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Ooit strekte het Friese taalgebied zich uit over een brede  
kuststrook die van hoog in Jutland tot diep in het huidige  
Vlaanderen reikte. De roerige geschiedenis van de Friezen  

heeft ze uiteindelijk teruggedrongen binnen provinciegrenzen. 
Daar vertellen ze elkaar eigen verhalen, in eigen woorden.  
Het zijn die verhalen, die woorden, de namen die ze hun 

kinderen geven, waarmee ze zich onderscheiden en waarin 
hun identiteit tot uitdrukking komt. Hun Heitelân vormt  

een buitengewone enclave binnen een bestaand koninkrijk.  
In zijn nieuwe boek beschrijft Flip van Doorn het 

verhaal van een eigengereid volk.
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Over Een verzonnen 
koninkrijk:

‘Goed geschreven 
impressies en 

beschouwingen.’
nederlands dagblad

Over De eerste wandelaar:

‘De negentiende-eeuwse 
verhalen van Craandijk weet 

Van Doorn prachtig te combineren 
met zijn eigen waarnemingen nu.’ 

nrc handelsblad
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In 2010 verhuisde Flip van Doorn uit vrije wil naar de provincie die zijn 
grootvader ooit om economische redenen verliet. Sindsdien probeert hij  
te begrijpen waar hij terecht is gekomen. Op zoek naar antwoorden maakte 
hij elf tochten door Friesland en ver daarbuiten. In plaatsen als Warns,  
Allardsoog en Rinsumageest, maar ook in Rome, de Alpen en het Duitse 
Waddengebied stuitte hij op sporen van de Friezen en hun mythische Friese 
Vrijheid. In dit boek vertelt Van Doorn het verhaal van een doortastend volk 
waarvan de oorsprong en invloed ver voorbij de grenzen van de huidige  
provincie Friesland reiken. Niet-Friezen biedt hij een inkijkje in dat buiten-
gewone stukje Nederland dat officieel Fryslân heet, Friezen houdt hij een 
spiegel voor waarin ze zichzelf herkennen: tegendraads en tegenstrijdig,  
creatief en conservatief, onzeker en zelfbewust, open en gesloten, en dat  
allemaal tegelijk.

FLIP VAN DOORN
De Friezen

februari 2021 

paperback, 352 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 24,99

isbn 978 94 004 0768 8

nur 320

omslagontwerp 

bij Barbara

foto Peter Arno Broer

 

Flip van Doorn is 
journalist en schrijver. 
Al meer dan twintig jaar 
schrijft hij over Nederland. 
Hij publiceert onder meer 
in Algemeen Dagblad en 
Trouw. Daarnaast schreef 
hij meerdere boeken, 
waaronder De eerste 
wandelaar en Een 
verzonnen koninkrijk.  

Een reis door de geschiedenis, de taal  
en het land der Friezen
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Petra van Bremen vertelt in haar 
heel persoonlijke boek Echt over haar 
modellencarrière die na haar vijftigste 

een grote vlucht nam, over het omarmen 
van het proces dat ‘ouder worden’ 
heet en haar geloof in natuurlijke 

schoonheid.
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Helene van Santen 
(1981) is journalist en 
hoofdredacteur van  
Kek Mama. Daarvoor 
werkte ze voor onder 
meer Libelle, British 
Vogue, Vriendin, En 
Route en AT5. Ze heeft 
in Parijs, Londen en 
Montreal gewoond en is 
momenteel gevestigd  
in haar geboortestad 
Amsterdam. In Echt 
tekent ze het verhaal van 
Petra van Bremen op. 

mei 2021 

paperback, 288 pag.

geïllustreerd 

13,6 x 21,5 cm 

€ 19,99

isbn 978 94 004 0746 6

nur 321

omslagontwerp  

bij Barbara

foto Nine IJff

 

