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Het uitzonderlijke verhaal van een joodse verzetsvrouw

Selma van de Perre onderweg
naar Londen, 1947.

Vrijwel alles raakte ze kwijt: haar ouders, haar zusje, haar naam,
haar identiteit. Ze overleefde de gruwelen van vrouwenkamp
Ravensbrück en tekende haar verhaal op. Het resultaat is een
hartverscheurend, glashelder en optimistisch verhaal vol
verlies – maar vooral vol levenslust.

selma van de perre

Mijn naam is Selma

Selma van de Perre
(Amsterdam, 1922)
maakt tijdens de oorlog
deel uit van de td-groep,
een verzetsorganisatie.
Kort na de oorlog vertrekt
ze naar Londen. Ze werkt
daar voor de bbc en leert
haar latere echtgenoot, de
Belgische journalist Hugo
van de Perre, kennen.
Ook werkt ze jarenlang als
buitenlandcorrespondent
voor onder meer van de
avro/Televisier en De
Standaard. In 1983
ontvangt Selma van de
Perre het Nederlandse
Verzetsherdenkingskruis.
Selma woont in Londen
en heeft een zoon.

SELMA VAN DE PERRE
Mijn naam is Selma
16 januari 2020
paperback, 256 pag.,
geïllustreerd
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0459 5
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
vertaling
Rebekka W.R. Bremmer
foto Chris van Houts

Op 97-jarige leeftijd publiceert een
Ravensbrück-overlevende haar memoires
Ze was zeventien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tot dan toe had het
feit dat Selma joods was geen grote rol in haar leven gespeeld, maar nu werd
het ineens een kwestie van leven en dood. Hoewel ze in 1942 werd opgeroepen om zich te melden voor een werkkamp, wist ze daar onderuit te komen.
Ze sloot zich aan bij het verzet: onder de naam Margareta van der Kuit, ofwel Marga, vervalste ze documenten en koerierde ze door het hele land.
Verscheidene keren ontsnapte ze aan de nazi’s, maar in juli 1944 werd ze
verraden en via kamp Vught naar Ravensbrück getransporteerd. Anders
dan haar zusje Clara en haar ouders overleefde ze de gruwelen van het
kamp. Al die tijd wist niemand dat ze joods was, en niemand kende haar
echte naam. Pas na de oorlog durfde ze die weer uit te spreken: Selma.
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‘Oorsprong van Lewis Dartnell laat zich het beste vergelijken met
Yuval Noah Harari’s Sapiens: spannende Big History.’ the sunday times

‘Een prachtig en briljant overzicht van de geschiedenis,
niet alleen van onze soort, maar van de wereld.
Lewis Dartnell heeft het zeldzame talent om het grote
geheel te zien – en uit te leggen waarom dat ertoe doet.’
Peter Frankopan, auteur van De zijderoutes

Hoe is de mens ontstaan?
Hoe heeft de aarde ons gevormd?
Het ultieme oorsprongsverhaal
van de mensheid

LEWIS DARTNELL

OORSPRONG
8
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Lewis Dartnell (1980)
is astrobioloog en
professor aan de
Universiteit van
Westminster. Hij werd
meermaals onder
scheiden voor zijn
wetenschappelijke werk.
Hij schrijft voor The
Guardian, The Times en
New Scientist en was
onder meer te zien op
bbc Horizon, Sky
News, National
Geographic en History.
Hij schreef onder meer
de bestseller The Knowledge: How to Rebuild
Our World from Scratch.

LEWIS DARTNELL
Oorsprong
Het ultieme oorsprongsverhaal van de mensheid
24 oktober 2019
paperback, 416 pag.,
geïllustreerd
15 x 23 cm
€ 24,99
isbn 978 94 004 0448 9
nur 320
oorspronkelijke titel

‘Fenomenaal. Oorsprong is een van die zeldzame boeken vol
sublieme helderheid. Dartnell combineert geologie, aardrijkskunde,
antropologie, natuurkunde, scheikunde, biologie, astronomie en
geschiedenis. Dat is al een prestatie op zich, maar wat hem uitzonderlijk
maakt is de manier waarop hij de verbanden tussen deze disciplines
legt – helder, logisch en onderhoudend. Fantastisch.’ the times

