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Menachem Kaiser is schrijver en journalist. Zijn
werk wordt onder meer gepubliceerd in The Wall
Street Journal, The New Yorker en The Atlantic.
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‘Mijn vader heeft me uitgelegd dat het in zijn jeugd allemaal normaal
was, dat alle ouders van zijn vrienden overlevenden waren, dat niemand
die hij kende grootouders had. En dat dit zo normaal was, is allemaal
doorgegeven aan een volgende generatie; voor mijn zussen en mijn
broer en mijn neven en nichten is het detailloze familiegeschiedenis
geworden: onze grootvader was een overlevende, hij heeft meegemaakt
wat hij heeft meegemaakt, het is onze nalatenschap, maar wij, of althans
ik, zijn nooit specifiek ontregeld geraakt door deze nalatenschap; ze is er
simpelweg altijd geweest.
Maar toen las ik het dossier, zag ik hoe mijn grootvader meer dan twintig
jaar lang tevergeefs had geprobeerd terug te vorderen wat zijn familie
was kwijtgeraakt. Daar lag een kans, dacht ik, om me te laten ontregelen.
Het pand was misschien een middel om toegang te krijgen tot een
geschiedenis, een persoon, waarvan ik altijd had gedacht dat die
ontoegankelijk was, voorgoed gesloten.’

‘Dit boek, dat doet denken aan Alles is verlicht van Jonathan Safran Foer,
werpt een liefdevolle en respectvolle blik op vergeten levens. Een wervelend
en eindeloos fascinerend verhaal, dat nog lang blijft nagalmen.’
the new york times

MENACHEM KAISER

De nalatenschap
Een zoektocht naar vergeten familiebezit,
nazischatten en de betekenis van herinneringen
• Memoir meets avonturenroman, even ontroerend als 		
geestig
• Lovend onthaald in de Amerikaanse pers als een
intelligente, fascinerende en humoristische pageturner,
het debuut van een groot schrijver
• Auteursbezoek in september
• Voor liefhebbers van Jonathan Safran Foers
Alles is verlicht en Nathan Englanders Waar we het
over hebben wanneer we het over Anne Frank hebben

Als Menachem Kaiser besluit om een huis terug te vorderen dat ooit
aan zijn Joodse familie toebehoorde, weet hij niet waar hij aan begint.
Hij reist af naar de Poolse stad Sosnowiec, waar hij de hulp inroept
van een advocaat die ‘The Killer’ wordt genoemd. De afdaling in het
verleden brengt Menachem dichter bij de grootvader die hij nooit
gekend heeft. De nalatenschap is een fascinerende zoektocht naar
een verloren gewaand bezit, naar de betekenis van familie en herinneringen, en hoe je recht kunt doen aan de geschiedenis.

september 2021 | luxe paperback, 320 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 23,99 | isbn 978 94 004 0882 1

‘Een prachtig en verbluffend literair debuut.
De nalatenschap geeft een nieuwe invulling aan
het gebod dat die ene generatie van overlevenden
al haar nakomelingen oplegt: om nooit te vergeten.’
André Aciman, auteur van Vind me en
Noem me bij jouw naam

nur 302 | oorspronkelijke titel Plunder | vertaling Fred Hendriks | omslagontwerp bij Barbara
foto Beowulf Sheehan |
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Jessica van Geel (1973)
is cultuurhistoricus en
werkte als journalist bij
NRC Handelsblad.
In 2018 verscheen van haar
hand I love you, Rietveld, dat
lovend werd ontvangen.

‘Op een nazomerse vrijdagmiddag stapt
ze van haar fiets, haalt het pistool uit het
geheime vakje in de voering van haar jas
en schiet de politiecommissaris dood.
Twee knallen echoën op de singel. Pas
wanneer de man bloedend op de grond
blijft liggen, fietst ze weg.’

