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Van huis uit

Gedachten tussen vader en dochter

Anne & Herman van Veen
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NUR

320

OMSLAGBEELD
FOTO

in 1965 zijn theaterdebuut met het

soloprogramma Harlekijn. Sindsdien reist

hij met zijn voorstellingen de wereld rond.
Van zijn hand verschenen tot op de dag
van vandaag meer dan honderdtachtig
cd’s, een tachtigtal boeken en zo’n
vijfhonderd schilderijen.

Kleinkunstacademie. In 2007 trad ze voor

jongste dochter Anne. Veertig jaar verder zien we vader en dochter als

Anne, waarna meerdere programma’s

volgden. Van haar hand verschenen ook

de romans Wie ik aan het zijn was (2015)
en Iets te vieren (2020).

KEKE KEUKELAAR

KEKE KEUKELAAR

klok gaan snel, dat merk je later wel,’ zong Herman bij de geboorte van zijn

twee – zich nog altijd verwonderende – volwassenen, die een gelijkwaardige
toehoorder in elkaar vinden.

In Van huis uit voeren zij elkaar al verhalend langs de eigen jeugd, en langs

gedeelde herinneringen en recentere ervaringen. Het resultaat is een boek
vol alledaagse, dikwijls ontroerende, grappige en liefdevolle vertellingen.

•
•
•
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BIJ BARBARA

schreven Anne en haar vader elkaar over wat ze normaal aan de keukentafel

of tijdens een wandeling zouden hebben besproken. ‘De wijzers van de

het eerst op met haar liedjesprogramma

978 94 004 0841 8

Omdat ze elkaar even niet anders dan vanachter glas mochten zien,

in 2006 af als actrice/zangeres aan
de Amsterdamse Toneelschool &

13,6 X 21,5 CM

€ 23,99

OMSLAGONTWERP

Herman van Veen (1945) maakte

PAPERBACK, GEÏLLUSTREERD, 224 BLZ
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ISBN

Anne van Veen (1983) studeerde

MAART 2023

Intiem en ontroerend verhaal over de band tussen vader en dochter

Universele thema’s als liefde, verdriet, hoop, teleurstellingen en geluk
Persoonlijke vertellingen over hun beider jeugd
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en conservator bij het Erasmus
MC. Hij is gespecialiseerd in de

Bloed, zweet en tranen

geschiedenis van de medische

wetenschap en promoveerde op

onderzoek naar verandering in de
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Ruben Verwaal (1986) is historicus

Over de vloeibare mens

perceptie van lichaamsvloeistoffen.

Ruben Verwaal
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Het menselijk lichaam is zo lek als een mandje. Het zweet, spuugt, piest,

poept, bloedt en spuit. Het is juist die vloeibaarheid die essentieel is voor

ons leven en voor onze gezondheid. Zonder speeksel kunnen we ons eten

niet doorslikken en verteren. Zonder stollend bloed geen helende wonden.

Zonder vaginaal vocht en sperma geen voortplanting. Toch hebben we een

problematische verhouding met onze lichaamssappen: we vinden pus, poep

en snot al snel vies en onhygiënisch. Maar dat is niet altijd zo geweest. In

Bloed, zweet en tranen laat Ruben Verwaal aan de hand van historische

bronnen zien hoe in vroeger tijden over lichaamsvocht werd gedacht en hoe
het in het dagelijks leven voor allerhande zaken gebruikt werd.

