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CHRISTEL DON

Afstands
moeders

Raakte een meisje vroeger ongehuwd zwanger, dan moest ze 
vaak haar pasgeboren kindje afstaan. Of ze nou wilde of niet. 

Die meisjes van toen noemen we nu ‘afstandsmoeders’. 

Hoe leefden deze vrouwen verder met zo’n groot geheim? 
En wat gebeurde er als ze op een dag hun volwassen 

kind voor het eerst in de ogen keken? 

In Afstandsmoeders werpt Christel Don licht op lang 
verzwegen verhalen rondom afstand en adoptie.
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Ze werden vernederd en weggestopt, ze kregen hun kind vaak niet te zien  
na de bevalling en werden geïnstrueerd om er nooit meer over te spreken; 
tussen 1956 en 1984 stonden vele duizenden vrouwen hun kind af ter 
adoptie. Na tientallen jaren hebben deze vrouwen besloten het stilzwijgen te 
doorbreken. Ze vertellen over hun jeugd, over de periode van hun zwanger
schap en bevalling, maar ze beschrijven bovenal hoe de beslissing om, onder 
dwang, afstand te nemen van hun kind tot op de dag van vandaag hun leven 
beïnvloedt. In Afstandsmoeders belicht journalist Christel Don een veront
rustend en vergeten hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis, een hoofd
stuk waarover niet langer gezwegen mag worden.  

CHRISTEL DON
Afstandsmoeders
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paperback, 224 pag.
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€ 19,99

isbn 978 94 004 0729 9

nur 321

omslagontwerp 

bij Barbara

foto Keke Keukelaar

 

Christel Don (1984) is 
freelancejournalist, en  
onder meer verbonden  
aan NRC Handelsblad.  
Ze studeerde psychologie, 
humanistiek en journalistiek 
en schrijft over leven, werk 
en technologie. Afstands
moeders is haar debuut.  

Duizenden vrouwen stonden onder druk hun kind af. 
Dit zijn hun verhalen.
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De zorg voor een ander is iets waar we allemaal mee 
te maken krijgen. Als ouder, als kind, of als professional. 

Dat kan hard werken zijn, maar het kan je ook empathisch 
maken, begripvoller en geduldiger. Maar hoe zitten 

menselijke relaties eigenlijk in elkaar?

P E T E R  B O S
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Welke rol spelen hormonen in de relatie tussen ouders en kinderen, tussen 
geliefden en in de verhoudingen op de werkvloer? Wat is daarbij de rol van 
onze hormoonhuishouding? Wat doen die hormonen met ons brein? Wat zijn 
de gevolgen voor ons biologische systeem wanneer relaties verstoord raken? 
En misschien wel de belangrijkste vraag: wat zegt dit alles over ons, mensen? 
Relaties zijn voor mensen een biologische noodzaak. En in tijden van crisis 
neemt die noodzaak alleen maar toe. Al vroeg in de ontstaansgeschiedenis 
van de mens waren hormonen betrokken bij de omgang en het gevoel van 
verbondenheid met onze medemensen. In Verbonden legt wetenschapper 
Peter Bos uit hoe dat precies werkt. Ons hormonale systeem, het resultaat 
van miljoenen jaren evolutie, maakt deze verbondenheid mogelijk, en dat is 
iets om te koesteren. 

Peter Bos (1983) werkt 
als universitair hoofd
docent pedagogische 
wetenschappen aan de 
Universiteit Leiden en 
doet onderzoek naar de 
invloed van hormonen 
op empathie en sociale 
binding. Hij woont met 
zijn vrouw en drie 
kinderen in Harderwijk. 
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PETER BOS
Verbonden

De biologie van menselijke relaties



Kaweh Modiri

Mitra

Een onontkoombaar verleden. 
Een beklemmende zoektocht naar de waarheid. 