Truus van Lier
Het leven van een verzetsvrouw

• Over vrouwen in het verzet tijdens WOII is maar heel 			
weinig bekend – vaak werd hun verhaal ‘vergeten’ of
werden ze gewoonweg uit de geschiedenis geschreven
•	Jessica van Geel ontving voor dit project een C.C.S.
Crone-stipendium
• Eerder publiceerde ze het lovend ontvangen
I love you, Rietveld, de biografie over Rietvelds muze
Truus Schröder
Toen Jessica van Geel een paar jaar geleden een biografie over Truus
Schröder, de bewoonster van het Rietveld Schröderhuis, schreef, kwam ze
in een paar brieven buurmeisje Truus van Lier tegen, ‘het meisje met de
vergeet-mij-niet-ogen’. Na de oorlog berichtte mevrouw Schröder verontrust: ‘Weet je wat Truus tijdens de oorlog heeft gedaan? Heb je gehoord
wat er met haar is gebeurd?’ Truus van Lier. Het leven van een verzetsvrouw
is het opzienbarende verhaal van een door de Duitsers geliquideerde
verzetsheldin, dat verteld moet worden om de onzichtbare dappere
vrouwen uit de oorlog nooit te vergeten.

Over I love you, Rietveld:

januari 2022 | gebonden met stofomslag, 160 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 21,99 | isbn 978 94 004 0873 9

‘Van Geel houdt de romantische clichés buiten de deur.
Het verhaal krijgt met ruim vierhonderd pagina’s de ruimte,
maar is net als het werk van Schröder en Rietveld ontdaan
van overbodige versieringen.’ trouw

nur 320 | omslagontwerp bij Barbara | foto Keke Keukelaar |
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Gerard Janssen (1967) studeerde
Technische Natuurkunde in Delft.
Hij schrijft voor Vrij Nederland en
uitgeverij Snor, en maakte deel uit van
dj-duo de Easy Aloha’s. Momenteel
verdiept hij zich met steun van het
Fonds Bijzondere Journalistieke
Projecten langdurig in de wereld
van de hackers.

‘Op 28 oktober 2016 kwamen drie mannen van
middelbare leeftijd bij elkaar op een kamer in hotel
Cathedral in het centrum van Gent. Ze klapten hun
laptop open en begonnen te tikken.
“O, o,” zei een van de mannen. Op het inlogscherm van
Twitter stonden de Twitter-handle @realdonaldtrump
en een paar bolletjes bij het wachtwoord. Voor de
zekerheid vroeg Twitter als verificatie ook om het
e-mailadres. “Donaldtrump@trump.com” werkte niet.
Er verscheen een foutmelding. De inlogpoging
mislukte. Maar op een manier die niet was voorzien.
Het e-mailadres klopte niet. Maar het wachtwoord
was goed!
“Heb je een VPN gebruikt?”
“Nee. Ik had niet gedacht dat het wachtwoord zou
werken.”
Ze realiseerden zich alle drie wat dit betekende.
De inlogpoging was gedaan via de wifi van het hotel.
In de logfiles van Twitter was nu te zien dat vanuit hun
hotel een inlogpoging gedaan was, met het juiste
wachtwoord van Donald Trump. Deze logfiles zouden
ongetwijfeld overgedragen worden aan de Amerikaanse
inlichtingendiensten. Dit was te beschouwen als een
cyberaanval op een Amerikaanse presidentskandidaat.’