•
•
•
•
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Informatieve, geestige en soms opzienbarende verhalen over

onze omgang met lichaamssappen

Ruben Verwaal geldt als autoriteit op dit gebied en is een
internationaal veelgevraagd spreker

Rijk geïllustreerd met historisch materiaal

Beschikbaar voor lezingen via Beespeakers
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Een debuutroman
die bijna een volle
eeuw geschiedenis
omspant van zowel
Nederlands-Indië
als Nederland

Maiti was erbij geweest, vorig jaar, toen de maan in de juiste positie stond en

Soeminah de mantra’s uitsprak over de pas gesmede heilige keris voor haar

zoon. Soeminah had de dolk, roodgloeiend uit het vuur, laten schrikken in een

holle bamboestam gevuld met kokosolie. Krom gezeten naast het open vuurtje

prevelde de oude vrouw verschillende spreuken en hield vervolgens, heel

even, de punt van het gloeiende blad tegen haar tong. Maiti had het ijzer horen
sissen en ze rook ook nu nog de geur van metaal, vuur, wierook en verbrand
vlees. Daarna koelde Soeminah de keris in een bad van bloemenwater en

werd het blad een dag geweekt in kokossap, alvorens het handvat zou worden

gemaakt. Twee dagen had Soeminah geofferd en Maiti had verse bloemen,

zwarte koffie, thee met suiker, witte rijst en bananen aangesleept.

Het lastigste moment was toen de levende kip werd gevild en zij het bloed

moest opvangen om daarna, uit de ingewanden, zorgvuldig de kippenlever te

snijden. Iets wat Soeminah haar als kind had geleerd en wat ze nooit graag had

gedaan.

‘Als je hem in je kamer uitpakt breng je de keris naar je voorhoofd.’ Maiti

deed het voor door de batikdoek tegen de plek tussen haar wenkbrauwen

te leggen. ‘En als je hem uit zijn schede haalt, doe je, bij wijze van begroeting,
hetzelfde. Verder vraag je aan Tjang hoe je voor de keris moet zorgen.

Begrepen?’

Anton knikte en stak het pakketje achter zijn broekband, onder zijn jakje.

Haar jongen zou hopelijk alle kansen krijgen, al was ze daar niet helemaal

zeker van.

Erfstuk

Carmen van Geffen
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Erfstuk

Carmen van Geffen is een
Nederlandse schrijver en

kunstenaar die woont en werkt in

Carmen van Geffen

Vlaanderen. Erfstuk is haar debuut.
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Anton is geboren in Nederlands-Indië, als kind van een koloniale planter en
een inlandse njai. Als hij tien is sterft zijn vader en moet hij vertrekken uit

Java, naar zijn oom en tante in Nederland. Hij laat zijn inlandse moeder en zijn
jeugd voorgoed achter. Een mensenleven later wacht hij in een Nederlands

verpleeghuis op zijn einde. Tijdens een van haar bezoekjes geeft hij zijn

kleindochter Ana de opdracht zijn keris pusaka te vinden, een erfstuk uit zijn

Indische verleden. Gedurende de zoektocht naar de keris ontsluiert Ana niet

alleen langzaam maar zeker het leven van haar grootvader, maar komt ook

haar eigen leven onder een vergrootglas te liggen. Erfstuk is een roman over

(de)kolonisatie binnen een familie, het intergenerationele trauma, schaamte,
verlies en verraad.

•
•
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Op familiedocumenten gebaseerde debuutroman

Omspant bijna een volle eeuw geschiedenis van zowel NederlandsIndië als Nederland

•

Zeer actuele thema’s als (de)kolonisatie en het

•

Verschijnt i.s.m. uitgeverij Manteau in België

intergenerationele trauma.
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Marc Daniel van Biemen
is eerste violist bij het

De violist

Concertgebouworkest.

Daarnaast is hij aanvoerder van

Camerata RCO en primarius

Spelen en leven in het Koninklijk

van het Alma Quartet. Hij won

Concertgebouworkest

de tweede prijs in het Nationaal

Marc Daniel van Biemen

Vioolconcours Oskar Back.
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Spelen in het Koninklijk Concertgebouworkest is voor de meeste musici

slechts een droom. Maar Marc Daniel van Biemen lukte het om op

vierentwintigjarige leeftijd een plek als eerste violist in een van ’s werelds

beroemdste orkesten te bemachtigen. In De violist neemt hij de lezer mee

in de wereld van de klassieke muziek. Waarom is het strijkkwartet de heilige

graal? Wat maakt een dirigent zo goed in zijn vak? Hoe ziet het leven on the

road eruit? Maar ook de schaduwzijde van het muzikantenbestaan komt aan
bod. In ontroerende en aangrijpende passages schetst Marc Daniel een