Petra van Bremen groeide op in Zeeland en had lange tijd een succesvolle 
carrière als human resource manager. Wanneer ze verliefd wordt op een 
Duitse man, vertrekt ze met hem naar Hamburg. Op zoek naar een zinvolle 
invulling van haar nieuwe bestaan besluit ze haar werk als model, dat ze als 
zeventienjarige deed, weer op te pakken. Ze is dan 48 jaar. Inmiddels is  
Petra uitgegroeid tot een van de succesvolste classic models in Europa en is 
ze het gezicht van vele reclamecampagnes en modereportages. In Echt geeft 
ze niet alleen een kijkje achter de schermen van de wereld van mode en rode 
lopers, maar vertelt ze ook wat het voor haar betekent om ouder te worden 
en houdt ze een pleidooi voor natuurlijke schoonheid. Ze laat zien dat je 
dromen ook in de tweede helft van je leven uit kunnen komen en dat vrou-
wen geen vervaldatum hebben. Een persoonlijk en inspirerend boek.

PETRA VAN BREMEN  
& HELENE VAN SANTEN

Echt
Het verhaal van een classic model
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Als de jonge Amerikaanse auteur Menachem Kaiser besluit om het huis dat 
ooit aan zijn familie toebehoorde terug te vorderen, weet hij niet waar hij 
aan begint. Zijn grootvader, die de Holocaust overleefde, beet zich decen-
nialang stuk op deze missie. Kaiser pakt diens levenswerk opnieuw  
op en reist af naar Sosnowiec, Polen. Hij ontmoet de oud-bewoners van het 
gebouw en komt tegenover een Poolse advocaat te staan die ook wel ‘The 
Killer’ wordt genoemd. Ook ontdekt hij de dagboeken van een achterneef, 
die door de nazi’s als arbeider tewerk werd gesteld bij de bouw van een om-
vangrijk tunnelcomplex. Tijdens zijn zoektocht wordt hij geconfronteerd 
met grote vragen die veel verder reiken dan zijn persoonlijke missie: wat is 
precies nalatenschap? Kunnen herwonnen eigendommen de breuk tussen 
de nog levenden herstellen?
Roof is een meeslepend avontuur, maar bevraagt ook de rechten op bezit en 
erfenis, niet alleen materieel, maar ook emotioneel.

Menachem Kaiser 
studeerde Creatief 
Schrijven aan de 
Universiteit van 
Michigan. Zijn werk 
wordt onder meer 
gepubliceerd in  
The Wall Street Journal  
en The Atlantic.

mei 2021

paperback, 320 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 22,50

isbn 978 94 004 0547 9

nur 320

oorspronkelijke titel

Plunder

vertaling

Fred Hendriks

omslagontwerp

bij Barbara

foto Beowulf Sheehan

MENACHEM KAISER
Roof
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Ooit zei een keurige dame tegen Youp: ‘Ik haat u,’ waarop hij antwoordde: 
‘Dat hoopte ik al.’ Hetzelfde antwoord gaf hij trouwens aan het meisje dat 
hem vertelde hoe leuk ze hem vond. Kortom: het zal hem jeuken wat men 
precies van hem vindt. Youp schrijft, praat en speelt. En velen genieten van 
zijn scherpe pen en botte humor. En verder? Verder is hij alweer aan het 
schrijven aan een volgend boek.

Youp van ’t Hek staat al vier decennia voor uitverkochte zalen en is de auteur 
van talloze bestsellers. Zijn stukjes in de zaterdagse NRC worden wekelijks 
door minimaal een miljoen mensen gelezen. En de cabaretier gaat rustig door. 
Van week naar week, van boek naar boek en van programma naar programma. 
Als ik God was werd alles beter is een selectie uit de bundels Hart, IJdel  
onkruid, Stormschade, Lonely at the top en In corontaine. De samenstelling is 
van de hand van Marga van Deutekom, jarenlang zijn vaste redacteur bij de 
uitgeverij.