Origins
vertaling
Maarten van der Werf
en Brenda Mudde
omslagontwerp

Als soort worden we gevormd door onze omgeving. Geologische krachten
veroorzaakten onze evolutie in Oost-Afrika. Een bergachtige omgeving
leidde tot de ontwikkeling van de democratie in Griekenland; en vandaag
volgt het stemgedrag in de Verenigde Staten de bedding van een oude zee.
Van platentektoniek via klimaatverandering naar atmosferische circulatie
en zeestromingen: het menselijke verhaal is het verhaal van aardse krachten.
Aan de hand van miljarden jaren geschiedenis van onze planeet vertelt professor Lewis Dartnell ons het ultieme oorsprongsverhaal. Van het verbouwen
van de eerste gewassen tot de oprichting van moderne staten: Oorsprong laat
de enorme invloed van de aarde op de menselijke beschavingen zien. Zijn
glasheldere inzichten helpen ons de uitdagingen van de toekomst aan te
gaan.

bij Barbara
foto Catherine Frawley
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‘Sebald zei dat de grote Duitse roman over de
oorlog nog geschreven moest worden. Minder dan
tien jaar later, te laat voor de arme Sebald, schreef
Walter Kempowski dat boek.’ the new yorker

Een meesterlijke Duitse roman voor
het eerst in Nederlandse vertaling

‘Walter Kempowski was groter dan Günther Grass.’
Hellmuth Karasek

WA LT E R K E M P O W S K I

‘In het Duitse literaire landschap is Walter Kempowski volkomen uniek.’
frankfurter allgemeine zeitung

ALLES VOOR NIETS

‘De grote Walter Kempowski is er toch weer in geslaagd: dit is een volstrekt
geloofwaardige historische roman.’ süddeutsche zeitung

‘Even verhelderend als
hartverscheurend.’
the times
‘Wat een gewéldig
boek is dit.’
the new yorker
‘Alles voor niets is een
prachtig boek. (…)
Walter Kempowski is
een groot schrijver.’
the guardian

Walter Kempowski
(1929-2007) behoort tot
de grote auteurs van de
naoorlogse Duitse
literatuur. Op negentien
jarig leeftijd werd hij in
Oost-Duitsland wegens
spionage tot vijfentwintig
jaar dwangarbeid
veroordeeld. Toen hij na
acht jaar werd vrijgelaten
vestigde hij zich in
West-Duitsland. Hij
publiceerde onder meer
het tiendelige Echolot,
een standaardwerk over
de Tweede Wereldoorlog.
Alles voor niets was zijn
laatste roman. Dit boek
wordt internationaal
herontdekt en bejubeld.

WALTER KEMPOWSKI
Alles voor niets
Het sluitstuk van een groots oeuvre
16 januari 2020
paperback, 424 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 22,99
isbn 978 94 004 0508 0
nur 302
oorspronkelijke titel
Alles umsonst

Januari 1945. Het is een meedogenloos strenge winter als de Russen de Duitse provincie Oost-Pruisen binnenvallen. Honderdduizenden mensen slaan
op de vlucht. Maar op het landgoed Georgenhof dompelt de beeldschone
Katharina von Globig zich onder in een droomwereld vol muziek en literatuur. Wanneer de dorpspastoor haar vraagt een onderduiker op te vangen,
stemt ze in. De man wordt echter opgepakt, evenals de argeloze Katharina.
En terwijl zij wegkwijnt in haar koude cel, slaan haar familieleden op de
vlucht. Een aftocht die eindigt in een nachtmerrie.

vertaling Kris Lauwereys
en Isabelle Schoepen
omslagontwerp
bij Barbara
foto Susanne Schleyer
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‘Zolang ik me kan herinneren schrijf ik graag. Vissen doe ik
zelfs nog langer.
Ik viste samen met mijn vader in de rivier vlak bij het huis
waar hij was opgegroeid.
Wij, met ons tweeën, tijdens sprookjesachtige nachten,
terwijl de vleermuizen stil door het maanlicht vlogen en de wilgen
schaduwen wierpen op het water. Deze nachten, mysterieus maar
toch vol geborgenheid, staan me nog altijd glashelder voor de
geest. Daar en op die momenten leerden mijn vader en ik elkaar
kennen en kregen we een band voor het leven. Zonder de paling
zouden we niet dezelfde mensen voor elkaar zijn geweest.’
Patrik Svensson

Patrik Svensson (1972)
is journalist. Hij schrijft
over kunst, cultuur,
politiek en wetenschap.
De lange weg naar huis
is zijn debuut, dat werd
verkocht aan drieëndertig
landen.