intiem beeld van zijn ingewikkelde jeugd, als kind van een strenge, bevlogen

en alcoholistische vader. Dit maakt De violist tot een indringende vertelling
over het leven van een jonge musicus in het Concertgebouworkest.
•
•
•
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Persoonlijk en ontwapenend verhaal over het leven van een musicus

op het hoogste niveau

Uniek inkijkje in de wereld van de klassieke muziek

Marc Daniel werd bij een breed publiek bekend door de
televisieserie Bloed, zweet en snaren

•

‘Briljant en dynamisch virtuoos violist.’

•

Beschikbaar voor lezingen via Beespeakers

The New York Times
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Schitterend
geïllustreerd
bestiarium voor
jong en oud

Een gierzwaluw vliegt in een heel zwaluwenleven ongeveer twee miljoen

kilometer, genoeg om twee keer heen en weer naar de maan te vliegen en

dan nog eens terug naar de maan. Minstens tien maanden per jaar houdt hij
geen moment op met vliegen; de wind wast hem schoon, hij slaapt onder
het vliegen en hoeft dus niet te landen.

De boskikker overleeft de winter door zichzelf in te vriezen. Zijn hartslag

vertraagt en valt dan stil; het water dat om zijn organen ligt verandert in ijs.
In de lente ontdooit hij, waarna zijn hart spontaan weer op gang komt.

We begrijpen nog steeds niet hoe het hart weet dat het weer moet kloppen.
Op zee fluiten dolfijnen naar hun jongen in de baarmoeder; maanden

voor de geboorte, en daarna nog twee weken lang, zingt de moeder telkens

dezelfde karakteristieke fluittonen. De andere dolfijnen zijn in die tijd stiller dan
normaal om het ongeboren jong niet te verwarren terwijl het de roep van zijn
moeder leert kennen.

Zulke dingen – eindeloos vliegen, een zelf-opwekkend hart, een kleintje dat

namen leert in de baarmoeder – klinken als fabels voor kinderen, maar eigenlijk
is de echte wereld zo verbijsterend dat ons vermogen tot verwondering, hoe

groot het ook is, de contouren van de werkelijkheid nauwelijks kan overzien.
Dit boek bestaat voor een deel uit momenten waarop we in botsing

kwamen met levende wezens, momenten van plezier en verwoesting, van

verrukking, pracht en onverstand. Het zijn geschiedenissen die iets over ons

onthullen en waarin we onszelf aantreffen in onze meest gebiologeerde en
gedesoriënteerde staat: op ons vreemdst.

De gouden mol
Katherine Rundell
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De gouden mol
en andere levende schatten

Katherine Rundell
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Een zwaluw vliegt tijdens zijn leven een afstand van twee miljoen kilometer;

dat is even ver als twee keer heen en weer naar de maan, en nog een

keertje terug naar de maan. Ooit kreeg de koning van Frankrijk een giraffe

cadeau. Hij paradeerde door de straten van Parijs in de mooiste haute
couture-regenjas van dat moment. De tong van een pangolin – een

geschubd zoogdier – is langer dan zijn lichaam. Hij zit netjes opgeborgen

in een tasje in de buurt van zijn heupgewricht. In De gouden mol zijn 21 van

de meest fascinerende, wonderschone dieren verzameld die onze aarde

bevolken – en helaas met uitsterven worden bedreigd. De wereldberoemde

jeugdboekenauteur Katherine Rundell brengt ze op geestige en

scherpzinnige wijze in beeld en nodigt zo de lezer ertoe uit om nog beter
naar onze vreemde, fragiele en onwaarschijnlijk mooie wereld te kijken.

