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Hans kruipt weinig charmant zijn auto uit. ‘Zal wel overbelast zijn, die poot 
van me.’ Voor de zekerheid gaat hij morgen even langs de dokter. Er zit een 
metalen plaat in zijn enkel en je weet het niet, misschien is dat ding losgeraakt 
tijdens de laatste show. 
 Die plaat is een erfstuk van een serie optredens in Hannover in 2016. 
Daar zou ie best een mooi verhaal over kunnen verzinnen. Dat hij tijdens een 
act door zijn enkel is gegaan, gesneuveld in de strijd, zoiets – maar zo ging het 
niet. Hij was lam na een avondje stappen. Wodkaatje te veel, gleed verkeerd 
een taxi uit. Flink veel pijn, maar er stonden nog acht dagen vol voorstellingen 
gepland – twee shows per dag – dus ging ie niet naar de dokter. De mensen 
hadden al betaald, the show must go on.  
	 De	boel	annuleren	zou	een	financiële	strop	zijn	voor	zijn	publiek,	de	
organisator en voor hemzelf. Bovendien is je publiek je ambassadeur: je moet 
die mensen niet voor hun kop stoten. Dus zwachtelde hij zijn been stevig in. 
Hoe hij het eind van dat eerste optreden haalde, weet ie niet meer. Wat hij nog 
wel weet, is dat het te veel pijn deed. Het was geen doen. 
 In het ziekenhuis snapten ze dat wel. Zijn enkel was namelijk gebroken. 
Einde verhaal, zeiden ze. Ze zouden meneer Klok graag zo snel mogelijk 
opereren. Was morgen een optie? Dat was het zeer zeker niet, zei meneer Klok. 
Hij legde uit waarom, maar kwam ook met een idee. Als die dokter nou een 
soort buis maakte, voor om zijn been, net als een bos bloemen die iets te strak 
in een vaas staat? Het zou verdomd veel pijn doen als je erop stond, zei de 
dokter, maar hij vond het niet eens een heel slecht idee. 
 En zo maakte Hans de zestien shows die nog op de rol stonden af, met 
een gebroken poot en wat aanpassingen. De onderwaterontsnappingsact 
werd geschrapt: ondersteboven hangen en jezelf uit een bak water bevrijden 
was zelfs voor Hans Klok op dat moment een brug te ver. 

Fragment
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Al meer dan dertig jaar is The World’s Fastest Magician een begrip in de 
internationale showbizz en een constante factor in onze eigen polder- 
entertainmentindustrie. Hans Klok is glitter, glamour, Las Vegas en the show 
must always go on. Al jaren at the top of his game, al zit zijn bloesje inmiddels 
wel wat strak om zijn buik. Hij is te vinden in zijn trailer achter een circustent 
op een verwaaid industrieterrein in de provincie, een biertje en barbecue 
binnen handbereik, op het podium bij grote shows in binnen- en buitenland, of 
gewoon in zijn loods in IJmuiden vol rekwisieten en wereldberoemde illusies, 
een plek waar vol overgave wordt gerepeteerd en geknutseld aan nieuwe 
trucs. Een echte vakman, geobsedeerd door de magie van het goochelen 
en het illusionisme. Een wandelende encyclopedie als het aankomt op de 
geschiedenis van zijn metier. Marcel Langedijk volgde Hans een jaar lang en 
sprak tussendoor met hem over zijn leven, zijn inspiratie, zijn avonturen en zijn 
successen en mislukkingen. 
 

• Unieke biografie - meets - roadtrip over een van de meest authentieke, 
sympathieke en geestige entertainers die ons land rijk is 

• Eerlijk, open, vaak hilarisch en vol wetenswaardigheden over de 
geschiedenis van het illusionisme. Ultieme feelgood

Hans Klok
Het leven achter de illusie

Marcel Langedijk

JAAR  SEPTEMBER 2023
OMVANG  PAPERBACK, 272 BLZ
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 23,99
ISBN  978 94 004 0960 6
NUR  641
OMSLAGONTWERP  RIESENKIND
OMSLAGFOTO  KEKE KEUKELAAR
AUTEURSFOTO  KEKE KEUKELAAR

Marcel Langedijk (1972) is schrijver 
en journalist voor onder meer LINDA., 
Revu en Margriet. Eerder schreef hij 
de biografieën van Gordon en Najib 
Amhali en het boek Gelukkig hebben 
we de foto’s nog, over de euthanasie 
van zijn broer.
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Julia van Baaren (1997)  
is junior copywriter bij Vandejong, 
een creatief communicatiebureau 
in Amsterdam. Jules is haar debuut.