PATRIK SVENSSON
De lange weg naar huis
Hét literaire non-fictiedebuut van dit jaar

3 oktober 2019
paperback, 256 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0458 8
nur 320
oorspronkelijke titel
Ålevangeliet
vertaling Geri de Boer
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto Emil Malmborg

Patrik Svensson groeide op in het zuiden van Zweden, niet ver van de zogenoemde palingkust. Al op jonge leeftijd leerde zijn vader de kleine Patrik op
paling vissen. Uren en dagen brachten vader en zoon in stilzwijgen samen
door, vissend op deze mysterieuze vis. Al sinds Aristoteles wordt het ‘palingvraagstuk’, zoals het in de natuurwetenschap wordt genoemd, beschouwd
als een onoplosbaar probleem. Geen mens heeft ooit twee palingen zien paren,
niemand kan de vraag beantwoorden waarom elke paling in de Sargassozee
wordt geboren en sterft. Wat zegt de eindeloze reis van de paling over de
zoektocht van de mens naar zijn oorsprong? Wat kun je eigenlijk over een
paling – of over een mens – te weten komen? Svensson buigt zich in dit boek
over de raadselachtige vis en keert daarvoor terug naar het huis van zijn
jeugd. Maar bovenal schrijft hij over een zoon en zijn vader, en hun gedeelde
liefde voor een vis.
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Youp van ’t Hek
(1954) is cabaretier,
schrijver en columnist.

YOUP VAN ’T HEK
Lonely at the top
3 oktober 2019
paperback 224 pag.
12,5 x 20 cm
€ 12,50
isbn 978 94 004 0530 1
nur 401
omslagontwerp
Eva Kohnstamm
foto Bob Bronshoff

Een man mijmert op de top van een duin over zichzelf in de schaduw van de
gebeurtenissen van de afgelopen week en voelt zich daardoor nogal alleen.
Het is een van de 52 columns waar dit boek zijn ironische titel aan ontleent.
Lonely at the top is het jaarlijkse overzicht van Youp van ’t Hek, al decennia
de best gelezen columnist van NRC Handelsblad. En misschien wel van heel
Nederland. Youp praat, schreeuwt, fluistert, lacht, huilt en schuurt iedere
week over de actualiteit. Daarmee maakt hij veel mensen iedere zaterdagochtend aan het lachen en ook een groot deel van ons land bitter en boos.
En met beide reacties is Youp tevreden. Dik tevreden zelfs.
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YUVAL NOAH HARAR I

© Naama Wartenburg

De grootste denker van onze tijd

Meer dan 400.000 exemplaren verkocht
23
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‘Meesterlijk verteller.’
Rosanne Hertzberger in buitenhof

‘Zeer aanstekelijk schetst Harari hoe het
komt dat wij mensen zijn zoals we zijn.
Een brutaal ontnuchterend boek.’ trouw

‘Aan de ene kant is Homo Deus een
verontrustend boek, maar aan de andere
kant, in de traditie van Big History, is het
zeer geruststellend.’ dwdd-boekenpanel
(Boek van de Maand)

‘Moeiteloos schiet hij door de tijd heen
en weer en switcht tussen wetenschappelijke
disciplines. [...] Harari roept meer vragen
op dan hij beantwoordt, maar dat is in dit
geval een compliment.’ new scientist

‘Harari loodst de lezer soepeltjes door de
eerste honderdduizenden jaren mensheid.’
quest

‘Prachtig boek, zij het bij vlagen
huiveringwekkend.’ Bert Wagendorp,
de volkskrant

‘Fascinerend. Harari heeft een cruciaal
en collectief gesprek op gang gebracht
over hoe we de grote problemen van de
eenentwintigste eeuw moeten aanpakken.’
Bill Gates, the new york times
book review

‘Yuval Noah Harari schrijft bijzonder
intelligent en aanstekelijk. Wie in Sapiens
begint, legt het niet snel meer weg.’ die zeit

‘Het wereldwijd bejubelde Sapiens krijgt de
opvolger die het verdient: Homo Deus gunt
de lezer een adembenemende blik op de
toekomst van de mens.’ the guardian
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‘Even is niets vanzelfsprekend meer.’
nrc handelsblad 
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‘In Sapiens beantwoordt Harari op
ongelofelijk heldere wijze de grootste vragen
van de menselijke geschiedenis en van onze
moderne wereld.’ Jared Diamond
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‘Weinig wereldhistorici hebben zo’n

originele aanpak en zo’n succes als de
jonge Israëlische historicus Yuval Noah
Harari. Zijn boek Sapiens maakt een
zegetocht door de bestsellerlijsten.’
nrc handelsblad
‘Sapiens is doorwrocht, het stemt
tot nadenken en het is glashelder
geschreven. Fascinerend.’
the wall street journal
‘Een geweldig verhaal en het werd
zelden beter verteld. Dit boek leidt
tot dwangmatig lezen.’
the washington post

3 oktober 2019 • gebonden, 464 pag.,
fullcolor geïllustreerd • 15 x 23 cm • € 29,99

3 oktober 2019 • paperback, 444 pag., geïllustreerd

3 oktober 2019 • paperback, 448 pag.