Katherine Rundell schrijft zowel

voor de jeugd als voor volwassenen,

en werd bekend met boeken als

De ontdekkingsreiziger, Feo en de

•

Schitterend geïllustreerd bestiarium voor jong en oud

•

Een boek om smoorverliefd op te worden

•

Katherine Rundell is een van de meest geliefde
jeugdboekenschrijvers ter wereld

wolven en Waarom je kinderboeken

moet lezen, zelfs al ben je oud en

wijs. Haar werk is in meer dan dertig
talen vertaald.
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Hoe een
bokser levens
redde in
Auschwitz

In de grootste barak van Auschwitz I staat een boksring. Stapelbedden zijn aan

de kant geschoven. Laarzen druppelen door sneeuw, gevangenen dweilen nog
even snel de vloer. In twee hoeken staan krukjes en er liggen handdoeken en

bidons. Rook zweeft onder het plafond. Het ruikt naar bloed, zweet en ethanol.

Achter beslagen ramen staan bewakers met geweren.

Het is februari 1943. Obersturmbannführers, kapo’s, Scharführers en

blokoudsten zitten op stoeltjes, de prominentste nazi’s hebben de beste

plekken op de eerste vier rijen. Ze roken sigaren, pijp en sigaretten en gokken

op de uitkomst. Ze drinken whisky en bier en schreeuwen zo nu en dan dat de

Jood moet worden vermoord. SS’ers zijn uit subkampen naar het hoofdkamp
gebracht, generaals kwamen over uit Berlijn. Sommige nazi’s kunnen geen

zitplek vinden en moeten de wedstrijd staand volgen. Het zal volgens kenners
de beste wedstrijd ooit worden. Nooit eerder is er zoveel op een uitslag gewed.
Zevenvoudig Nederlands bokskampioen Leendert Josua Sanders uit

Rotterdam springt op en neer om warm te blijven. Hij is vierendertig jaar en 1

meter 67. Hij heeft donker haar dat de laatste jaren onmiskenbaar dunner is

geworden. Mag hij vrijuit boksen? Kan een Jood winnen van een goj?
Leen Sanders trekt het touw omhoog en stapt de ring in. Meer

dan duizend toeschouwers staan op en ze schelden, joelen. Leen tikt
de handschoenen aan van zijn ongeslagen Poolse tegenstander. De

scheidsrechter zegt: ‘Ring frei, box!’ Er gaan geruchten dat de verliezer naar

de gaskamer wordt gestuurd.

Leen Sanders
Erik Brouwer
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Leen Sanders

De bokser die levens redde in Auschwitz

Erik Brouwer

Erik Brouwer (1972) is schrijver

en freelancejournalist. Eerder
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De joodse Leen Sanders (Rotterdam, 1908) had als bokser al

internationaal faam gemaakt toen hij op 11 januari 1943 met zijn gezin

via Westerbork naar Auschwitz werd gedeporteerd. Zijn vrouw en twee

zoons, acht en tien jaar oud, werden meteen na aankomst vermoord. Leen
ontsnapte aan de gaskamer, omdat een ss’er de bokser herkende. Op

voorwaarde dat hij wedstrijden zou boksen in het kamp, ter vermaak van
nazikopstukken, werd hij tewerkgesteld in de keukens. Twee jaar lang

wist Leen zo niet alleen zichzelf in leven te houden, maar ook veel van zijn
medegevangenen, door voedsel en kleding te stelen en die te verdelen

onder de allerzwaksten. Leen Sanders is het ongelooflijke verhaal van een
echte oorlogsheld.

•
•
•
•
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Indringend verhaal over een ware Nederlandse oorlogsheld

Leen Sanders was tijdgenoot van Bep van Klaveren, en tussen

1935-1940 Nederlands kampioen boksen in het middengewicht
Erik Brouwer wordt alom beschouwd als een van de beste
literaire non-fictie auteurs

Engelse rechten verkocht aan Octopus Publishing Group
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4 & 5 mei
Tom Rooduijn &
Jessica van Geel

thomasrap.nl
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Truus van Lier

reconstructie van een oorlogstragedie

Jessica van Geel
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•

‘Het unieke van de twee oorlogsdagboeken is dat de twee vrienden

•

‘Een spannende reconstructie van een vrouw die een standbeeld

elkaar aanvullen vanuit verschillende perspectieven.’ Het Parool

•

‘Het is alsof [Van Geel] Truus van Lier de woorden teruggeeft die

•

‘Een heel goed en knap geschreven boek. Laat iedereen het lezen.’