YOUP VAN ’T HEK
Als ik God was werd alles beter

Een hele dikke verzameling columns

28 februari 2021 

paperback, 420 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 17,50

isbn 978 94 004 0789 3

nur 301

omslagontwerp 

Eva Kohnstamm

foto 

Bob Bronshoff
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HET  
INDRINGENDE 

VERHAAL 
VAN EEN 

BEVLOGEN 
OFFICIER



Gabriëlle 
Hoppenbrouwers (1971) 
besloot na een stage bij 
het nos Journaal haar  
baan als officier van  
justitie op te zeggen en  
aan de slag te gaan als 
redacteur-verslaggever  
bij TV Gelderland en 
vervolgens als redacteur 
bij EenVandaag. In 2009 
ging ze terug naar het 
Openbaar Ministerie als 
officier van justitie bij het 
arrondissementsparket 
Amsterdam. Vanaf 2018  
is ze werkzaam op de 
afdeling High Impact 
Crime bij parket Midden-
Nederland waar ze, net  
als eerder in Amsterdam, 
ook persofficier is.
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Gabriëlle Hoppenbrouwers is officier van justitie. De wereld achter spraak-
makende krantenberichten komt dagelijks in haar werk voorbij: jeugd-
criminaliteit, roofovervallen, zedenzaken en ernstige verkeersongevallen.  
In Familiezaken schrijft ze over hoe het er in de rechtszaal aan toegaat, de 
moeilijke gesprekken die ze voert met nabestaanden en de vaak schrijnende 
familieomstandigheden van jonge verdachten. Maar een officier van justitie 
is ook een mens. Wanneer haar broer ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, zet dat 
voor haarzelf de verhoudingen in haar eigen familie in perspectief. Een con-
fronterende ervaring, die haar terugvoert naar de vroege dood van haar vader.
In Familiezaken schrijft Hoppenbrouwers open en eerlijk over hoe haar 
werk en persoonlijk leven voortdurend met elkaar vervlochten raken – haar 
alleenstaand moederschap en de volle werkdagen, het verlies van haar broer 
en de zware delicten waar ze mee te maken krijgt. Een ontroerend, indringend 
en herkenbaar verhaal van een bevlogen officier.

maart 2021 

paperback, 208 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 19,99

isbn 978 94 004 0766 4

nur 320

omslagontwerp 

Lucas van Hapert

foto 

Aagje Studio 

GABRIËLLE HOPPENBROUWERS
Familiezaken

Uit het leven van een officier van justitie



‘Hun enthousiasme en liefde voor eten is 
niet alleen voelbaar en terug te proeven, 
maar ook aanstekelijk. We krijgen er zelf 
ook meteen weer zin in om op culinaire 
wereldreis te gaan in eigen keuken.’ 
culy.nl 

‘Een boek vol heerlijke recepten van 
Mascha Lammes en vermakelijke verhalen 
van Ronald Giphart.’ foodiesmagazine.nl

‘Na het zien van dit mooie kookboek, krijg ik met terugwerkende 
kracht ook zin in het vorige.’ Sophia Geuze, nederlands dagblad

‘Het resultaat is een verrukkelijk boek dat 
bewijst dat er keukenhoop is voor iedereen!’ 
amayzine.com

‘Hun liefde voor al het wereldse lekkers dat je kunt eten, van wienerschnitzel tot 
harira en van geroosterde pekingeend tot patatas bravas, spat van elke pagina af. 
Alles is te koken door iedereen, ongeacht ervaring.’ jan magazine

‘De recepten zijn super maakbaar en met 
ingrediënten die bijna iedereen wel kan vinden 
in de supermarkt of toko.’ susanaretz.nl

DE WERELD THUIS
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N A  H E T  O V E R W E L D I G E N D E  S U C C E S  VA N



‘Zeventig keer bijzonder lekker.’ 
myhappykitchen.nl

‘Het is een heel toegankelijk boek waar voor iedere lekkerbek wel iets in
te vinden is. Elk recept is door Mascha zelf ontwikkeld en gaat vergezeld 

van een goed verhaal.’ culinessa.com

‘Al watertandend lezen over bijzondere 
culinaire belevenissen. En gerechten die je 
allemaal wilt maken.’ kookboeken nwz

‘De wereld thuis is een vette aanrader, dat ik 
nu al reken tot een van mijn favoriete kook- 

boeken. Ik houd van deze brede, toegankelijke 
laagdrempeligheid in de keuken, wars van 

poepchique poeha vol toeters en bellen.’ 
shyamaculinair.nl

‘Eigenlijk staat op elke bladzijde wel iets wat 
ik wil proeven.’ vertruffelijk.nl
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V E R S C H I J N T  N U  D E  O P V O L G E R