3 oktober 2019 • paperback, 464 pag., geïllustreerd

isbn 978 94 004 0499 1 • nur 320 • vertaling Inge Pieters

13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 004 0497 7 • nur 320

13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 004 0498 4 • nur 320

13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 004 0490 8 • nur 320

vertaling Inge Pieters • omslagontwerp bij Barbara •

vertaling Inge Pieters • omslagontwerp bij Barbara •

vertaling Inge Pieters • omslagontwerp bij Barbara •

omslagontwerp bij Barbara •
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Leonid Andrejev
(1871-1919) was schrijver
van korte verhalen en
toneelteksten, advocaat
en rechtbankjournalist.
Na de vroege dood van
zijn vrouw wijdde hij zich
volledig aan het schrijverschap. Vanuit Sint-Petersburg emigreerde hij naar
Duitsland, Frankrijk en
uiteindelijk Finland, waar
hij stierf – achteraf bleek
door zelfmoord.

Met een voorwoord
van Bert Natter

LEONID ANDREJEV
De zeven gehangenen
Een vergeten meesterwerk van een groot
Russisch schrijver

Verschijnt op
12 september, de
honderdste sterfdag
van Leonid Andrejev

12 september 2019
gebonden, 128 pag.
12,5 x 20 cm

In dit hartverscheurende verhaal worden de laatste dagen beschreven van
zeven gevangenen in het tsaristische Rusland die de doodstraf hebben gekregen: vijf mislukte huurmoordenaars, een boerenknecht die zijn werkgever vermoordde en een gewelddadige dief. Zeven mensen die in de rechtbank hun vonnis aanhoren en in kleine kerkers hun laatste dagen slijten in
afwachting van het huiveringwekkende einde dat hen wacht.
Zelden komen menselijke emoties als angst, eenzaamheid en wanhoop zo
dichtbij. Het verhaal grijpt je bij de strot en laat je niet meer los. Andrejev
schreef met De zeven gehangenen een nog altijd levensechte novelle die je
door haar duistere schoonheid en onverbiddelijkheid onder de huid gaat
zitten.
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€ 19,99
isbn 978 94 004 0507 3
nur 302
oorspronkelijke titel
Рассказ о семи повешенных

vertaling
Jan Robert Braat
omslagontwerp
bij Barbara
foto Hermitage Images/
Getty Images

Een ode aan het dorp
van weleer

WI M DAN I ËLS

HET DORP

RIJK
GEÏLLUSTREERD

Taalmeester Wim Daniëls
is een geregelde gast in
radio- en televisieprogramma’s. Hij schreef
talloze taalboeken en was
jarenlang vaste columnist
voor Spijkers met Koppen.
Bij Thomas Rap verschenen
onder meer zijn succesvolle boeken Spijkerbalsem,
Groeten uit Brabant,
Mieters! en Blits. In 2019
verscheen Houdoe! Het
verhaal van een Brabantse
groet.

WIM DANIËLS
Het dorp
Een feest der herkenning voor iedere (ex-)dorpsbewoner
3 oktober 2019

Al woon ik nu dan in een stad,
ik voel me nog altijd een dorpsjongen,
iemand van het type ‘we kennen elkaar
toch’, iemand die anderen groet, die
gegroet wordt, die de neiging heeft bij
mensen achterom te gaan, die de taal
van het geboortedorp nog spreekt, die
gerust nog tegen een winkelier kan
zeggen: ‘Ik kom morgen wel even
betalen, want ik heb nu geen geld bij
me’, waarna die winkelier zegt:
‘Dat is goed, jongen.’

paperback, 224 pag.,
geïllustreerd
15 x 23 cm
€ 22,50
isbn 978 94 004 0488 5
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
foto Merlijn Doomernik