★★★★★ nrc Handelsblad

de gebeurtenissen beschrijven rondom hetzelfde onderduikadres,

‘Rooduijn heeft de juiste context om dit werk aan de vergetelheid te
onttrekken. Daarmee heeft hij niet alleen een boek over de Tweede

Trouw

978 94 004 0873 9

BIJ BARBARA

‘Een goed leesbaar, spannend verhaal.’ nrc Handelsblad

‘Van Geel is er goed in geslaagd een spannend verhaal te weven,

verraad. Wie weet hoeveel parels er nog op ons liggen te wachten.’
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Wereldoorlog gemaakt, maar ook over vriendschap, moraal en
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€ 24,99
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Het bewijst dat er driekwart eeuw na het einde van de Tweede

PAPERBACK, 336 BLZ
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ISBN

Wereldoorlog nog altijd historische schatten te vinden zijn.’
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OMVANG

978 94 004 0819 7

‘Wat een geweldige vondst heeft Tom Rooduijn gedaan. (…)

Voorjaar 2023

Amstel 278

dat een steeds beklemmender beeld geeft van de eerste jaren van
de bezetting en het ontluikende verzet.’ Nederlands Dagblad

verdient.’ de Volkskrant

haar jarenlang zijn ontzegd. Koesteren, dat moeten we dit werk.’

Radio 1, non-fictie boek van de maand

OVT - Boek van de maand

‘Een meeslepend, bij tijd en wijle verpletterend boek.’
Medisch Contact
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de man die blauw werd
Erik Jan Harmens
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Een man die iedereen lijkt te kennen, hij ziet er aan de buitenkant althans
altijd hetzelfde uit, redt het niet meer. Hij ziet een wereld die zijn ding

doet binnen een mentale vissenkom, waar hij van buiten af naar kijkt,

maar niet naar binnen kan. Hij begrijpt de bewegingen van de mensen en
alles wat daarachter ligt niet goed, wat soms een intense woede bij hem

teweegbrengt. Hij krijgt het dan zo benauwd dat hij rood aanloopt en denkt
te stikken. Op die momenten laat ook de taal hem in de steek en brengt
hij nog slechts klanken uit. Er is een reden voor dit alles: autisme. Sinds

de man weet dat dat label op hem is geplakt, probeert hij een nieuwe

wereld te maken, een waarin hij past. Daarover gaan deze intense,
kraakheldere gedichten.

•

Langverwachte nieuwe bundel van een van onze

•

Mediacampagne met interviews

•
Erik Jan Harmens is schrijver, dichter

belangrijkste dichters

Tournee langs festivals en boekhandels
in Nederland en België

en podcastmaker. Meest recent

verschenen de roman Rigolettohof en

de dichtbundel Kom.
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Eerlijke
verhalen over
moeder worden

Als het kind er straks is, dan is het definitief en kan het nooit meer worden
teruggedraaid.
Frieda

Ik wil haar naam noemen en vertellen hoe mooi ze was. Mijn trots is nog groter
dan mijn verdriet.
Lisette

Dat is toch goed moederschap: er altijd voor je kindje zijn? Ik moet gewoon
nog even volhouden, dan gaat het vast beter.

Liesbeth

Soms, op de gekste momenten, is er ineens weer dat nare gevoel. Dan bedenk

ik dat Tim geen meisje is. Dat doet pijn. Pijn dat hij geen meisje is, maar ook pijn

dat ik dat denk.
Kiki

Ik denk dat mijn kinderwens misschien wel is ingegeven door de wens te

voldoen aan het ideaalbeeld.
Pien

Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld.