MET MES & STOKJES





M A S C H A  L A M M E S 

MET MES & 
STOKJES
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Bij Mascha thuis in de keuken is het nooit saai, want ze probeert graag wat 
nieuws. Knallende smaakcombinaties zijn haar handelsmerk: haringtartaar 
met komkommer, galettes met emmentaler en ei, aubergine met lente-ui en 
miso. Geleid door haar nieuwsgierigheid en gevoel voor avontuur vindt ze 
de meest bijzondere recepten én verhalen.
Met mes & stokjes bevat 70 van de allerlekkerste internationale gerechten, 
van Bang Bang Chicken en Fladderak tot Pizookie en Mulligatawny. En altijd 
met een haalbare boodschappenlijst en overzichtelijke bereidingswijze. 
Mascha’s zoektocht naar een combinatie van zeer onbekende gerechten en 
juist heel bekende ingrediënten levert bijzondere verhalen op die garant 
staan voor lachsalvo’s en een vrachtlading aan verrassende weetjes.
Een onweerstaanbaar kookboek: gerechten die nét even anders zijn en 
maakbaar voor iedereen.

MASCHA LAMMES
Met mes & stokjes

Mascha Lammes schreef 
samen met haar man Ronald 
Giphart de kookboeken De 
wereld thuis en Vurrukkulluk!.  
In haar eentje maakte ze 
Wereldbroodjes. Mascha 
studeerde geschiedenis. 
Thuis is ze de baas over de 
keuken. Ze kookt dagelijks 
voor haar gezin en alle aanhang. 
Ze is bourgondisch, maar houdt 
ook van gemak. De combinatie 
van haar nieuwsgierige aard, 
haar nonchalante schwung en 
avontuurlijke kookstijl maakt 
haar tot een zeer welkome 
nieuwe stem in het culinaire 
landschap.

april 2021 

gebonden, 224 pag.

geïllustreerd 

18,5 x 24,5 cm

€ 29,99

isbn 978 94 004 0747 3

nur 440

omslagontwerp 

Jelle F. Post

foto Saskia Lelieveld

Een ultieme combinatie van smaken en verhalen







couscous | marokko 49

De korrels van couscous zijn geen graankorrels. Je kunt couscous het best verge-
lijken met pasta. Het wordt gemaakt van meel en water, niet anders dan spaghetti. 
Weliswaar van een andere soort meel, maar de ingrediënten zijn hetzelfde. 
Veel mensen zullen na het lezen van deze zin knikken en zeggen tsja, what’s new. 
Voor mij was het een openbaring.  Jarenlang heb ik gedacht dat de korreltjes van 
couscous het hart van tarwekorrels waren. Zo. Dat is eruit. 

In de jaren negentig doemde opeens de couscoussalade, vrijwel tegelijk met de 
salade caprese, op in de Allerhande. Couscous met komkommer, tomaat, veel munt 
en peterselie, citroen en saladekaas. Je pakt een kom, doet er een handje couscous, 
wat zout en een klont boter in en giet er vervolgens kokend water over. Dek het 
af en na een minuut of vijf heb je couscous waar je de rest van de ingrediënten 
zo hup, bij kunt gooien. Mijn Marokkaanse vrienden zullen niet snel eten dat ze 
voorgeschoteld krijgen weigeren, maar als je ernaar vraagt vinden ze de couscous-
salade het wonderlijkste dat wij kaaskoppen ooit hebben uitgevonden. Om meer 
over het gerecht te ontdekken, heb ik dus niets in Nederland te zoeken. Het eerste 
wat ik doe is mijn vriend Yann bellen. Hij zwerft als een volleerde bedoeïen door de 
Marokkaanse Sahara. Hij nodigt me uit meteen naar hem toe te komen. Yann is een 
geweldige gast. Hij was wijnhandelaar en werkte lang in de Beaujolais voor een van 
de beste wijnmakers van het gebied. Zo ken ik hem ook, ik kocht wijn bij hem voor 
mijn restaurant. 