De vijftienjarige Julia (‘Jules’ voor haar beste vriend) is een vat vol onzekerheden. 
Door vriendschappen die op scherp komen te staan, een succesvolle tv-
presentator als moeder en een onbeantwoorde liefde, worstelt ze dagelijks met 
een negatief zelfbeeld. Wanhopig zoekt ze een uitweg uit de situatie en lijkt dan  
de sleutel te hebben gevonden: dagelijkse, in eerste instantie troostende eetbuien, 
om alles er daarna weer uit te gooien. Het geeft haar controle, en dat is precies 
wat Julia nodig heeft. Maar terwijl haar vriendinnen en klasgenoten uitstekend 
lijken te weten wat hun plek in de wereld is, glijdt Julia steeds verder weg in haar 
eigen misère. Jules is een aangrijpend en goudeerlijk verhaal over  
de sluipmoordenaar die een eetziekte kan zijn.

• Naar schatting lijden in Nederland jaarlijks ongeveer 200.000  
mensen aan een eetstoornis

• Eetstoornissen komen het meest voor bij jonge vrouwen
• Aangrijpend coming-of-ageverhaal met goede afloop

JAAR  JUNI 2023
OMVANG  PAPERBACK , 256 BLZ
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS € 22,99
ISBN  978 94 004 1030 5
NUR  320 / 301
OMSLAGONTWERP  DOG AND PONY
FOTO KEKE KEUKELAAR

Jules
Over leven met een eetstoornis

Julia van Baaren
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Brad Fox is schrijver en woont  
in New York. Zijn verhalen en 
artikelen verschijnen onder meer  
in The New Yorker en Guernica.

In de zomer van 1930 maakt mariene bioloog Gloria Hollister op een schip in de buurt 
van Bermuda aantekeningen met een telefoonhoorn tegen haar oor gedrukt. Onder 
haar daalt haar collega – en geliefde – William Beebe aan een kabel af in de bathysfeer, 
een stalen bol met een doorsnee van nog geen anderhalve meter. Beebe, dan al een 
wereldvermaarde ontdekkingsreiziger en bestsellerauteur, is de eerste die zich in 
dit laatste nog niet door de mens ontdekte gebied waagt. Hij zal uiteindelijk afdalen 
naar een diepte van ruim 900 meter. Vol verbazing geeft hij aan Hollister door wat hij 
onderweg allemaal ziet: vreemd gevormde wezens, explosies van bioluminescentie, 
een raadselachtig spel van kleur en licht. Met het leven van Beebe als rode draad 
vertelt Brad Fox vol vuur en in taal die nooit geziene diepten aanboort over Beebes 
baanbrekende onderneming. Het licht van de diepzee is een collage van verhalen 
over grensverleggende wetenschap, het bonte gezelschap van wetenschappers, 
avonturiers en excentrieke weldoeners dat de expeditie mogelijk maakte en het einde 
van het tijdperk van de grote, romantische ontdekkingsreizen.

• Uniek en eigenzinnig verslag van de eerste diepzee-expeditie ooit, in 1930, 
nabij het eiland Nonsuch

• Een literaire Wunderkammer over een periode in de geschiedenis waarin de 
wereld nog vol verrassingen was – poëtisch, filosofisch, magisch en soms 
hallucinant

• Met meer dan 50 afbeeldingen van diepzeedieren en de 
dagboekaantekeningen van expeditieleden

Het licht van de diepzee
Over de laatste klassieke ontdekkingsreis  

in een tijdperk van grote veranderingen 

Brad Fox

JAAR  AUGUSTUS 2023
OMVANG PAPERBACK, GEÏLLUSTREERD, 240 BLZ
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 23,99
ISBN 978 94 004 1031 2
NUR  320
OORSPRONKELIJKE TITEL THE BATHYSPHERE BOOK
VERTALING  NICO GROEN
OMSLAGONTWERP DOG AND PONY  |  RODRIGO CORRAL
FOTO  ESZTER DOMJÁN
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Tot Mascha Kamphuis (1970) 
ziek werd, was ze jeugdarts 
en medisch directeur van het 
Landelijk Expertise Centrum 
Kindermishandeling in 
Utrecht. Ronald Giphart was 
(kortstondig) haar geliefde 
tijdens hun studententijd en 
tot op de dag van vandaag 
een vriend.