José

Ik kan ook weggaan. Straks, als iedereen slaapt en ik de zoveelste nacht wakker
lig, dan vertrek ik gewoon. Nu echt.

Marjolein

Ik heb het zo ongelooflijk onderschat. De zorg voor Levi voelt elke dag als

keihard werken. Eigenlijk wil ik gewoon weer een stukje van mijn oude leven terug.

Marieke

De verwachting voorbij
Mirjam Meek
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jarenlang als verloskundige

en werd vervolgens klinisch

De verwachting voorbij

psycholoog. Deze mix van kennis
en ervaring gebruikt ze dagelijks

in haar psychologiepraktijk, waar

Voorjaar 2023

Mirjam Meek (1977) werkte

Eerlijke verhalen over moeder worden

ze zorg biedt aan vrouwen (en hun

Mirjam Meek

partners) met psychische klachten
rond het moederschap.
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De verwachtingen rond het moederschap worden gekleurd door media,
wetenschap en vooral door moeders onderling. De lat ligt torenhoog,

waardoor veel van hen psychische klachten ontwikkelen – maar liefst één

op de vijf.

De verwachting voorbij is geen boek met opvoedtips, maar wel met

ervaringsverhalen van vrouwen die worstelen met het prille moederschap.

Verhalen over somberheid, angst, verdriet en rouw, maar ook over hoop,
liefde en veerkracht. Met één gemene deler: de grote en turbulente

levensverandering die het moederschap is, en waar nog veel te weinig over

gesproken wordt.

•

Mirjam heeft als klinisch psycholoog en voormalig verloskundige

•

Gelaagde, ontroerende en taboedoorbrekende verhalen uit een

•

Geeft inzicht in behandelingen die jonge moeders kunnen helpen

•
•
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een uniek perspectief op het moederschap
psychologiepraktijk voor moeders

Ook van belang voor vaders, kraamverzorgers, huisartsen,

verloskundigen en psychologen

Beschikbaar voor lezingen via Beespeakers
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De bouwstenen
van alles

Twaalf experimenten die onze wereld
veranderden

Suzie Sheehy

JAAR

MEI 2023
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ISBN
NUR

VERTALING

OMSLAGONTWERP
FOTO

PAPERBACK, 400 BLZ
€ 24,99

978 94 004 0538 7
924

FRED HENDRIKS
DOG AND PONY
STUART BEBB

Aan het einde van de negentiende eeuw waren veel wetenschappers

ervan overtuigd dat er nog maar weinig te ontdekken viel op het gebied

van de natuurkunde. Toch bleven sommigen van hen op zoek gaan naar

de grenzen van onze kennis over de kleinste deeltjes. De resultaten van

hun creatieve experimenten vormen de basis voor ons huidige begrip van

de kosmos en hebben geleid tot belangrijke technologische innovaties,

zoals röntgenstraling en kernenergie. De bouwstenen van alles is een

fascinerende reis langs de wetenschappers die met hun ontdekkingen

onze levens wezenlijk hebben veranderd.
•

Over de rol van nieuwsgierigheid, creativiteit en toeval

•

Toegankelijk en meeslepend geschreven

•

‘Eindeloos fascinerend.’ The Guardian

in de wetenschap

pop science

Suzie Sheehy is natuurkundige en
verbonden aan de universiteiten
van Oxford en Melbourne.
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Moderne
klassiekers
Flip van Doorn
Roxane
van Iperen
Anita Terpstra
Youp van ’t Hek
& Marije Tolman
Irwan Droog
thomasrap.nl
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De eerste wandelaar

Flip van Doorn

wandelende dominee

Een geschiedenis

In de voetsporen van een

Flip van Doorn

Ruim
20.000
exemplaren
verkocht

Heruitgave
nieuwe cover
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BIJ BARBARA
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PAPERBACK, 464 BLZ
€ 17,50

978 94 004 1013 8
320

BIJ BARBARA

Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw was wandelen nog iets voor

begrijpen waar hij terecht is gekomen. Op zoek naar antwoorden maakte hij

voettochten te beschrijven. Flip van Doorn, verwoed wandelaar én schrijver,

en Rinsumageest, maar ook in Amsterdam, Rome, de Alpen en het Duitse

land te bekijken door de ogen van de eerste wandelaar.

grootvader ooit om economische redenen verliet. Sindsdien probeert hij te

elf tochten door Friesland en ver daarbuiten. In plaatsen als Warns, Allardsoog
Waddengebied stuitte hij op sporen van de Friezen en hun mythische
Friese Vrijheid.