Strijders van het internet
•	Voor de lezers van Het is oorlog maar niemand die het ziet en
Ik weet je wachtwoord
•	Gerard Janssen is een van de weinige Nederlandse journalisten
die zo’n stevig netwerk wist op te bouwen in de hackerswereld
• Fascinerend inkijkje in een wereld die voor de ‘normale bevolking’
volledig gesloten is
•	De meeste hackers zijn ethische hackers: ze nemen het op voor
de kwetsbaren op het internet
In veel Hollywoodfilms verschijnt vroeg of laat een hacker. Er flitsen wat cijfers
en letters over het beeldscherm, en voilà: daar is de geheime informatie die de
beveiligingscamera’s uit kan zetten. Maar wat doen hackers nu eigenlijk echt?
En hoe doen ze dat? Journalist Gerard Janssen kwam erachter dat ze dit niet
zomaar vertellen. Maar als je wilt leren hacken, zullen hackers je altijd helpen.
Janssen betrad de gesloten wereld van de hackers en ontdekte de rijke
subcultuur van een even activistische als hechte gemeenschap, met één
gemeenschappelijke strijd: die voor een open, vrij en veilig internet.
Hackers is een intrigerend en razendspannend boek – over vrouwelijke hackers,
de kwetsbaarheid van verkiezingsuitslagen en hoe drie Nederlanders het
Twitteraccount van Trump hackten.

november 2021 | paperback, 224 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 22,99 | isbn 978 94 004 0837 1
nur 320 | omslagontwerp Loudmouth | foto Frank Ruiter |
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• De nieuwe YOUP!
•	Nog altijd de scherpste en populairste columnist
van Nederland
•	Van In corontaine werden meer dan 30.000 exemplaren
verkocht

We hebben ons natuurlijk allemaal wel
eens druk gemaakt afgelopen jaar:
dat pakketje van AliExpress dat never
nooit niet kwam, je rochelende buurman in de voortuin, de Meilandjes een
avond niet op de teevee. Het was soms
moeilijker om je niet druk te maken,
al heeft één iemand meerdere malen
het kookpunt weten te bereiken.
Vergeetachtige politici, de voetbal
maffia, corona-waar-geen-eind-aankomt, Wim-Lex’ snoepreisje naar
Griekenland, subsidies voor klm, een
kabinetsformatie als een clusterbom.
Er was geen houden aan dit jaar.
Koren op het molentje van ’s lands
meest gelezen columnist. Komt u er
maar in, driftkakker Youp.

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

oktober 2021 | paperback, 208 pag. | 12,5 x 20 cm | € 12,50 | isbn 978 94 004 0875 3 | nur 301
omslagontwerp Eva Kohnstamm | foto Bob Bronshoff |
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•	Haar boek Wild, verfilmd met in de hoofdrol Reese
Witherspoon, bezorgde Cheryl Strayed wereldfaam
• Met een voorwoord van Kim van Kooten
•	Geestig, intelligent, wijs, empathisch en onvoorwaardelijk eerlijk

Het leven kan hard zijn: je wordt
bedrogen door je geliefde, je verliest
een vriend of familielid of je zit diep in
de schulden. Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je leven,
hebt de kracht om van baan te switchen
of raapt eindelijk de moed bij elkaar om
je eerste roman te schrijven.
Tienduizenden mensen met grote en
kleine problemen vroegen bestseller
auteur Cheryl Strayed om raad.
En ze werden geholpen. Haar adviezen
zijn humoristisch, empathisch, wijs en
onvoorwaardelijk eerlijk.

Cheryl Strayed is journalist
en schrijver van de bestsellers
Wild en Tiny Beautiful Things.
Onder de naam Dear Sugar gaf

‘Het grootste gedeelte van de tijd begrijp ik er maar weinig
van – mezelf. Het Leven. En op al die momenten van dreigende
blinde paniek lees ik Cheryl Strayed.’ Kim van Kooten

ze in een column advies bij allerlei
problemen; in vervolg daarop
maakte ze een zeer succesvolle
podcast.

september 2021 | gebonden met stofomslag, 336 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 23,99 | isbn 978 94 004 0877 7
nur 320 | oorspronkelijke titel Tiny Beautiful Things | vertaling Miebeth van Horn
omslagontwerp bij Barbara | foto Joni Kabana |
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Peter Winnen (1957) is schrijver
en voormalig profwielrenner.
Hij won tweemaal de Alpe d’Huez
en eindigde tot driemaal toe in
de top vijf van de Tour de France.
Hij schrijft regelmatig voor
onder meer de Volkskrant
en wielertijdschrift De Muur en
publiceerde al acht boeken,
waaronder de klassieker Van
Santander naar Santander.