Een roman om nooit te vergeten.
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Na de executie van haar dochter Mitra, in 1981 in Iran, is Haleh naar Nederland 
gevlucht, waar ze zich in de decennia erna heeft opgewerkt tot een gerenom
meerde academica. Haar leven wordt ruw verstoord wanneer ze het bericht 
krijgt dat de vrouw die ze verantwoordelijk houdt voor de dood van haar 
dochter, in Nederland is. Omdat ze de waarheid wil weten, besluit Haleh con
tact met haar te zoeken. De vrouw blijkt recent, samen met haar eigen dochter, 
te zijn gevlucht. Hoe nauwer Haleh betrokken raakt bij hun levens, hoe meer 
ze heen en weer wordt geslingerd tussen twijfels over de ware identiteit van 
de vrouw en haar eigen wraakgevoelens. Mitra is een indringende roman 
over een leven dat getekend is door een onontkoombaar verleden. Het be
klemmende verhaal van een vrouw die vat tracht te krijgen op de onrecht
vaardigheid van haar lot en wanhopig probeert terug te halen wat verloren is.

Kaweh Modiri (1982) is 
filmmaker en schrijver. 
In 2012 debuteerde hij 
met de roman Meneer 
Sadek en de anderen. In 
2016 ging zijn speelfilm 
Bodkin Ras in première 
op het International Film 
Festival Rotterdam, en 
won daar de FIPRESCI 
prijs. Modiri maakte 
tevens de film Mitra, die 
binnen kort internationaal 
zal worden uitgebracht.  
Het verhaal van Mitra  
is geïnspireerd op ware 
gebeurtenissen en de film 
is vernoemd naar zijn 
zus, die in 1981, toen zijn 
moeder zwanger van 
hem was, in Iran werd 
geëxecuteerd.
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KAWEH MODIRI
Mitra

Het indringende verhaal van een moeder 
en een verloren dochter



Ruim zestig jaar geleden ontdekten we in de grond 
van Groningen een onzichtbare schat. Een schat die 

kleur noch geur had en die kon branden als een fakkel. 
Het gas maakte Nederland rijk. Maar die rijkdom 
kwam met een prijs. Emiel Hakkenes vertelt het 

verhaal van een omstreden bodemschat. GAS
E M I E L  H A K K E N E S



19

De ontdekking van aardgas in de bodem, in 1959, zette de provincie  
Groningen in vuur en vlam: eindelijk zou deze arme regio ook delen in de 
rijkdom. Het bleek ijdele hoop – de opbrengsten van het aardgas gingen aan 
de Groningers voorbij. Nu de gaswinning na ruim zestig jaar stopt, blijven 
zij achter met de ellende van een bevende aarde die huizen vernielt. Gas 
schetst de dromen en daden van de mensen die de loop van de geschiedenis 
van het Nederlandse gas hebben bepaald, soms tegen wil en dank: de Belg 
die het Nederlandse gasgeheim onthulde, de premier die dankzij het aardgas 
zijn kabinet redde, de klokkenluider die niet werd geloofd. Een ontluiste
rend en soms grimmig verhaal van dode bomen, koppige jonkheren en in
woners van Groningen met scheuren in hun huis en in hun hart. 

Emiel Hakkenes (1977) 
is als journalist 
verbonden aan Trouw. 
Bij Thomas Rap 
verschenen van hem 
eerder God van de 
gewone mensen en 
Polderkoorts. Hoe de 
Zuiderzee verdween.
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EMIEL HAKKENES
Gas

Het verhaal van een Nederlandse bodemschat

De Tweede Kamer 
bereidt een parlemen
taire enquête voor 
naar de gaswinning 
in Groningen



Vrijheid is niet iets dat ik begrijp, niet echt. 
Ik zie het als mijn paspoort en papieren mij 
laten vliegen en rijden. Ik zie het als ik aan 

het einde van de dag door de poort het kamp 
verlaat, op weg naar mijn eigen huis. Maar 

vrijheid is niet iets dat ik ooit ben kwijtgeraakt. 
Ik weet alleen dat ik het heb, en zij niet. 