Ronald Giphart (1965) is 
een gelauwerd en bekroond 
auteur, van onder meer Ik 
ook van jou, Phileine zegt 
sorry, Ik omhels je met 
duizend armen, Troost, 
IJsland, Harem en Lieve. Zijn 
laatste roman Nachtangst 
verscheen in november 2021. Na een operatie waarbij een grote hersentumor wordt verwijderd, verandert 

het leven van jeugdarts Mascha Kamphuis compleet. Praten en bewegen 
gaan moeizaam, prikkels komen ongeremd binnen, emoties laten zich vaak 
niet onderdrukken en werken is vrijwel niet meer mogelijk. Mascha lijdt aan 
de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (nah). Net als 650.000 andere 
Nederlanders en hun omgeving.
Ik mis mij ook is een persoonlijk boek, opgetekend door Ronald Giphart, over 
de gevolgen van een slopende aandoening, die vaak aan de buitenkant niet 
te zien is. Het is geen successtory, geen zelfhulpboek met gegarandeerde 
oplossingen, maar een inzichtelijk verslag van hoe het leven van de ene 
op	de	andere	dag	kan	veranderen,	vanuit	het	perspectief	van	een	patiënt,	
moeder, dochter, geliefde, vriendin en arts.

• Eén op de vier Nederlanders krijgt te maken met de gevolgen  
van (niet-aangeboren) hersenletsel bij zichzelf of bij een naaste

• Mascha en Ronald voerden indringende gesprekken met mensen  
uit Mascha’s omgeving, bestudeerden de werking van de hersenen 
en gingen op onderzoek uit

• Ik mis mij ook biedt inzicht, begrip en handvatten voor iedereen  
die hier (zijdelings) mee te maken krijgt

Ik mis mij ook
Over leven met een niet-aangeboren 

hersenafwijking

Ronald Giphart  
en Mascha Kamphuis

JAAR  MEI 2023
OMVANG PAPERBACK, GEÏLLUSTREERD, 240 BLZ  
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 22,99
ISBN  978 94 004 0969 9
NUR  301
OMSLAGONTWERP  NANJA TOEBAK
FOTO KEKE KEUKELAAR
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Winnaar Hebban Debuutprijs 2017
Winnaar OPZIJ Literatuurprijs 2019
Shortlist NS Publieksprijs 2020
Boekenweekessay 2021
4 mei-lezing 2021

‘Zolang ik beweeg
ben ik veilig’

‘Van Iperens proza is poëtisch, zonder te vervallen in  
sentimentaliteit, en weet de spanning van de eerste tot de  

laatste pagina vast te houden.’ Publishers Weekly

In mei verschijnt

 Dat beloof ik  

de nieuwe roman van  
Roxane van Iperen
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Ivo Roodbergen (1986)  
is politicoloog, schrijver  
en journalist.

Hij is al bijna zijn hele leven op de vlucht als de Afghaanse Anoush Dastgir op tienjarige 
leeftijd met zijn familie in het Brabantse stadje Grave terechtkomt. Vol bravoure stort 
hij zich in zijn nieuwe leven, maar ontsnappen aan de oorlogstrauma’s uit zijn verleden 
en aan de verstikkende thuissituatie blijkt onmogelijk. Voetbal wordt een uitvlucht. Op 
zijn zestiende stopt hij met school om een profcarrière na te jagen. Aan zijn talent en 
doorzettingsvermogen ligt het niet. Vele clubs, blessures en teleurstellingen later waagt 
hij een laatste kans op succes. Hij leent geld en reist op goed geluk naar Dubai in de hoop 
voor het Afghaanse nationale elftal geselecteerd te worden. Dat lukt, maar de dingen lopen 
wederom anders dan gepland. Twintig jaar nadat zijn familie Afghanistan ontvluchtte reist 
Anoush af naar een land in chaos. Niet als speler, maar als bondscoach van het nationale 
voetbalelftal. Zijn missie: Afghanistan weer hoop geven, het volk verbinden en het team 
voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	kwalificeren	voor	de	Azië	Cup.	Maar	niet	iedereen	is	blij	
met zijn aanstelling, de politiek blijkt een corrupt wespennest en de taliban staan op het 
punt de macht weer te grijpen. 
 