‘Een jaar of zeven moet ik geweest
zijn. Ik kwam “thuis” van het buiten
spelen. Mijn moeder stond achter
de strijkplank, de televisie stond
aan. Op het scherm reed een
kromgebogen man in korte broek
op een fiets zonder spatborden
en met een heel gek stuurtje door
een verschroeid landschap. Ik stond
als aan de grond genageld. Lange
tijd kon ik geen woord uitbrengen
van verwondering. “Wat is dat?”
vroeg ik ten slotte. “O, dat is
wielrennen,” zei mijn moeder.’

‘Winnen is de beste wielercolumnist
van Nederland.’ Frits Barend

• Het langverwachte nieuwe boek van een van de beste 		
sportschrijvers van ons land
• Prachtig geschreven, licht nostalgische en soms
ontroerende verhalen waarin Winnen veelal terugblikt
op zijn jeugd en ontluikende carrière als wielrenner
• Met een speciaal voorwoord van Bert Wagendorp

‘Wielrennen is kleine man tegen grote wereld,’ constateert de zevenjarige
Peter Winnen als hij voor het eerst een renner op televisie ziet. Hij raakt
terstond besmet met het wielervirus, een virus waar hij godzijdank nog
altijd niet van genezen is. Als geen ander schrijft Winnen over de wereld
van de wielersport, waar banden stukslaan tussen steen en velg, kasseien
de glibberige vijand zijn en het zand na een koers nog dagenlang achter
de oogbollen vandaan komt. Of deze verzameling verhalen iets op de
kous heeft? Ja, dat hebben ze, zeker weten.

‘Peter Winnen heeft zo goed over zijn eigen wielerleven
geschreven, dat je vergeet dat het allemaal min of meer
echt heeft plaatsgevonden.’ Frank Heinen

november 2021 | paperback, 256 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 21,99 | isbn 978 94 004 0879 1 | nur 320
omslagontwerp Riesenkind | foto Keke Keukelaar |
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Yuval Noah Harari

Een beeldverhaal 2 • De pijlers van de beschaving
Yuval Noah Harari doceert geschiedenis

Het vervolg op Sapiens: het ontstaan van de mensheid, het
meeslepende, prachtig geïllustreerde beeldverhaal, waarin de
geschiedenis van de mensheid op verfrissende, humoristische
en kleurrijke wijze inzichtelijk wordt gemaakt.
Onweerstaanbaar voor jong en oud.

aan de Hebreeuwse universiteit van
Jeruzalem. Sapiens is in meer dan veertig
landen vertaald en werd een wereldwijde
bestseller, evenals zijn andere boeken
Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste
eeuw. David Vandermeulen en Daniel
Casanave zijn beiden gerenommeerde
striptekenaars.

30.000 exx. verkocht

‘Sterke adaptatie van de bestseller van Harari over het begin van
de mensheid, met als extra troeven humor, nuance en tekeningen
van uitgestorven menssoorten.’ knack

Yuval Noah Harari

Een beeldverhaal 2 • De pijlers van de beschaving
• Het eerste deel in de Sapiens-beeldverhalenreeks verkocht
30.000 exemplaren in Nederland, het boek stond wekenlang
in de bestsellerlijst
• Van alle edities van Sapiens werden wereldwijd al meer dan
18,5 miljoen exemplaren verkocht
• Toegankelijke, humoristische en bijzonder vermakelijke
kijk op de geschiedenis, voor jong en oud
• Grote Sapiens-fandag in oktober
Wat als wij mensen 12.000 jaar geleden in een val getrapt zijn waar we
nooit uit hebben weten te ontsnappen? De pijlers van de beschaving laat
zien hoe de soort Homo sapiens van nomaden in kolonisten veranderden,
en steeds harder gingen werken zonder dat de kwaliteit van onze levens
erop vooruitging. Een verhaal over hoe tarwe de wereld veroverde; hoe
een onwaarschijnlijk huwelijk tussen een god en een bureaucraat de
eerste wereldrijken opleverde; hoe oorlog, hongersnood, ziekte en
ongelijkheid onderdeel van de condition humaine werden en waarom
dat onze eigen schuld is.

