen

rosa parks
over opstaan tegen
pestkoppen

mae west
over je zelfbeeld

cleopatra

queen victoria

over de rivaliteit met
je broers of zussen

over verlies

agatha christie

emily dickinson

frida kahlo

over als je verlaten
wordt

over het trotseren
van fomo

over hoe je eigen
stijl te vinden

Elizabeth Foley en
Beth Coates werken
beide als redacteur in
Londen. Samen schreven
ze eerder o.a. de bestsellers
Homework for Grown-ups
en Shakespeare for
Grown-Ups.

ELIZABETH FOLEY &
BETH COATES
Wat zou Cleopatra doen?
7 maart 2019
paperback, geïllustreerd,

Levenslessen van 50 uitzonderlijke vrouwen

pag. 336
13,6 x 21,5 cm
€22,50
isbn 978 94 004 0014 6
nur 320
oorspronkelijke titel
What would Boudicca do?
vertaling
Monique ter Berg
omslagontwerp
bij Barbara

In Wat zou Cleopatra doen? lezen we hoe Cleopatra, koningin Victoria, Aletta
Jacobs, Dorothy Parker, Annie M.G. Schmidt en 45 andere heroïsche vrouwen
door de eeuwen heen omgingen met dilemma’s en uitdagingen waar vrouwen
van nu nog steeds dagelijks mee worstelen. Voor jezelf opkomen, wel of geen
kinderen willen, het vinden van een mentor, gedumpt worden, worstelen
met je uiterlijk, met roddels omgaan, je door een scheiding en familieruzies
heen slaan: Wat zou Cleopatra doen? staat vol hartverwarmende, grappige
en inspirerende verhalen over hoe vrouwen in de geschiedenis, ondanks
vaak moeilijke omstandigheden, hun eigen weg gingen en het leven naar
hun hand zetten.

foto Noor Sufi
illustraties Bijou Karman

Met prachtige illustraties van Bijou Karman
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MAAK KENNIS MET DE TOEKOMST
MAAK KENNIS MET MARTIN REES

‘De toekomst? In dit boek legt een van de meest vooraanstaande
wetenschappers uit wat ons te wachtenXxxx
staat. Over de toekomst is geweldig!’
ERIC SCHMIDT, VOORMALIG CEO GOOGLE
‘Een uitdagende analyse van de belangrijkste onderwerpen die op ons
afkomen. Vol van inzicht, wijsheid en menselijkheid.’ STEVEN PINKER
‘Martin Rees biedt de lezer een overtuigende visie op de toekomst.’
ELON MUSK, OPRICHTER VAN SPACEX EN TESLA MOTORS

Martin Rees was
lange tijd werkzaam als
directeur van het Instituut
voor Sterrenkunde in
Cambridge. The Queen
benoemde hem zelfs tot
Koninklijk Astronoom.
Hij was president van de
Royal Society en is lid
van het House of Lords.
Hij schreef meerdere
bestsellers over wetenschap, astronomie en
technologie.

MARTIN REES
Over de toekomst
Een uitdagende en inspirerende blik op onze toekomst
4 april 2019
paperback, 272 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0273 7
nur 320
oorspronkelijke titel
On The Future
vertaling
Maarten van der Werf en
Brenda Mudde
omslagontwerp
bij Barbara
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Onze wereld verandert sneller dan we kunnen bevatten. Robotisering, biotechnologie, cybertechnologie en artificial intelligence: al deze ontwikkelingen
bieden talloze kansen, maar brengen ook bedreigingen met zich mee. Wat
gebeurt er met de werkgelegenheid, wat voor gevaren brengt klimaatverandering met zich mee, hoe stoppen we de krimp van de biodiversiteit en hoe
voorkomen we een nucleaire oorlog? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat de
aarde een fijne plek blijft om te leven? En laten we het allemaal op ons afkomen
of nemen we zelf het heft in handen? Als geen ander beschikt Martin Rees
over de relevante kennis en is hij in staat om die complexe materie voor ons
toegankelijk te maken. Rees laat ons zien dat we het anders kúnnen en móeten
doen. Over de toekomst is een toegankelijk, optimistisch en inspirerend boek.
Het geeft ons inzicht in de wereld die wij zelf gestalte geven – de wereld van
morgen.

25

Youp wordt 65 en dat viert
hij met een verrukkelijk boek.
Een persoonlijke blik op zijn
loopbaan als schrijver en
cabaretier. Zijn beste teksten
en de mooiste beelden in
één feestelijke uitgave.
Een must voor de liefhebber,
een ode aan het plezier.

Youp van ’t Hek (1954)
is cabaretier, schrijver en
columnist.