Yann is mijn vriend geworden omdat we een ding heel erg gemeen hebben. Eten. 
Overal en altijd hebben we het over eten. En overal en altijd eten we graag en veel. 
Als er iemand is die alles weet te vertellen over de lokale eetgewoonten van de plek 
waar hij op dat moment verblijft dan is het Yann. Op naar Marrakesh, van waaruit 
ik meteen richting de woestijn reis om hem te ontmoeten. De tocht naar de woestijn 
is intens, in een gammele auto zonder airco rijden we eerst op keurig geasfalteerde 
snelwegen, langs dorpen en kleine steden die steeds kleiner worden. De verharde 
wegen worden zandwegen. We rijden van hobbel naar gat terwijl de chauffeur het 
gaspedaal onverminderd hard in trapt. We stoppen voor wat zoete thee en tajine 
met lamsvlees en kopen flesjes water. Na 20 minuten is het water lauw. Gelaten geef 
ik me over aan de hitte. Het is 40 graden buiten en ik zweet van mijn nek tot mijn 

Couscous

kaasfondue | zwitserland 261260 kaasfondue | zwitserland

Tagliatelle alla ragú bolognese

Het prestigieuze Accademia Italiana della Cucina heeft in 1982 het originele recept gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel van Bologna. Daar kunnen dan geen misverstanden meer over 
bestaan, zou je zeggen, maar niets is minder waar. Ik ben geen Italiaan tegengekomen die mij de 
exacte vertaling van het recept kon geven. Zelfs de Accademia zelf heeft op haar site een andere 
Engelse versie staan dan het origineel dat bij de Kamer van Koophandel is geponeerd. Het gevolg 
is dat er honderden verschillende varianten van het originele recept circuleren op het internet. 
Italiaanse chaos. Na contact met de Accademia en hulp van zo ongeveer iedereen die ik ken met 
kennis van het Italiaans weet ik zeker dat dit de enige juiste vertaling is van het originele recept. Ik 
heb geen concessies gedaan om Nederlandse equivalenten voor bijvoorbeeld pancetta te zoeken, 
bel dus uw slager of hij dit vlees voor u wil regelen, want in de supermarkt gaat u het niet vinden.

Ingrediënten 

300 g rundvlees van het middenrif 
(longhaas, vinkelap of bijvoorbeeld 
bavette). Dit vlees is smaakvoller omdat 
het dieper in het rund zit, meer tegen de 
ingewanden aan.

150 g pancetta. Het gaat om gezouten 
en gedroogde varkensbuik. Het mag 
volgens de Accademia ab-so-luut niet 
gerookt worden.

scheut olijfolie
50 g wortel, in hele kleine blokjes
50 g bleekselderij, in net zulke kleine 

blokjes
50 g ui, gesnipperd
half glas droge witte wijn
5 eetlepels tomatensaus
1 glas goede runderbouillon
1 glas volle melk
400 g tagliatelle
kookroom of 1 l volle melk
zout en peper 

Nodig

1 aardewerken pan met een diameter van 
20 cm

1 houten lepel
1 kruidenmes

Snijd al het vlees in kleine blokjes met het 
kruidenmes. Maak het zo fijn dat het een beetje 
de structuur van worstvlees krijgt. Hou de twee 
soorten vlees nog wel apart.

Begin met het spek aan te zetten in de olijfolie. 
Voeg daarna de groentes toe en bak het geheel 
op middelhoog vuur zacht. Voeg het gehakte 
rundvlees toe en blijf roeren. Als alles aan het garen 
is en de pan flink op temperatuur is, voeg dan wijn, 
tomatensaus en bouillon toe.

Laat alles op zacht vuur minimaal 2 uur doorgaren.
Voeg de melk in flinke scheuten toe.

Tot slot raad ik u aan om nog kookroom of een liter 
volle melk toe te voegen en in te koken. Reken dan 
op nog een extra uur om de melk helemaal in te 
laten koken. Breng daarna de saus op smaak met 
zout en peper.

Voor 4 personen

spaghetti bolognese | italië 45
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Het collectief van Bureau Voorlichting, waartoe de auteurs behoren, maakt  
televisieseries, films en documentaires. De twintigdelige tv-serie De Aardappeleters 

werd eindeloos herhaald door de ntr en oogstte kruiwagens vol lof.