• Het inspirerende levensverhaal van de 33-jarige Afghaans-Nederlandse  
Anoush Dastgir

• Over voetbal als redding, vastberadenheid, tomeloze ambitie  
en het overwinnen van trauma

• Tegen de achtergrond van een getroebleerd land waar de geschiedenis  
zich lijkt te herhalen met de gewelddadige terugkeer van de taliban

Anoush
Het uitzonderlijke leven van Anoush  

Dastgir, de jongste bondscoach ter wereld

Ivo Roodbergen

Anoush Dastgir (1989)  
was bondscoach van het 
Afghaanse nationale elftal 
en is assistent-trainer van 
FC Almere.

JAAR  MEI 2023
OMVANG  PAPERBACK, 272 BLZ
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 23,99
ISBN  978 94 004 0928 6
NUR  491 / 320
OMSLAGONTWERP  RIESENKIND
OMSLAGFOTO  KEKE KEUKELAAR
AUTEURSFOTO  KEKE KEUKELAAR
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• Fascinerend Big Idea-boek over de soms vergaande wijze waarop 
de (on)mogelijkheden van ons lichaam en onze geest van invloed 
zijn geweest op het verloop van onze geschiedenis

• Voor de lezers van Harari’s Sapiens en Het begin van alles van  
David Graeber en David Wengrow

• ‘Fenomenaal. Een van die zeldzame boeken vol sublieme helderheid. 
Fantastisch.’ The Times over Oorsprong

Corpus 
Hoe de evolutie van het menselijk  

lichaam onze geschiedenis heeft  

bepaald

Lewis Dartnell

Lewis  
Dartnell

De mens is een bijzondere apensoort. Onze hersenen zijn complex, onze 
lichamen een technisch wonder, we kunnen kennis overdragen aan 
volgende generaties. En onze capaciteiten nemen nog altijd toe. Toch 
hebben we ook gebreken: onze kinderen worden extreem kwetsbaar 
geboren, we zijn vatbaar voor ziektes en we zitten vol psychologische 
vooroordelen en defecten in onze genetica en biochemie. 
In Corpus onthult Lewis Dartnell hoe die biologische vermogens en 
tekortkomingen het verloop van onze geschiedenis ingrijpend hebben 
bepaald en hoe de evolutie van het menselijk lichaam invloed heeft 
gehad op de ontwikkeling van culturen en samenlevingen. We zien hoe 
endemische ziektes Napoleons droom van een wereldrijk verwoestten, hoe 
een	ter	ziele	gegaan	gen	leidde	tot	de	opkomst	van	de	maffia	en	waarom	
Columbus weigerde te geloven dat hij Amerika had ontdekt. 

Lewis Dartnell (1980) is schrijver, 
presentator en hoogleraar aan de 
Universiteit van Westminster. Hij 
schrijft onder meer voor The Guardian, 
The Times en New Scientist en 
publiceerde eerder de internationale 
bestseller Oorsprong. Hoe de aarde  
de mens heeft gevormd.