•

‘Een afwisselende, maar gevoelige en hoogst informatieve

wandeling, van een schrijver die zich uiteindelijk neerlegt bij de
onbereikbaarheid van de Frieswording.’ nrc Handelsblad

•
•

•

de elite. Totdat de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk besloot zijn

treedt in diens voetsporen om Nederland opnieuw te ontdekken en om het

•

•

‘Van Doorn schrijft langzaam, lyrisch, beeldend. De Friezen verveelt
geen moment. Hij schildert een oeroud landschap, verminkt door

stormvloeden, rücksichtlose veenafgravingen, de ruilverkaveling,

36

OMVANG

PAPERBACK, 416 BLZ

In 2010 verhuisde Flip van Doorn uit vrije wil naar de provincie die zijn

•

door de maïs en het raaigras.’ de Volkskrant

‘Het leest als een ode aan de Friezen.’ MEZZA

Voorjaar 2023

De Friezen

‘De negentiende-eeuwse verhalen van Craandijk weet Van Doorn
prachtig te combineren met zijn eigen waarnemingen nu.’
nrc Handelsblad

‘De eerste wandelaar is geweldig om te lezen door de boeiende

manier van vertellen, en ook door alle prachtige citaten en leuke

weetjes over het Nederlandse landschap en het dagelijks leven in

•
•

Craandijks tijd.’ Reformatorisch Dagblad

‘Een historische wandelbijbel.’ Reizen Magazine

‘Veelzijdige aanpak, leesbaar en leerzaam.’ Nederlands Dagblad

‘Flip van Doorn leest het landschap en ziet wat dat landschap vertelt
over de geschiedenis. Je wordt echt meegezogen. Een mooi boek
waarin je leert hoe Friesland Friesland is geworden.’ OVT Radio 1