Tweeënhalf jaar verbleef ze op Lesbos en 
zette ze zich met hart en ziel in voor de 

vluchtelingen die daar dagelijks aankomen 
in gammele bootjes en in kampen moeten 

zien te overleven. 
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Laura Jansen komt na een intensieve wereldtournee uitgeput en met een 
gebroken hart thuis in Amsterdam. Als ze hoort over vluchtelingen die aan
komen op het Centraal Station besluit ze iets te doen. Het is 2015 en de 
vluchtelingencrisis bevindt zich op een dieptepunt. Avond aan avond brengt 
ze door op het station om samen met anderen de uitgeputte en wanhopige 
mensen welkom te heten en bij te staan. Hun verhalen raken haar diep en 
tekenen een steeds duidelijker beeld van de humanitaire ramp die zich op 
slechts enkele uren vliegen aan het voltrekken is. Ze besluit voor tien dagen 
naar Lesbos af te reizen. Tweeënhalf jaar blijft ze op het eiland en zet ze zich 
met hart en ziel in aan de kust en in de kampen. Pas als ze weer thuis is komt 
de klap. Niets blijkt meer hetzelfde.
Wij zagen een licht is een diep persoonlijk en aangrijpend verhaal waarin 
onschuldige mannen, vrouwen en kinderen een gezicht krijgen. Een even 
indringend als hoopvol boek over daadkracht en menselijkheid, maar ook 
over persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid.

Laura Jansen (1977) is 
een Nederlands
Amerikaanse singer 
songwriter en een enorm 
inspirerende storyteller.  
Ze won platina awards met 
haar debuutalbum Bells en 
bestormde de hitlijsten en 
alle Nederlandse podia 
met nummers als ‘Wicked 
World’ en ‘Use Somebody’. 
Haar volgende album Elba 
vertolkte ze over de hele 
wereld. Laura is een van 
de medeoprichters van 
hulporganisatie Movement 
On The Ground, die hulp 
biedt aan vluchtelingen  
op Lesbos. Laura zet zich 
volop in om op een 
onafhankelijke manier  
de nog altijd schrijnende 
situatie aan de EU
grenzen een menselijke 
kant te geven.
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LAURA JANSEN
Wij zagen een licht



Het verhaal van een moeder en een zoon. 
Het verhaal van een tijdperk.

C H E R R Y  D U Y N S

AFSCHEID
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Op een dag wordt hij gebeld. Of hij wil komen. Hij rijdt van Nederland naar 
Duitsland, naar de stad in het dal, waar zij al die tijd gewoond heeft en waar 
ze nu haar laatste dagen doorbrengt in een bejaardenhuis. In Afscheid blikt 
Cherry Duyns terug op het leven van zijn moeder. Een leven dat werd gete
kend door de oorlog, toen zij een charmante Nederlandse jongeman leerde 
kennen, Cherry’s vader. Met hem vormde ze een succesvol duo in het variété; 
samen traden ze op voor volle zalen en samen kregen ze een zoon, in die 
meedogenloze tijd. Met haar man en haar kind belandde ze in Nederland, in 
een vijandige omgeving, waar het huwelijk geen stand hield. Duyns vertelt 
het levensverhaal van een eigenzinnige vrouw die altijd ongrijpbaar bleef. 
Het is het verhaal van een moeder en haar zoon, maar ook het verhaal van 
een tijdperk. Een teder portret, even aangrijpend als liefdevol.

Aangrijpende en liefdevolle getuigenis van een leven

CHERRY DUYNS
Afscheid

Schrijver, theater en 
filmmaker Cherry Duyns 
(1944) publiceerde onder 
andere de verhalen
bundels De bovenman  
en Achterland alsook de 
romans De zondags
jongen, Dante’s trompet  
en De Chinese knoop.  
Van zijn films zijn er vele 
onderscheiden. Zo ont 
ving hij de Nipkowschijf 
voor het drieluik 
Levensberichten en werd 
zijn kunstdocumentaire 
De Wording bekroond 
met een Gouden Kalf. 
Voor de film De droom 
van de beer werd hem in 
Berlijn in 2001 de 
prestigieuze Prix Europa 
toegekend. In 2014 werd 
Cherry Duyns voor zijn 
unieke culturele bijdragen 
benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse 
Leeuw.
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Over De zondagsjongen:

‘Wie zo kan schrijven, 
heeft heel wat in zijn mars.’ 