‘Op basis van het eerste deel kunnen we een
schitterende reeks tegemoet zien.’ el correo

oktober 2021 | gebonden, 224 pag., geïllustreerd | 20,5 x 27,5 cm | € 24,99
isbn 978 94 004 0830 2 | nur 320 | oorspronkelijke titel The Pillars of Civilization

‘De combinatie van humor en wetenschappelijk
commentaar zorgt voor een smakelijk en avontuurlijk
beeldverhaal.’ le figaro

vertaling Inge Pieters | omslagontwerp bij Barbara
27

Otegha Uwagba studeerde politicologie,
filosofie en economie in Oxford en is
schrijfster, consultant en veelgevraagd
spreker. Eerder publiceerde ze
Little Black Book: Handleiding
voor werkende vrouwen (2017)
en het essay Whites: On Race
And Other Falsehoods (2020).

‘We moeten het over geld
hebben... en over privéscholen,
sociale klasse, Oxbridge, privilege,
salarisonderhandelingen,
toxic werkplekken, slechte
managers, ras, colorisme,
schoonheidsstandaarden,
onzichtbare arbeid, emotionele
arbeid, girlboss-cultuur, eigentijds
feminisme, carrièreswitches,
creatieve carrières, huren en
het kopen van huizen.’

‘Een schitterend boek dat ontroert, amuseert, uitdaagt en dat me
dwong mijn eigen relatie met geld te herevalueren. Otegha Uwagba
schrijft op intelligente en inzichtelijke wijze over zaken die veelal
verzwegen worden. Een must-read.’ Elizabeth Day

• Toegankelijk boek over klasse en privileges, racisme en
schoonheid, seksisme en angst, schaamte en trots
• Actueel en urgent in een tijd waarin man-vrouwverhoudingen op de werkvloer, glazen plafonds en de
salariskloof meer dan ooit onderwerp van gesprek zijn
• Eerlijk en taboedoorbrekend relaas over de impact van
geld op ons dagelijks leven en de kansen die we krijgen

In We moeten het over geld hebben onderzoekt Otegha Uwagba aan de
hand van haar eigen leven en ervaringen als jonge vrouw de verhoudingen tussen afkomst, sekse, carrière en geld. Op openhartige en schijnbaar luchtige wijze doet ze verslag van de ups en downs in haar jeugd,
haar studententijd en haar werkzame leven. Perioden waarin de complexe rol van geld onlosmakelijk verbonden blijkt te zijn met haar ervaringen, zowel positief als negatief. Welke rol speelt geld eigenlijk in haar
leven, en dat van vele andere vrouwen?

‘Persoonlijk en universeel. Uwagba’s verhaal over de invloed
van sociale klasse, onrecht en misogynie in haar studietijd en
werkende leven is verhelderend, inzichtelijk en geruststellend.’
the bookseller
november 2021 | luxe paperback, 304 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 23,99 | isbn 978 94 004 0816 6
nur 320 | oorspronkelijke titel We Need to Talk About Money | vertaling Hi-en Montijn
omslagontwerp bij Barbara | foto Ollie Trenchard |
31

Johan Goossens is cabaretier
en schrijver. Over het ROC
waar hij jarenlang werkte
publiceerde hij twee succesvolle columnbundels: Wie
heeft er wél een boek bij zich?
(2014) en Jongens, ik wil nu
toch écht beginnen (2016).