YOUP VAN ’T HEK
Youp als beroep
Een vrolijke terugblik op de eerste 40 jaar
28 februari 2019
gebonden, geïllustreerd,
224 pag.
25 x 25 cm
€ 39,99
isbn 978 94 004 0575 2
nur 301
omslagontwerp
Eva Kohnstamm
foto’s Bob Bronshoff

Als Youp ergens zijn beroep moet invullen, schrijft hij niet dat hij cabaretier
is of columnist, maar dat hij Youp is. Youp als beroep. Hij is de enige op de
wereld die dat vak uitoefent. Wat het inhoudt? Schrijven en spelen. Krant en
theater. Liefst zo veel mogelijk. Nu wordt Youp 65. Vroeger was dat de pensioengerechtigde leeftijd. Een mooi moment om op je lauweren te gaan rusten.
Voor Youp niet. Die wordt er juist onrustig van. Dat zijn toekomst korter is
dan zijn verleden vindt hij verschrikkelijk. Zijn antwoord is: nog harder
werken. Hoewel, werken? Youp noemt het zelf spelen. Hij speelt in de theaters
en in de krant. In Youp als beroep blikt hij met foto’s, columns, anekdotes,
liedteksten en andere herinneringen terug op de eerste veertig jaar van zijn
overvolle loopbaan. De lol spat er vanaf. Nou heeft hij ook niet echt te klagen.
Al dertig jaar speelt hij voor een altijd uitverkochte zaal en bijna even zo
lang is hij een van de best gelezen columnisten van ons land. En voorlopig
gaat hij daar rustig mee door.
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Simon Caspers is
het pseudoniem van
Martijn Simons en
Casper Vandeputte.
Martijn Simons (1985)
debuteerde in 2010 bij
De Bezige Bij met de
roman Zomerslaap.
In 2015 verscheen zijn
tweede roman, Ik heet
Julius. Beide boeken
werden enthousiast
ontvangen.
Casper Vandeputte (1985)
is schrijver en regisseur.
Sinds zijn afstuderen
aan de Toneelacademie
Maastricht maakt hij
voorstellingen bij onder
andere Theater Utrecht
en het Nationale Theater.

SIMON CASPERS
Destiny
Een doldwaas en hartverscheurend verhaal
over familie en ambitie
Als zijn zus plotseling overlijdt, wordt Diederik ineens de pleegvader van zijn
zesjarige nichtje Destiny. Tot dan toe liep zijn leven op rolletjes. Na een niet
onverdienstelijke, maar helaas onbekroond gebleven carrière als tennisprof
is hij weliswaar op een zijspoor beland als tennisleraar van een stel verwende
pubers, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Hij heeft grootse plannen en
zijn zakelijk succes – de ontwikkeling van een eigen sportschoen – ligt voor
het grijpen.
De zorg voor een kind blijkt lastiger dan hij dacht, en hoewel Destiny hem
eerder in de weg zit dan helpt, raakt hij steeds meer aan haar gehecht. Als
blijkt dat ze net als hij over een bijzonder talent beschikt, besluit Diederik,
in een ultieme poging om de zaken recht te zetten, haar te helpen.
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14 februari 2019
paperback, 256 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 18,99
isbn 978 94 004 0193 8
nur 301
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto Merlijn Doomernik
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Welkom in Moneyland, waar de superrijken en de
multinationals met dank aan behulpzame bankiers
en sluwe juristen hun foute geld stallen. Dankzij
Moneyland worden de rijken steeds rijker en
betaalt alleen de gewone man nog belasting.
Volg onderzoeksjournalist Oliver Bullough bij zijn
huiveringwekkende zoektocht naar de wereld
van het foute geld.

WELKOM IN

MONEY
LAND

Oliver Bullough
publiceerde eerder
The Last Man in Russia
(genomineerd voor de
Stanford Dolman Prize),
en Let Our Fame Be Great
(genomineerd voor de
Orwell Prize en bekroond
met de prestigieuze
Cornelius Ryan Award).
Hij schrijft onder anderen
voor The Guardian en
The New York Times.

OLIVER BULLOUGH
Moneyland
28 februari 2019

‘Bereid je voor op een huiveringwekkende trip,
een rondreis door de weerzinwekkende wereld
van de superrijken.’ The Sunday Times
‘Bullough heeft een toegankelijk en meeslepend verhaal
geschreven over een complex en urgent onderwerp.
Wil je weten hoe de wereld in elkaar zit, lees dan Moneyland.’
New Statesman
‘Als je wilt weten waarom de rijken steeds
rijker worden en alleen gewone mensen nog
belasting betalen, dan is dit hét boek dat je
moet lezen.’ John le Carré

paperback, 424 pag.

Waar de superrijken en de multinationals
hun geld verbergen

15 x 23 cm
€ 24,99
isbn 978 94 004 0297 3
nur 320
oorspronkelijke titel
Moneyland
vertaling
Marianne Palm, Arjanne
van Luipen, Annemie de
Vries en Nannie de Nijs Bik
omslagontwerp
bij Barbara
foto Paul Musso

Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een luxevakantie of een
bontjas. Veel meer zat er niet in. Tot een paar bankiers in Londen op een
briljant idee kwamen. Zou het niet mogelijk zijn om een veilige haven te
creeëren, een plek waar de belastingdienst je foute geld nooit zou kunnen
vinden? In Moneyland laat Oliver Bullough ons zien hoe de rijken en de
superrijken, de criminelen en de multinationals er de afgelopen decennia in
geslaagd zijn om hun geld uit handen van de belastingdienst te houden.
Bullough legt uit hoe de rijken alsmaar rijker worden en hoe sommige landen
tot het uiterste gaan om grote bedrijven binnen te halen, zodat uiteindelijk
alleen de gewone man nog zijn belasting betaalt. Hij neemt ons mee naar de
wereld van de gewetenloze superrijken, die hun rijkdom maar wat graag
etaleren, zolang ze maar niets hoeven te delen.
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