Hans Warren, pzc

Over Dante’s trompet:

‘Een roman met 
hoofdzakelijk zelfbeklag, 

kan dat? Ja, dat kan. 
Een roman met bijna 

uitsluitend sympathieke 
personages en voor
treffelijke dialogen, 
kan dat? Ja, dat kan.’
Herman de Coninck, 
nrc handelsblad

‘Een Nederlands 
achterkleinkind van 

Kurt Tucholsky.’ 
frankfurter 

rundschau
 

Over De Chinese knoop:

‘Uitzonderlijke 
roman over trouw en 

eenzaamheid.’ zin



YOUP
De nieuwe bundel van 

IN CORONTAINE
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Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers 
welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg 
hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: 
Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp 
zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar 
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem 
hebben, graag zelfs. 
Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte 
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op 
George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, 
wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat 
dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een 
grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of 
juist zijn zwakte?

YOUP VAN ’T HEK
In corontaine

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

8 oktober 2020 
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omslagontwerp 

Eva Kohnstamm

foto 

Bob Bronshoff

De nieuwe bundel van Youp! 



In Mythos liet Stephen Fry ons kennismaken met de 
wereld van de goden, in Helden boog hij zich over de 

stervelingen. Nu waagt de meesterverteller zich aan een 
van de grootste en meest dramatische verhalen uit de 

Griekse mythologie: de Trojaanse Oorlog. 

STEPHEN 
FRY  

Troje

‘In onze tijd zijn er weinig betere    vertellers dan Stephen Fry.’ elsevier

‘Een indrukwekkende leeservaring.’
Adriaan van Dis

‘Bij Zeus, wat een goddelijk boek!’
de morgen

‘Een titanenwerk.’  humo

Ruim 150.000 exemplaren verkocht



3535

Met zijn bestsellers Mythos en Helden heeft Stephen Fry de Griekse mythen 
weer naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich met zijn derde mytheboek 
aan het verhaal van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de beeldschone Helena 
heeft weggekaapt naar Troje, trekken de Grieken met een vloot van duizend 
schepen ten strijde tegen de Trojanen. Het is het begin van een huivering
wekkende strijd, een wrede belegering, die maar liefst tien jaar zal duren. 
Troje is het klassieke verhaal waarin heldendom en haat, liefde en verdriet, 
wraak en spijt, hoop en wanhoop samenkomen. In deze grootse mythe 
wordt de mens tot op het bot ontleed. 

Een duizelingwekkend verhaal van liefde en oorlog

STEPHEN FRY
Troje

Stephen Fry is acteur, 
journalist, dichter, 
comedian, tvpresentator, 
filmregisseur en schrijver. 
Hij veroverde de Lage 
Landen met zijn best 
sellers Mythos en Helden.
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Het is weer zover. Je hebt een 
functioneringsgesprek. Je baas leunt 
achterover, werpt vluchtig een blik 

op jouw dossier en zegt:

We mogen weer naar kantoor, 
maar niet zonder de nieuwe

HOE VIND JE ZÉLF 
DAT HET GAAT?
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De kantoortuin wordt bedreigd. Is het niet door het coronavirus dan wel 
door een breakoutsessie of een handsonmentaliteit. Want ook al werken 
we nu vaker thuis, we komen maar niet af van managers die ons in een proces 
willen meenemen, met hun epic gelukstrainingen en multidisciplinaire 
werkgroepen. Gelukkig is er Japked. Bouma: ons lichtend baken in de kan
toortuin en op de thuiswerkplek. Vakkundig leidt ze ons langs dynamische 
trajecten, processen die goed bewaakt dienen te worden en veranderingen 
die handen en voeten moeten krijgen. Ze spreekt met ceo’s, chief engagement 
officers en succesgoeroes over kantoorhypes en managementjargon en laat 
ons zien hoe het beter kan. Voor iedereen die zo een call in moet of steeds 
maar focust op nieuwe kansen: Hoe vind je zélf dat het gaat? is een onmisbaar 
en hilarisch boek voor wie zich staande probeert te houden in de kantoor
tuin.

JAPKE-D. BOUMA
Hoe vind je zélf dat het gaat?