‘Een bevlogen verteller.’ Het Parool

37

Al mijn moeders

waarden verloor

armen en arbeiders

Hoe de middenklasse haar liberale

Een familiegeschiedenis van analfabeten,

Roxane van Iperen

Anita Terpstra

Ruim
25.000
exemplaren
verkocht

REEDS VERSCHENEN

JAAR

REEDS VERSCHENEN

FORMAAT

12,5 X 20 CM

FORMAAT

13,6 X 21,5 CM

PRIJS

ISBN
NUR

OMSLAGONTWERP

•

Ruim
10.000
exemplaren
verkocht

JAAR
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GEBONDEN, 144 BLZ

OMVANG

€ 18,99

PRIJS

978 94 004 0932 3

ISBN

DOG AND PONY

OMSLAGONTWERP

320

‘In Eigen welzijn eerst zet schrijfster Roxane van Iperen zeer

effectief de kettingzaag in het gedrag van yogamoeders en andere

NUR

•

spirituele kruidenheksen die Facebook en omstreken opstoken met

•

•
•

★★★★

PAPERBACK, GEÏLLUSTREERD, 256 BLZ
€ 23,99

978 94 004 0893 7

320

BIJ BARBARA

‘In het vlot geschreven boek vliegen de eeuwen in vogelvlucht

voorbij. Tientallen familieleden probeert Terpstra een gezicht te

geven, van veenwerkers tot dienstmeisjes. Na het dichtslaan van

deskundologische wijsheden over opvoeding of huisverzorging.’
nrc Handelsblad

Voorjaar 2023

Eigen welzijn eerst

deze knappe geschiedschrijving denk je vooral dat elk dorp eigenlijk

zo’n boek verdient.’ nrc Handelsblad

‘In een zorgvuldig opgebouwd betoog beschrijft [van Iperen] hoe

•

‘Indrukwekkende ode aan zeven generaties vrouwen.’ de Volkskrant

sluipenderwijs hebben plaatsgemaakt voor een levenshouding die

•

‘In haar speurtocht heeft ze een nog altijd schokkend stuk regionale

gedeelde waarden als kansengelijkheid en sociale mobiliteit

zij Eigen welzijn eerst noemt.’ Het Financieele Dagblad

‘Helder en overtuigend.’ de Volkskrant

‘Urgent (...) [van Iperen] erkent dat – los van bepaald absurd gedrag

en gevaarlijke claims – de zorgen van wellness-rechts best reëel en
bovendien goed te begrijpen zijn. Dat is het belangrijkste inzicht uit

het boek: laat de vooroordelen los, en probeer je voor te stellen hoe

•

•

‘Onthutsende familiegeschiedenis.’ De Telegraaf

geschiedenis opgegraven. Over de erfelijkheid van armoede en het
stigma dat daaraan kleeft.’ Trouw

‘Ze kadert de ontluisterend harde levens in de algemene

achterstelling van het Friese heidegebied. Al mijn moeders is in vele

opzichten een eyeopener.’ Het Nieuwsblad

het kómt dat een groep mensen bang is en zich zorgen maakt.’

De Correspondent
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Het huis aan het einde

Youp van ’t Hek & Marije Tolman

Irwan Droog

Leven op een eiland in de poolcirkel

Handboek voor iedere pensionado
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verkocht

REEDS VERSCHENEN

JAAR

REEDS VERSCHENEN

FORMAAT

21,9 X 25,7 CM

FORMAAT

13,6 X 21,5 CM

PRIJS
ISBN
NUR

OMSLAGONTWERP

•

•

Ruim
7.500
exemplaren
verkocht

JAAR

OMVANG

‘Een boek dat knispert van plezier en schoonheid.’ nrc Handelsblad
‘Tijdens komende afscheidsrecepties van uitgeputte werknemers

OMVANG

GEBONDEN, GEÏLLUSTREERD, 80 BLZ

PRIJS

€24,99

978 94 004 0903 3

ISBN

MARIJE TOLMAN

OMSLAGONTWERP

NUR

400

•

hét ideale geschenk van opgeluchte collega’s. Eindelijk iets anders
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•

‘Een kijkfeest.’ Het Nieuwsblad ★★★★

Dagblad van het Noorden ★★★★★

BIJ BARBARA

‘In korte hoofdstukken portretteert Droog de eilandbewoners
op intieme, sympathieke wijze en tussendoor deelt hij

boek doen je wegdromen over een bestaan ver van huis. Het is een

prachtcadeau en voor de Youpfans een absolute must.’

‘Een perfect duo in hun visie op de materie.’

978 94 004 0817 3

320

gemeenschap op het eiland. De verhalen en de mooie foto’s in het

‘Alleen al voor de (aanstaande) pensionado in je omgeving een

•

€ 22,99

over eidereenden. Al lezend waan je je onderdeel van de kleine

de Volkskrant

Theatermagazine Scenes

GEBONDEN , GEÏLLUSTREERD, 224 BLZ

wetenswaardigheden over het noorderlicht, over lokale legendes,

dan het geijkte bosje bloemen of de zure slobberwijn.’

•
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Een zee van tijd

voorrecht om dankzij Droog ook even op Selvaer te mogen wonen.’
•

nrc Handelsblad

★★★★

‘Een prachtig inkijkje in het leven op het eiland. Dit boek is een

schildering met pen. De winterse omstandigheden, de trekvogels,

de schapen maar ook de karakters van de personages.’
Friesch Dagblad
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Verschijningskalender
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NOVEMBER 2022

NOVEMBER 2022

NOVEMBER 2022

APRIL

APRIL

JANUARI

FEBRUARI

FEBRUARI

MEI

MEI

FEBRUARI

MAART

MAART

APRIL
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