‘Een van de eerste lessen die ik leerde, is dat je klachten
nooit door moet geven aan de keuken. “Ze vonden de
ribeye iets te zwart,” had ik in mijn naïviteit een keer tegen
Eddy gezegd. Meteen kwam hij dicht op me staan in zijn
zwarte kokskostuum, vleesmes in de hand.
“WÍE zei dat?” Hij keek dreigend het restaurant in, alsof
hij er ieder moment heen kon stormen.
Het lastige was dat de afvalbak pal naast zijn fornuis
stond, dus enige tekst en uitleg moest ik soms wel geven:
“Was heerlijk Eddy, maar ze had geen trek meer!” schoof ik
dan een halve mixed grill onder zijn ogen de kliko in.
“Complimenten van tafel 12!” Op een gegeven moment
begonnen we zelfs eten weg te gooien achter de bar, om
niet op Eddy’s ziel te trappen.
Zijn vrouw, die de koude kant deed, was ook niet
gecharmeerd van feedback. Toen ik een schaaltje guacamole
terugbracht vanwege “een vreemd smaakje”, zei ze kortaf:
“Ik heb het precies zo gemaakt als altijd.” Toen ik opperde
dat ze het misschien het beste zelf even kon proeven,
riep ze uit: “Ja, weet ik veel hoe dat smaakt!”
Twaalf jaar. Twaalf jaar runde ze samen met Eddy een
Mexicaans restaurant. Twaalf jaar lang had ze vrijwel elke
avond guacamole gemaakt. En in al die tijd had ze er nog
geen vingertje van geproefd. Een gegeven dat ik bijna
nog vreemder vond dan het feit dat ze allebei nog nooit
in Mexico waren geweest.’

• Voor iedereen die zzp’er is, een baan heeft, of er ooit
een heeft gehad
• Johan verkocht meer dan 50.000 boeken over zijn werk
als docent. Hij schreef nog niet eerder over zijn werk als
frietbakker, callcentermedewerker en vrijwilliger in de 		
daklozenopvang
• Hij werd genomineerd voor de Neerlands Hoop-prijs voor
het meest veelbelovende cabarettalent (maar won hem niet)
• Johan werd ooit ontslagen in een teamvergadering, maar
moest pas huilen toen hij zelf iemand ontsloeg
Op de werkvloer speelt zich alles af wat het leven te bieden heeft:
rivaliteit, bedrog, liefde, gênante situaties en vriendschappen voor het
leven. Daarom vond Johan het hoog tijd om zijn veelzijdige verleden
van banen, baantjes en ronduit mislukte projecten eens uit te diepen.
Zo mocht hij als jonkheer in het Land van Ooit een zomer lang poffertjes
ontdooien, gaf hij in een dorpje in Ghana rekenles aan kinderen die
vooral honger hadden, en werd hij bij een reorganisatie op zijn mbo
tussen neus en lippen door ontslagen tijdens een teamvergadering.
Met een scherp oog voor de humor en de dynamiek tussen mensen
schetst hij een kleurrijk beeld van zijn loopbaan en het menselijk tekort.

Over Wie heeft er wél een boek bij zich?:
‘Wat een ongelooflijk mooie, rake en lieve verhalen.’
Herman Finkers
januari 2022 | paperback, 224 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 21,99 | isbn 978 94 004 0833 3 | nur 320
omslagontwerp Riesenkind | foto Keke Keukelaar |
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STEPHEN FRY
Het nijlpaard
• Mythos, Helden en Troje betekenden Fry’s definitieve
doorbraak naar een groot publiek
• Na de succesvolle heruitgave van De leugenaar
(ruim 8000 exx. verkocht) verschijnt nu een fonkelnieuwe
editie van zijn komische roman Het nijlpaard
• Wereldwijd lovend onthaald als een van de grappigste
boeken ooit; er werden in Engeland meer dan 250.000 		
exemplaren van verkocht

‘Deze nagenoeg
perfecte roman is
misschien wel het
meest onderhoudende middel tegen
somberte ooit.’
entertainment
weekly

Edward Wallace is een mislukte dichter
en theaterrecensent, een verbitterde,
met whisky doordrenkte rokkenjager... en
dat zijn dan nog zijn goede kanten. Hij is
net ontslagen bij de krant, loopt maanden
achter met zijn alimentatie en walgt van
een wereld die hem niet waardeert. Op
zoek naar rust en gratis drank vertrekt hij
voor een paar maanden naar het landhuis
van zijn oude vriend Lord Logan. Daar
gebeuren echter vreemde dingen, die
het voorstellingsvermogen van iemand
als Edward te boven gaan.