Japke-d. Bouma  
schrijft wekelijks een 
column in nrc. next en 
NRC Handelsblad over 
kantoorclichés en taal. 
Bij Thomas Rap 
verschenen Uitrollen is 
het nieuwe doorpakken, 
Ga lekker zélf in je 
kracht staan, Werken 
doe je maar thuis,  
Mag ik even iets tegen je 
aanhouden? en Gids 
voor de kantoorjungle.
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‘Japked. Bouma: een 
geweldige schrijver.’  
Adriaan van Dis in 

De Wereld Draait Door

‘Een schrijfster die je 
onbedaarlijk kan laten 

lachen.’ Frits Spits

Van de boeken  
van Japked. Bouma 
zijn inmiddels 
meer dan 100.000 
exemplaren verkocht



WERK
schreef een boek over de 

geschiedenis van de mens en zijn

J A M E S  S U Z M A N

In de komende decennia nemen de robots ons het werk 
uit handen. Dat is comfortabel. Maar worden we daar wel 

gelukkig van? Want hoe kan een mens een zinvol leven 
leiden als hij niet meer hoeft te werken? 
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Waarom draait eigenlijk alles in onze samenleving om werk? En hoe zou 
onze wereld eruitzien als werk een minder belangrijke rol zou spelen in ons 
dagelijks leven? In dit boek buigt James Suzman zich over de geschiedenis 
van de werkende mens. Werk definieert ons, het bepaalt waar we ons elke 
dag naartoe begeven en met wie we onze tijd doorbrengen. Het beïnvloedt 
onze manier van denken en onze eigenwaarde. Maar dat is niet altijd zo 
geweest. Economen voorspellen al langer dat we steeds meer vrije tijd zullen 
krijgen. Maar nu werk zo belangrijk is geworden, klinkt dat perspectief  
minder aanlokkelijk. James Suzman duikt in de geschiedenis van de wer
kende mens en laat ons zien dat werk altijd van grote betekenis is geweest, 
maar dat onze focus op productiviteit een relatief nieuw fenomeen is. Vanuit 
de geschiedenis werpen we een blik op de toekomst om te ontdekken dat het 
misschien wel tijd is voor een andere kijk op ons dagelijks werk. 

Een geschiedenis van de bezige mens

JAMES SUZMAN
Werk

Als antropoloog deed 
James Suzman 
jarenlang onderzoek in 
Afrika. Hij publiceerde 
eerder Affluence without 
Abundance, waarin hij 
schreef over het leven 
van de laatste jager
verzamelaars. Suzman 
doceert aan Robinson 
College in Cambridge 
en is lid van de Royal 
Geographical Society. 
Hij publiceert onder 
andere in The New York 
Times, The Guardian, 
The Observer en The 
New Statesman.  
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Over Affluence without 
Abundance:

‘Zeer verhelderend en goed 
geschreven.’ Yuval Noah Harari



F E R N A N D E  V A N  T E T S

V I E R  S E I Z O E N E N 
I N  D A M A S C U S

‘Toen ik een baan aannam bij de vn in Damascus had ik geen idee  
hoe snel je went aan de dagelijkse realiteit van een oorlogsgebied.  

Na een paar dagen keek ik niet meer op van de bommen. Na een paar 
maanden raakte ik niet meer geëmotioneerd als mensen me vertelden  

hoe ze hadden overleefd op gras en water omdat hun wijk belegerd  
werd door de mannen van president Bashar alAssad. Het werd  
normaal dat de huizen van collega’s waren platgebombardeerd.’ 