Joris Vermeer was eigenaar van restaurant Aan de Amstel in Amsterdam voordat  
hij presentator van de tv-serie en auteur van het boek De Aardappeleters werd.

Joost Engelberts is regisseur van series als De Wilde Keuken, De Toren  
en De Aardappeleters. Voor dit boek schreef hij twintig korte verhalen.

Bas Zwartepoorte is cameraman, regisseur en documentairemaker. 
Hij leverde de schitterende beelden en fotografie voor De Aardappeleters.

‘Het mooiste leesboek om uit te koken.’ 
Yvette van Boven



taco
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Sushi, schnitzel en steak; het zijn wereldberoemde gerechten die we dagelijks eten, 
maar ze zijn inmiddels zo gewoon dat we er niets meer over weten. Waar komen 
ze vandaan en waarom zijn ze zo beroemd? De Aardappeleters trokken de wereld 
in en zochten het uit.
Uit de krochten van eeuwenoude bibliotheken en uit de monden van chefs, baro-
nessen, boeren, revolutionairen en uitvinders worden de oerrecepten opgediept. 
Het resultaat is een kloek boek vol verrassende avonturen met babi, bolo en bbq en 
epische verhalen over nazi’s en spaghetti, maffia en kaasfondue, zeezieke koeien en 
vleesthee. Een reis vol memorabele ontmoetingen, zoals met de laatst levende telg 
van het roemruchte geslacht Stroganoff, die sinds de dood van haar moeder nooit 
meer een fatsoenlijke boeuf stroganoff heeft gegeten. 

Hoe twintig gerechten de wereld veroverden

JORIS VERMEER, JOOST ENGELBERTS, 
BAS ZWARTEPOORTE
De Aardappeleters

februari 2021 • gebonden, 320 pag., geïllustreerd • 18,5 x 24,5 cm • € 29,99

isbn 978 94 004 0688 9 • nur 440 • omslagontwerp Laura van Rijs

foto’s Bas Zwartepoorte •  



Hij was het wonderkind 
van zijn generatie, maar in het 
kielzog van Lance Armstrong 
begon hij aan een afdaling 
zonder einde. Daniel Friebe 
beschrijft het ware verhaal 
van Jan Ullrich, de beste 
wielrenner die we nooit 
hebben gekend.
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DA N I E L  F R I E B E

DE RIVAAL
Het ware verhaal van 

Jan Ullrich
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Zijn eerste wedstrijd won Jan Ullrich in 1983, op een geleende fiets. Zijn 
talent werd al snel gezien en zo kwam de kleine Jan onder de hoede van het 
ddr-regime. In 1996 reed Ullrich zijn eerste Tour de France als knecht van 
Bjarne Riis. De Deen won en Ullrich werd tweede. Een jaar later liet Riis  
zijn helper gaan: Ullrich won de Tour met een ongekende marge van tien 
minuten. Daarna zou hij nog viermaal tweede worden. Drie keer werd Ullrich 
afgetroefd door Lance Armstrong. In dat tijdperk was er maar één die het 
kon opnemen tegen Armstrong, en dat was ‘der Jan’. Maar wie Lance kon 
bijhouden, was ook verdacht: al snel gingen er geruchten over nauwe  
banden met dopingspecialist Eufemiano Fuentes. En zo kwam er een einde 
aan de loopbaan van het Duitse wonderkind, waarna Ullrich begon aan een 
eindeloze afdaling. Hij verdronk zijn verdriet en stapelde fout op fout.  
Daniel Friebe beschreef het aangrijpende levensverhaal van een verslagen 
renner, de biografie van een gevallen held.   