Friso Wiegersma beschreef het al in zijn fameuze lied ‘Het dorp’, vertolkt
door Wim Sonneveld: het dorp van vroeger is niet meer. Wim Daniëls ging
op zoek naar dat vroegere dorp, het dorp van vóór 1970. Hij schrijft over
typische dorpsfiguren als de smid, de boer, de kleine kruidenier, maar ook
over de zandweg tussen het koren door, het dorpscafé, de dorpsdrama’s, de
dorpspolitiek en andere typische dorpse fenomenen en aangelegenheden.
Hij concludeert uiteindelijk dat het dorp niet dood is, maar dat het noodgedwongen is veranderd. Het resultaat is een biografie van een verdwenen fenomeen – een feest der herkenning voor iedere (ex-)dorpsbewoner. Vol
herkenbare en hilarische verhalen, rijk geïllustreerd met prachtige foto’s.
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‘Japke-d. Bouma:
een geweldige
schrijver.’

Adriaan van Dis in
de wereld draait door

Japke-d. Bouma schrijft
wekelijks columns in nrc.
next en nrc Handelsblad
over het leven op kantoor,
taal en hoe we over
vrouwen en mannen
denken. Eerder publiceerde
ze bij Thomas Rap
Uitrollen is het nieuwe
doorpakken, Ga lekker
zélf in je kracht staan,
Werken doe je maar thuis
en Mag ik even iets tegen
je aanhouden?

JAPKE-D. BOUMA
Gids voor de kantoorjungle
Onweerstaanbare nieuwe editie van de
ultieme kantoorgids
10 oktober 2019
paperback, 160 pag.,
geïllustreerd
12,5 x 20 cm
€ 14,99
isbn 978 94 004 0520 2
nur 320
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto Pim Ras

Met bestsellers als Ga lekker zélf in je kracht staan en Uitrollen is het nieuwe
doorpakken vond Japke-d. Bouma haar weg naar het grote publiek. Eigenlijk
kunnen we allang niet meer zonder haar hilarische en leerzame stukken
over taal en het leven op kantoor, maar haar weg naar de top begon met de
onmisbare Gids voor de kantoorjungle. Daarin leidt Japke-d. de lezer rond
door de kantoortuin en laat ze ons niet alleen kennismaken met de types die
je er zoal tegenkomt – de bazige bitch, de irritante stagiair, de geboren leider,
de controlfreak – maar brengt ze ook haarscherp hun habitat in kaart: de
koffieautomaat, de kantine en het flexbureau om er maar een paar te noemen. Een verrukkelijk humoristisch boek − nu eindelijk weer verkrijgbaar.

Meer dan 80.000 exemplaren verkocht
33

Herman Finkers (1954)
maakte elf theaterprogramma’s en publiceerde
diverse boeken. In 2015
verzorgde hij de oudejaarsconference. Half
november 2019 verschijnt
de speelfilm De beentjes
van Sint-Hildegard
waarvoor hij het scenario
schreef en met Johanna
ter Steege als tegenspeelster de hoofdrol vertolkt.

‘De knappe manier
waarop Finkers de
taal kneedt tot een
veelkleurige stuiterbal
is de basis van zijn
succes.’
de volkskrant

Op 9 december
2019 wordt Herman
Finkers 65 jaar

HERMAN FINKERS
De cursus ‘Omgaan met
teleurstellingen’ gaat wederom
niet door
Feestelijke heruitgave van een everseller

10 oktober 2019
gebonden, 480 pag.

De grootmeester van de gortdroge en absurde humor wordt 9 december 65
jaar. Een prachtige gelegenheid om zijn standaardwerk, waarvan inmiddels
meer dan 300.000 exemplaren zijn verkocht, opnieuw uit te brengen in een
feestelijke editie. In deze bundel zijn de overzichtswerken De cursus ‘omgaan
met teleurstellingen’ gaat wederom niet door en Poëzie, zo moeilijk nie samengebracht.
Een onweerstaanbaar cadeau voor de feestdagen.
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13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0500 4
nur 301
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto René Dissel
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Het verhaal van een
fenomenaal talent

FRENKIE
LUCA CAIOLI & CYRIL COLLOT

Luca Caioli is sport
journalist, columnist en
commentator. Hij schreef
succesvolle biografieën
over onder anderen Messi,
Ronaldo en Neymar.
Cyril Collot maakte een
documentaire over
Karim Benzema en
schreef eerder met Luca
Caioli boeken over onder
anderen Paul Pogba en
Kylian Mbappé.