JAAR  JUNI 2023
OMVANG  PAPERBACK, 400 BLZ
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 24,99
ISBN  978 94 004 1040 4
NUR  320
OORSPRONKELIJKE  BEING HUMAN. HOW OUR BIOLOGY 
TITEL:  SHAPED WORLD HISTORY
VERTALING  ERIK DE VRIES
OMSLAGONTWERP  BIJ BARBARA
FOTO  CATHERINE FRAWLEY
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bijzaken

Verder ontken ik alles
Sander Donkers

In de stad waar ik ben geboren liep ik over een brug waar ik vroeger in deze 
maand vaak onderdoor schaatste, om daarna voor een piek koek-en-zopie 
te kopen van een man die platter praatte dan Sjakie Swart. Nu had ik mijn 
jas opengeritst en mijn sjaal in mijn hand, sprak elke voorbijganger Spaans 
of Italiaans, was de koek een ‘broodje panini’ geworden en de zopie een 
havermelklatte van zes euro vijftig.
Ik besefte wel dat veel van mijn angsten en ergernissen zich samenbalden  
in dit ommetje, maar tot mijn verbazing bereikten ze me niet. De zon streelde 
mijn gezicht, de vreemde talen mijn oren. Ik was blij en had daar niets over  
te zeggen.
Geluk is een uitzicht op een weg zonder beer. Wijsheid het besef dat die beer 
vermoedelijk vlak om de hoek zijn klauwen aan het bijvijlen is. De kunst is om 
naar de weg te blijven kijken, zonder te speuren naar de beer.

Fragment
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Sander Donkers (1967) is  
schrijver, journalist en columnist  
voor de Volkskrant. Eerder 
publiceerde hij Lipstick Sunset,  
HAY (de biografie van Barry Hay)  
en Tante Jo. Zijn journalistieke  
werk werd meermaals bekroond.

Al vijf jaar schrijft Sander Donkers driemaal per week een stukje van niet 
meer dan 150 woorden op de voorpagina van de Volkskrant. Hij oogst 
bewondering van talloze lezers, collega-columnisten en schrijvers, wordt 
geroemd	om	zijn	fijnzinnigheid,	stijl	en	vermogen	om	zowel	in	het	alledaagse	
als in het mondiale naar betekenis te zoeken, in een poging het leven en de 
wereld beter te begrijpen. Of het nu gaat over katten, dochters, voetbal of 
over Baudet, coronaprotesten en asielzoekers; altijd tracht hij verbinding te 
zoeken, een kloof te overbruggen. Voor velen fungeren zijn stukjes als hoop 
en houvast in bange dagen, voor sommigen is hij louter ‘een linkse hoernalist 
in dienst van de staat’. Tja, daar valt nu eenmaal weinig aan te doen.

• Na vijf jaar en meer dan 700 Volkskrant-columns een kloeke 
verzameling van Sander Donkers’ beste stukken

• Tijdloze, geestige, ontroerende en troostrijke miniaturen 
• ‘Wat ik zo waardeer aan Sander Donkers, is dat je hem altijd ziet 

zoeken naar het licht.’ Paulien Cornelisse
• ‘Sander Donkers ziet het kleine en vertelt dat groots.’ Kluun

Verder ontken ik alles
Kleine verhalen over belangrijke bijzaken

Sander Donkers

JAAR  JUNI 2023
OMVANG  PAPERBACK, 356 BLZ
FORMAAT  13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 22,99
ISBN  978 94 004 1053 4
NUR  320
OMSLAGONTWERP  DOG AND PONY
FOTO  KEKE KEUKELAAR



24 25

Zom
er 2023

Als Jonathan Simmers na tien jaar zijn vader weer ontmoet, overhandigt 
die hem de urn met de as van zijn moeder. Vanaf dat moment begint 
Jonathan het beeld dat hij van zijn ouders heeft opnieuw in te kleuren. Zijn 
vader wil hun relatie graag nieuw leven inblazen, terwijl Jonathan liever op 
zoek gaat naar herinneringen aan zijn moeder. Hij stelt haar, en ook zijn 
grootmoeder, vragen: kleine gebeden aan de overledenen. Door deze 
gebeden gaat Jonathan langzaam maar zeker de verbondenheid van de 
dingen om hem heen ervaren, en ziet hij steeds scherper hoe zijn eigen 
familie verder en verder uiteen is gevallen. Het gebed van Jonathan Simmers 
is een ontroerend, prachtig geschreven verhaal over familiebanden en de 
herinneringen die ons steeds verder ontglippen.