Stephen Fry (1957) is acteur,
journalist, dichter, komiek,
tv-presentator, filmregisseur en
schrijver. Hij speelde onder meer
in The Young Ones, Blackadder,
A Bit of Fry and Laurie en A Fish
Called Wanda. Daarnaast
schreef hij meerdere romans en
non-fictieboeken, waaronder
Mythos, Helden en Troje.

oktober 2021 | paperback, 320 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 22,99 | isbn 978 94 004 0871 5 | nur 302
oorspronkelijke titel The Hippopotamus | vertaling H.L. Robroch | omslagontwerp bij Barbara
foto Claire Newman-Williams |
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Ludo Hekman (1980) is
onderzoeksjournalist.
Als directeur en oprichter
van Lighthouse Reports
initieert en coördineert hij
internationale journalistieke
onderzoeksteams. De
resultaten worden gepubliceerd bij toonaangevende
internationale media zoals
The Guardian en Al Jazeera.
Hiervoor werkte hij
jarenlang freelance voor
onder meer BNNVARA,
NRC Handelsblad en Trouw
in landen als Iran en Irak.

‘’s Nachts worden Jacqueline en Maarten wakker van
harde geluiden die uit de logeerkamer lijken te komen.
Vreemde kermende geluiden. Madelon woont nu al
enkele maanden bij ze, maar dit is nieuw. Tussen het
gekerm door klinkt steeds een heftig gebonk. Alsof ze
zich met haar hele lichaam tegen de muur werpt. Als ze
binnenkomen zien ze haar onbeheerste bewegingen
maken die nog het meest doen denken aan elektrische
schokken. Ze ligt op haar rug. Billen omhoog, holle rug,
ogen weggedraaid. Soms schokt haar hele lichaam.
Daarna volgen vluchtende bewegingen, waarbij ze haar
armen om zich heen geslagen houdt. Jacqueline kan
geen contact met haar krijgen. Als ze haar aanraakt
reageert ze in totale paniek. Zoveel angst heeft Jacqueline nog nooit gezien. Madelon duwt haar met haar
handen en armen weg. Met haar voeten trapt ze om
haar op afstand te houden. Ze gooit haar lichaam tegen
de muur. Maarten en Jacqueline zijn getuige, maar
waarvan? Machteloos staan ze erbij. Ze proberen haar
te beschermen, zodat ze in elk geval zichzelf
niet verwond. Maar dat lukt nauwelijks. Er gaat
een kracht van haar uit waar Jacqueline en
Maarten niet tegen opgewassen zijn.’

ludo hekman

MADELON
De zoektocht naar een
gewoon leven
• Het verhaal van een meisje met een traumatische
jeugd dat vecht voor een ‘normaal leven’
• Een ontroerende getuigenis van de menselijke veerkracht
• Combineert diepgravend onderzoek met een krachtig 		
persoonlijk verhaal

In Madelons wereld is het nooit veilig. Door een sterk getraumatiseerde
jeugd kunnen onschuldige zaken als elektriciteit of een kerstboom haar
volledig ontregelen. Haar tienerjaren brengt ze dronken en vechtend
door in een Nederlandse provinciestad en bij het volwassen worden
wordt ze geconfronteerd met heftige probleemsituaties. Maar ze ontdekt
ook de waarde van een warm en stabiel pleeggezin. Dat gezin – tot het
uiterste getest – laat haar niet in de steek. Dit blijkt cruciaal voor Madelons
ontwikkeling. Ze leert opnieuw te vertrouwen.
Madelon is een verhaal over trauma, herinnering en de waarheid. Een
boek dat niemand onberoerd zal laten.
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Irwan Droog (Den Haag, 1984)
studeerde literatuurwetenschap
en werkt als redacteur, vorm
gever en vertaler. Hij is mede-
oprichter van de J.M.A.
Biesheuvelprijs en publiceerde
onder meer in literair tijdschrift
Tirade.