Het ware verhaal van Jan Ullrich

DANIEL FRIEBE
De rivaal

Daniel Friebe is een van de beste en meest ervaren Britse wielerjournalisten.  
Hij was lange tijd betrokken bij het toonaangevende tijdschrift Procycling en 
hij schreef onder meer voor The Daily Telegraph en Sunday Telegraph. Eerder 
publiceerde hij de biografie van Eddy Merckx.   

mei 2021 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 004 0778 7

nur 480 • oorspronkelijke titel Jan Ullrich • omslagontwerp bij Barbara •  
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Voor 75 miljoen euro maakte Matthijs de Ligt in 2019 de overstap van Ajax 
naar Juventus. Een droomtransfer voor de jongen uit Abcoude. Al lange tijd 
werd hij gezien als een van de allergrootste talenten. Maar bij de Italiaanse 
topclub zat het aanvankelijk tegen. De Ligt had het zwaar. Hij werd op links 
gezet, terwijl hij rechts gewend was. Hij moest wennen aan het spel van  
Juventus, aan het Italiaanse voetbal. Maar hij herstelde zich. The Guardian 
plaatste de Nederlander op nummer 18 van de top honderd beste voetbal-
lers. Hij werd kampioen met Juventus en behaalde daarmee zijn tweede 
landskampioenschap. Samen met Frenkie de Jong, die inmiddels in het shirt 
van Barcelona speelt, wordt Matthijs de Ligt beschouwd als een van de 
meest veelbelovende spelers van ons land. Luca Caioli en Edwin Krijgsman 
doken in het leven van Matthijs de Ligt en vertellen het verhaal van dit su-
pertalent. 

LUCA CAIOLI 
& EDWIN KRIJGSMAN

Matthijs de Ligt

De Italiaanse sportschrijver Luca Caioli woont en 
werkt al jaren in Madrid. Eerder schreef hij 
succesvolle biografieën van onder anderen Messi, 
Ronaldo en Frenkie. Edwin Krijgsman woont en 
werkt in Italië. Bij Thomas Rap publiceerde hij 
Ben ik nou zo slim? De taal van Louis van Gaal.

mei 2021 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 004 0696 4

nur 480 • omslagontwerp bij Barbara •  
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maart 2021 • paperback, 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 004 0788 6

nur 321 • omslagontwerp bij Barbara • foto Chris van Houts •  

Met haar indrukwekkende levensverhaal veroverde Selma van de Perre de 
harten van vele lezers in Nederland, maar ook buiten onze grenzen is ze niet 
onopgemerkt gebleven. Mijn naam is Selma zal wereldwijd in meer dan twaalf 
verschillende talen verschijnen en is daarmee een blijvend eerbetoon aan 
een bijzondere en zeer veerkrachtige vrouw.

Nu in midprice-editie

Meer dan 60.000 exemplaren verkocht
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12 november 2020

gebonden, 160 pag.

12,5 x 20 cm

€ 19,99

isbn 978 94 004 0740 4

nur 321

omslagontwerp 

Moker Ontwerp

foto Merlijn Doomernik

 

Jeroen van Merwijk is 
cabaretier, tekstschrijver  
en beeldend kunstenaar.  
Hij staat ruim 35 jaar op  
de planken en maakte zo’n 
twintig theaterprogramma’s. 
Hij schreef diverse boeken, 
waaronder De grootste 
denker van Nederland over 
het mooiste land ter wereld.

Na een oudejaarsavondoptreden voelt Jeroen van Merwijk ineens wat onder 
zijn borstbeen. Het blijkt darmkanker te zijn, met uitzaaiingen naar de lever. 
Begin februari stuurt hij een bericht naar zijn ‘lieve mensen’, waarin hij laat 
weten dat zij hem binnenkort zullen moeten gaan missen. In Kanker voor 
beginners beschrijft hij wat er op hem afkomt. De vele onderzoeken en  
behandelingen, de overweldigende belangstelling van vrienden en onbeken-
den, het groeiende besef dat hij zijn dierbaren zal moeten achterlaten.  
Hoe ga je om met zo’n ziekte? Hoe bespreek je dit met je geliefde? Wat doe 
je met het leven dat je rest?
Kanker voor beginners is een indringend, troostrijk en bij vlagen geestig verslag.

Een openhartig en indringend verslag

JEROEN VAN MERWIJK
Kanker voor beginners

reeds verschenen



Het ideale cadeauboek in een tijd  
waarin vrijwel niets doorgaat

100.000 exemplaren verkocht  
(van deze jubileumeditie)



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

De nieuwe Stephen Fry
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