Over Kleine hellen: 

‘ Sterke dialogen, knappe afwisseling van perspectieven. Anne Moon 
Disko behoudt een lichte toon, met oog voor kleur, te midden van alle 
donkerte.’ de Volkskrant

Het gebed van 
Jonathan Simmers
Roman

Martijn Couwenhoven

Kunstschilder en schrijver Martijn 
Couwenhoven (1972) begon  in 
2016 zijn eigen uitgeverij, Oevers, 
die inmiddels is uitgegroeid tot 
een gerenommeerde uitgeverij 
van vertaalde literatuur. In 2018 
verscheen onder pseudoniem zijn 
novelle Kleine hellen.

JAAR  SEPTEMBER 2023
OMVANG  PAPERBACK, 208 BLZ
FORMAAT 13,6 X 21,5 CM
PRIJS  € 22,99
ISBN 978 94 004 1037 4
NUR  301
OMSLAGONTWERP  MARTIJN COUWENHOVEN
FOTO  KEKE KEUKELAAR
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Het lichtschip
Mathijs Deen

‘ Deze mooie novelle werkt langzaam  
toe naar een noodlotsdrama.’ 

NRC ****

Liverpool
James Worthy

‘Wonderschoon (...) Dit boek  
is een klassieker.’ 
 
de Volkskrant
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Voor de bemanning van het lichtschip Texel is het leven voorspelbaar, de 
leefruimte beperkt en de beloning gering. De mannen lopen wacht, doen 
weermetingen, noteren de namen van passerende schepen en houden het 
licht brandende. In het middelpunt van de kleine gemeenschap staat de kok, 
die drie keer per dag de maaltijd verzorgt. Het eten biedt troost en houvast 
in het geïsoleerde bestaan. Alles gaat zijn gang, tot de dag dat de kok een 
levend geitenbokje meeneemt aan boord, om te slachten voor een stoofpot. 
Wat begint als een welkome onderbreking van de saaie regelmaat ontwikkelt 
zich algauw tot een splijtzwam die sluimerende angsten wakker schudt en 
slachtoffers	maakt.

• ‘Een prachtige novelle.’ de Volkskrant
• ‘Prachtig van taal, met korte zinnen vol sfeer en betekenis.’  

**** De Standaard
• ‘Een literair kleinood om duim en vingers bij af te likken.’  

Bart Van Loo
• ‘Een parel, een klein boekje met grote impact.’ AD Magazine
• ‘Mooie, schilderachtige stijl.’ Trouw

JAAR  JULI 2023
OMVANG  PAPERBACK, 128 BLZ
FORMAAT  12,5 X 20 CM
PRIJS  € 12,50
ISBN  978 94 004 1054 1
NUR  301
OMSLAGONTWERP  BIJ BARBARA

Het lichtschip

Mathijs Deen

James’ vader werd geboren in Liverpool en voedde zijn zoon op met een 
onvoorwaardelijke liefde voor de stad, en vooral voor Liverpool FC, een 
van de oudste en beste voetbalclubs ter wereld. Jarenlang zaten vader 
en zoon regelmatig zij aan zij op de tribune, de laatste keer toen Liverpool 
FC	thuis	tegen	Huddersfield	Town	speelde	op	26	april	2019,	al	wisten	ze	
toen nog niet dat het de laatste keer zou zijn. Het werd 5-0. Een jaar na het 
overlijden van zijn vader keert James terug naar Liverpool op zoek naar 
troost, herinneringen en een list om de as van zijn vader stiekem uit te 
strooien	op	het	gras	van	Anfield.	

• ‘Liverpool is meesterlijk, aangrijpend en rauw.’ Tom Egbers
• ‘Absolute aanrader.’ NRC Handelsblad
• ‘Meedogenloos mooi en ontroerend boek.’ Dolf Jansen
• ‘Erg van genoten. Gelukkig een voetbalboek waarin niet  

gevoetbald wordt.’ Michel van Egmond
• ‘Ik vind voetbal verschrikkelijk maar als James Worthy erover 

schrijft, ben ik verkocht. Misschien wel het beste boek dat ik  
dit jaar las.’ Wouter Cajot, boekhandel ’t Stad Leest

• ‘Een ontroerend verhaal.’ Het Parool
• ‘Het is weinigen gegeven om zo teder over liefde te schrijven  

als James Worthy doet in Liverpool. Een elegie van formaat.’  
Miriam Piters, Tzum

JAAR  JULI 2023
OMVANG  PAPERBACK, 192 BLZ
FORMAAT  12,5 X 20 CM
PRIJS  € 15
ISBN  978 94 004 1044 2
NUR  320
OMSLAGONTWERP  DOG AND PONY

Liverpool
Over een stad, een club, een vader

James Worthy 
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‘Een dijk van een roman. Intimiderend goed.’ 
★★★★★		de Volkskrant

‘In de daverende debuutroman van Gijs Wilbrink 
voel je de loerende blikken van het rurale 

dorpsleven prikken. [...] Het is een roman om 
ongecompliceerd enthousiast over te zijn.’  