‘Een wonderschoon portret van een
verstilde omgeving waarin sociale contacten
zowel onwennig als liefdevol verlopen.
Met zijn glasheldere en verwonderende
stijl sluit Irwan naadloos aan bij de omgeving
die hij beschrijft. Dankzij dit boek besefte
ik eens te meer hoe rijk het (zogenaamd)
versimpelde leven is.’ Maartje Wortel

Irwan Droog

Leven op een eiland in de poolcirkel
• Intrigerend debuut over een jaloersmakend
avontuur
• Beeldend en sferisch, rijk geïllustreerd met
prachtige foto’s
• Voor de lezers van Ik ben een eiland en
Het zoutpad

Irwan Droog deed waar de meeste mensen alleen maar
van dromen: hij verliet de drukte van de Nederlandse
stad om samen met zijn vriendin en hond op een minuscuul, afgelegen eilandje in Noorwegen te gaan wonen.
Te midden van de talloze trekvogels en loslopende
schapen ziet hij de seizoenen komen en gaan, van noorderlicht tot middernachtzon. In de tussentijd duikt hij
in de geschiedenis van het eiland en zijn bewoners. Zo
ontmoet hij visser Knut, die al zijn leven lang op het eiland
woont, Eivind, die elk voorjaar voor de eidereenden zorgt,
en Heidi, die er de liefde vond en nooit meer weg wil.

januari 2022 | gebonden met stofomslag, geïllustreerd, 224 pag. | 13,6 x 21,5 cm | € 22,99
isbn 978 94 004 0817 3 | nur 320 | omslagontwerp bij Barbara | foto Irwan Droog |
45

R

EE

DS

VE

RS

CH

E
EN

RE

N

ED

Een ultieme combinatie van smaken en verhalen

oktober 2021 | gebonden, 224 pag. | 18,5 x 24,5 cm
€ 29,99 | isbn 978 94 004 0747 3 | nur 440
omslagontwerp Jelle F. Post | foto Saskia Lelieveld

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 bij
zondere recepten én verhalen.
Met mes & stokjes bevat 71 van de allerlekker
ste internationale gerechten, van bang bang
chicken en fladderak tot pizookie. 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.

Midden in coronatijd nam Youp van ’t Hek
zijn misschien wel meest persoonlijke plaat
op. Samen met vrienden, in een huisje aan
zee. Intieme teksten over weemoed en
verlangen, ouder worden, grote dromen en
gemiste kansen, maar soms natuurlijk als
vanouds vol verbijstering en ongeloof over
zijn medemens. Er konden 13 liedjes op de
plaat, maar Youp had er veel meer. Die zijn
nu verzameld in Huisje aan C, met illustraties van Eva Kohnstamm en foto’s van Bob
Bronshoff, en achterin – lekker klassiek –
een echte cd. Een cadeau om te lezen en
luisteren.

Youp van ’t Hek (1954) is cabaretier, schrijver en
columnist. Al sinds 1988 heeft hij een wekelijkse,
veelgelezen column in NRC Handelsblad. Deze
worden sinds 1991, toen Rijke meiden uitkwam,
ieder jaar gebundeld. Ook Youps Oudejaarsconferences en theaterteksten zijn door Thomas Rap

Mascha Lammes schreef samen met haar man

uitgegeven.

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 een bourgondiër, maar houdt
ook van gemak. De combinatie van haar nieuwsgierige
aard, haar nonchalante schwung en avontuurlijke
kookstijl maakt haar tot een zeer welkome stem in
het culinaire landschap.
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