LUCA CAIOLI & CYRIL COLLOT
Frenkie
De nieuwe belofte van het Nederlandse voetbal
10 oktober 2019
paperback, 248 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0449 6
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
vertaling

Frenkie de Jong, een nuchtere jongen van 22 uit Arkel. Hij geldt als een van
de meest waardevolle talenten van Ajax. Vanuit de jeugd bij Willem II ontwikkelde hij zich razendsnel en dit seizoen was hij een van de dragende
spelers in het Ajax dat niet alleen de knvb-beker veroverde, maar ook landskampioenschap werd en de halve finale van de Champions League bereikte.
De middenvelder maakt in de zomer voor zo’n 75 miljoen euro de overstap
naar fc Barcelona, waar hij voor vijf seizoenen aan de slag gaat. Een historische transfer voor de jongen die ondanks alles altijd gewoon zichzelf blijft.
Gewoon Frenkie.

© Hollandse Hoogte

Pieter van der Drift
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René Stauffer schrijft al
sinds 1981 over tennis.
Federer volgt hij sinds het
prille begin. Stauffer kent
de tenniswereld, en Roger
Federer in het bijzonder,
als geen ander.

RENÉ STAUFFER
Federer
De biografie van de beste tennisser aller tijden

17 oktober 2019
paperback, 368 pag.,
geïllustreerd
13,6 x 21,5 cm

© Getty Images

‘Roger Federer is
het allergrootste
wat ik in meer dan
veertig jaar tennis
heb meegemaakt.’
John McEnroe

€ 22,99
isbn 978 94 004 0447 2
nur 491
omslagontwerp
bij Barbara
vertaling

Roger Federer is niet alleen een van de succesvolste tennissers aller tijden;
hij is ook een zeer geëngageerde topsporter en een echte familyman. Al jaren
lang wordt de Zwitser door een horde journalisten gevolgd, maar niemand
kent hem en zijn entourage zo goed als zijn landgenoot René Stauffer. Deze
reporter hield zelfs contact met Federer toen hij in de zomer van 2016 het
tennisracket tijdelijk liet rusten om vervolgens een halfjaar later op de
Australian Open een sensationele comeback te maken. De achtvoudig
Wimbledonwinnaar, die door velen wordt gezien als de beste tennisser aller
tijden, zal naar men zegt komend najaar afscheid nemen. Tijd voor een
biografie waarin we King Roger écht leren kennen.

Hans van Riemsdijk
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Herman van Veen (1945)
is geboren en getogen in
Utrecht, waar hij ook het
conservatorium bezocht.
In 1965 maakte hij zijn
theaterdebuut met het
soloprogramma Harlekijn.
Sindsdien reist hij de hele
wereld rond met zijn
voorstellingen. Voor zowel
zijn artistieke werk als
zijn inzet voor projecten
ten behoeve van vrede,
vrijheid en verbondenheid
is hij talloze malen
onderscheiden.
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Meer dan 30.000
exemplaren verkocht

HERMAN VAN VEEN
Voor het eerst
In Voor het eerst schrijft Herman van Veen over het onbarmhartige proces
van het ouder worden. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk moment
besef je dat die jonge man is afgelost door een man op zekere leeftijd? De
geest is vitaal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tussen nu en vroeger
wordt steeds groter. De ervaringen stapelen zich op, de herinneringen verdringen elkaar. Onverschrokken gaat Van Veen de confrontatie aan met
zichzelf en schrijft hij over zijn leven van toen en nu. Over vriendschappen
en vergankelijkheid, verlies en levenslust en de troost van de verbeelding.
Steeds verbindt hij zijn verhalen met zijn theater- en liedteksten, waarin
wonderlijk genoeg de ouderdom en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig blijken te zijn.
Voor het eerst is een zoektocht naar betekenis, speels en filosofisch, om tot
het besef te komen dat je ouder worden steeds weer voor het eerst doet. Het
gaat vanzelf en gaat vanzelf weer over.
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‘De meest internationale artiest
die Nederland ooit heeft gehad.’
de volkskrant
‘De stralende kracht die van
Herman van Veen uitgaat heeft
lichtjaren nodig om uit te
doven.’ die welt
43

YOUP
65
Uitgeverij Thomas Rap | Van Miereveldstraat 1-3 | 1071 dw Amsterdam
Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam | info@thomasrap.nl | Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10
besteladres in belgië
Bestellingen in België via boekenbank, cbonline, of via besteldienst@standaarduitgeverij.be of 03 285 72 00

thomasrap.nl
@uitgeverijthomasrap |

@uitg_thomasrap |

@thomas_rap