★★★★		NRC

‘Knappe tragedie in de Achterhoek, niet voor  
de weekhartigen.’ het Parool 

‘Wilbrink maakt indruk met verstild literair proza 
naast de knoestigheid, de smerigheid en de 

harde actiescènes.’ Trouw

‘Woest, rauw en meeslepend en van een 
volstrekt eigen toon (...) Wilbrinks taal grijpt je 

onotkoombaar bij de kladden. Die fonkelt, buitelt 
en sleept je mee vanaf de eerste zin’  
★★★★		Noordhollands Dagblad

‘Excelleert in oneliners, creatieve 
woordcombinaties en zintuigelijke 

waarnemingen (...) Wilbrinks eersteling maakt 
nieuwsgierig naar meer.’ de Telegraaf

‘Wilbrink schrijft heel beeldend en zintuiglijk, met 
scènes	die	lezen	alsof	je	een	film	aan	het	kijken	

bent.’ Juryrapport C.C.S. Cronestipendium

‘De modder, de stank, mannen die gedachteloos 
een bak aardappelsalade naar binnen werken 

voor de televisie, Wilbrink beschrijft met 
bravoure en kennelijk plezier de tragiek van het 

dorpsleven.’	★★★★	NCRV-Gids

‘Hoe kan een debutant zo’n goede roman 
schrijven?’ Algemeen Dagblad

‘Wat un onmeunig skier book!  
(Wat een ontzettend mooi boek!)’  
Broese Boekverkopers , Utrecht

‘Het zijn de onduidelijke vertellers, de  
zintuiglijke taal en het sfeervolle gebied die  

het boek zo intrigerend maken.’  
Paagman boekverkopers, Den Haag

‘Gijs Wilbrink knalt de Nederlandse literatuur 
binnen zoals ooit de Sex Pistols de Europese 

muziek. Geniaal!’  
Boekhandel Gianotten Mutsaers, Tilburg

‘Een schitterend verhaal over een  
bijzondere en beruchte familie.’  

Boekhandel Kramer & Van Doorn, Zeist

‘Gijs Wilbrink levert een schitterend debuut 
af. Ruw en met vlotte pen geschreven.’ 

Boekhandel Riemer, Amersfoort

‘De beesten is gothic noir uit de Achterhoek, 
verteld met het aanstekelijke plezier dat 

doet denken aan bijvoorbeeld Tachtig van 
Jaap Scholten en De Heilige Rita van Tommy 

Wieringa.’ Dirk Jan Veerman van boekhandel 
Het Martyrium, Amsterdam

‘Een lezenswaardig debuut, niet alleen voor 
Achterhoekers, maar volgens mij juist ook voor 

de rest van het land.’ Sjoerd Agterhof van 
boekhandel Jaspers, Badhoevedorp

‘Woeste, wilde, fantastische roman.’  
Wilfried de Jong, Brommer op Zee

‘Wat een fantastisch, verslavend,  
indrukwekkend boek.’ Nynke de Jong

Lof voor De beesten

ruim 
15.000  

exemplaren 
verkocht
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Flip van Doorn  |  Kirsten Dorrestijn  |  Gijs Wilbrink
Mathijs Deen  |  Jessica van Geel  |  Roxane van Iperen

Ronald Giphart 

Carmen van Geffen  |  Gerard Janssen
Maurits Chabot  |  Ruben Jacobs  

  Mirjam Meek  |  Ruben Verwaal  |  Pepijn Keppel

BEE SPEAKERS

beespeakers.com beespeakers.com

HET SPREKERSBUREAU VAN DE BEZIGE BIJ
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