was getuige van de oorlog in Syrië. 
Dit is haar verslag.
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In maart 2018, als de oorlog in Syrië zijn achtste jaar ingaat, verhuist Fer
nande van Tets naar Damascus. Terwijl om haar heen het Syrische leger de 
laatste opstandige gebieden door middel van uithongering en bombarde
menten tot overgave dwingt, leeft zij als communicatiemedewerker voor de 
Verenigde Naties in de weelde van het Four Seasons Hotel, met de geheime 
dienst in de lobby. Tijdens het zogeheten ‘jaar van de overwinning’ ziet ze 
wat die overwinning gekost heeft: een land in puin en een bevolking op 
drift. Ze praat met Syriërs over hoe zij de toekomst zien – van de angst om 
te verdwijnen in een Syrische gevangenis tot het vinden van een geschikte 
partner nu zoveel mensen dood of gevlucht zijn. Syrië stuurt aan op de  
terugkeer van vluchtelingen uit het buitenland, en ook in Nederland vinden 
we dat het tijd is voor de Syriërs om naar huis te gaan. Maar wat is er voor 
hen nog om naar terug te keren? Fernande van Tets schetst een indrukwek
kend en huiveringwekkend beeld van een land waar het leven niet vanzelf
sprekend is. 

FERNANDE VAN TETS
Vier seizoenen in Damascus
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Verslag van een land in oorlog

Fernande van Tets (1985) 
studeerde Arabisch en 
politico logie en verhuisde  
in 2011 naar Beiroet.  
Ze werkte als freelance
journalist voor onder  
meer Trouw, De Groene 
Amsterdammer,  
The Independent en de 
televisiezender France 24. 
Van 2018 tot 2019 woonde 
en werkte ze een jaar in  
het Syrische Damascus als 
communicatiemedewerker 
voor unrwa, de hulp
organisatie voor Palestijnse 
vluchtelingen van de vn.
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Abhijit V. Banerjee 
& Esther Duflo

Een dollar 
per dag

Al zolang er armoede is, spreken mensen over de armen 
in clichés. Abhijit V. Banerjee en Esther Duflo besloten dit 
verschijnsel te onderzoeken. In steegjes van sloppenwijken 

en in afgelegen dorpen spraken ze met arme mensen. 
En daar ontdekten ze dat armoede geen noodzakelijk kwaad is 

en dat een helpende hand het grote verschil kan maken. 

‘Een pageturner over de microeconomie van 
humanitaire hulp klinkt misschien onwaarschijnlijk, 

maar dat is wat Banerjee en Duflo hebben 
geschreven. Het is werkelijk een opmerkelijk 
boek, prachtig geschreven.’ the guardian
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Waarom zou een man in Marokko die niet genoeg te eten heeft een televisie 
kopen? Waarom besteden de armste mensen in India toch nog geld aan 
suiker? Heb je meer kans om tot armoede te vervallen als je veel kinderen 
hebt? Dit verhelderende boek rekent af met de mythen rondom armoede 
en analyseert de economische beslissingen die miljoenen mensen elke dag 
nemen. In Een dollar per dag bieden economen Abhijit V. Banerjee en  
Esther Duflo onverwachte oplossingen voor de talloze wereldburgers die 
moeten rondkomen van een dollar per dag – wat internationaal wordt be
schouwd als de armoedegrens. Ze leggen uit waarom arme mensen geld 
zouden moeten lenen om te sparen en hoe het toch komt dat bedrijven die 
ze opzetten nauwelijks kans van slagen hebben. Op basis van grondig veld 
en wetenschappelijk onderzoek laten de Nobelprijswinnaars zien hoe de 
wereld écht werkt. 

Hoe economie het verschil kan maken

ABHIJIT V. BANERJEE 
& ESTHER DUFLO 
Een dollar per dag

Abhijit V. Banerjee 
bekleedt de internationale 
economische leerstoel 
van de Ford Foundation 
aan het Massachusetts 
Institute of Technology 
(mit). Esther Duflo 
bekleedt de Abdul Latif 
Jameelleerstoel voor 
armoedebestrijding en 
ontwikkelingseconomie 
van de economiefaculteit 
van het mit. Samen 
ontvingen ze de Nobel
prijs voor de Economie 
2019. Onlangs verscheen 
bij Thomas Rap het boek 
Hoe economie de wereld 
kan redden. Een dollar 
per dag verscheen eerder 
onder de titel Arm & 
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‘Het is lang geleden 
dat ik een boek las  
waar ik zoveel van 
opgestoken heb.’ 
Steven D. Levitt, 

coauteur van 
Freakonomics

‘Geweldig. De auteurs 
verdienen het om 

gefeliciteerd én 
gelezen te worden.’ 
the wall street 

journal
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