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‘Ik heb Erics verhalen met tranen in
mijn ogen gelezen. Zelden oorlog en
ellende zo voelbaar op papier gezien,
maar ook nooit eerder zo getroost
door het oprechte engagement van
de verteller. Dit boek doet ertoe.’
– Claudia de Breij
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eric corton Wilde wereld

In zijn debuut als schrijver neemt Eric Corton de
lezer mee naar de vaak rauwe werkelijkheid van
Afrika. Wilde wereld is een bundel persoonlijke
verhalen. Corton vertelt over de band die hij
kreeg met Wivine, een meisje dat haar ouders en
broertje vermoord heeft zien worden. Over de
angst als hij ’s nachts wakker wordt, van blaffen-
de honden en een lawaaiige stoet mensen – is het
een aanval van de rebellen?

‘De inzet van Eric Corton voor humanitaire hulp
en ontwikkelingssamenwerking is authentiek en
zijn kennis van zaken is groot. Als ambassadeur
voor het Rode Kruis heb ik hem van nabij mee-
gemaakt. Dit boek toont het menselijke verhaal
achter armoede, honger en geweld. Corton
maakt daar een zeer persoonlijk relaas van,
waarin emotie afgewisseld wordt met humor en
zelfspot. Als geen ander beschrijft hij het leven in
ontwikkelingslanden van nabij, zoals hij dat op
zijn talloze reizen heeft meegemaakt. Eric Corton
is niet alleen een geweldige reisgenoot, maar toont
zich ook een begenadigd schrijver.’
– Bert Koenders (voormalig minister van Ontwik-
kelingssamenwerking)

Eric Corton is radio- en tv-maker voor
3fm, vpro en bnn, en vrijwel ieder jaar
gaat hij als ambassadeur voor het Rode
Kruis en voor het project Serious Request
(radio en tv) naar Afrika, om reportages te
maken over leefomstandigheden in o.a.
Congo en Darfur.

‘Wat mij aan Eric bevalt is dat hij zo
echt is. Als ik hem op Pinkpop plotseling
het podium op zie springen, als ik met
hem in Afrika ben en hem op zo’n
natuurlijke wijze zie omgaan met de
mensen die hij niet kent en die hem niet
kennen. En zo zijn ook zijn verhalen,
echt en oprecht en met een enorm groot
hart. Prachtige literatuur!’
– Cees Breederveld (directeur Nederlands
Rode Kruis)
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• Optreden Manuscripta
• Interviews in diverse media
• Nieuwe serie tv-reportages Serious Request
• Voorpublicatie
• Leesexemplaren
• Voor de lezers van Wat is de wat

• Twitter.com/ericcorton

Afrikaanse verhalen
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max blecher
Avonturen in de alledaagse onwerkelijkheid

Avonturen in de alledaagse onwerkelijkheid
(1936) is een uitzonderlijke bildungsroman,
tegelijk persoonlijk en universeel. Een jongeman
stelt zichzelf fundamentele vragen als ‘Wie ben
ik?’ of ‘Waarin bestaat het gevoel van werkelijk-
heid?’ Het ‘ware’ leven dat hij nastreeft, loopt
onveranderlijk uit op het banale. Hoe dichter
hij bij de mensen, plaatsen en dingen in de
buurt komt, hoe vreemder ze worden. ‘Ik weet
waar ik ben en dat ik leef, maar er ontbreekt
iets aan dat alles,’ zegt de ik-figuur. Blecher
gaat voorbij de shtetl, de provincieplaats, voor-
bij de randen van de beschaving en realiteit en
daalt af tot in de afgrond van zijn ziel om de
zin en betekenis van zijn bestaan en van de sek-
sualiteit te ontdekken.

Blechers werk werd vergeleken met dat van Franz
Kafka, Bruno Schulz en André Breton en is in vele
opzichten een voorloper van het existentialisme.
Voor het eerst verschijnt het werk van deze
indrukwekkende Europese schrijver in het
Nederlands, in een voortreffelijke vertaling van
Jan H. Mysjkin.

‘Max Blecher is een van de beste Roemeense
schrijvers. Wat zijn blik zo radicaal maakt, is de
erotiek die in elk alledaags ding zit en wacht.’
– Herta Müller (Nobelprijs voor Literatuur 2009)

‘Franz Kafka, Bruno Schulz, Robert Walser: dat
zijn niet alleen Blechers zielsverwanten, maar
ook zijn literaire verwanten.’
– Peter Urban-Halle

Max Blecher (1909-1938) werd op zijn
negentiende getroffen door ruggenmerg-tbc,
en veroordeeld tot een liggend leven.
Ondanks zijn voortijdige dood veroverde hij
met drie autobiografische romans een plaats
in het Roemeense pantheon. Na zijn dood
was zijn werk tientallen jaren verboden, eerst
onder het fascisme omdat hij joods was,
daarna onder het communisme omdat hij uit
de burgerij stamde. Pas na de val van de dic-
tatuur in 1989 werd Blecher herontdekt.
Sindsdien is zijn roem groot, met vertalingen
in het Duits, Engels, Frans, Spaans enTsjechisch.

Jan H. Mysjkin werd recentelijk bejubeld voor
zijn indrukwekkende, integrale vertaling van
Dumas’ De graaf van Montecristo. Mysjkin
ontving eerder voor zijn poëzievertalingen de
prestigieuze Brockway Prize.
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Een herontdekt meesterwerk uit de Europese literatuur



[column Bert Wagendorp, 2 pagina?s, volgt]
postbode
De kop ‘tnt zet postbodes in de verkoop’ trof mij als een mokerslag. En die had ik nog niet
verwerkt of mijn oog viel op de foto van ‘een onbekende postbode omstreeks 1940 in de
Marnestreek in Groningen’.Waarna ik andermaal onderuitging.
Het cynisme van de neoliberale pest die de laatste decennia van de vorige eeuw over ons kwam
en die nog altijd niet is uitgewoed, is zelden beter gevangen dan in die krantenkop.
En de degelijke vertrouwdheid van de ouderwetse postbesteller nooit beter dan in het por-
tret dat de fotograaf Jacob Molenhuis maakte van de onbekende postbode.
Molenhuis woonde in het bij Kloosterburen gelegen gehucht Kruisweg, in Noord-Groningen,
dus we mogen aannemen dat het hier de levende band tussen Kloosterburen en de rest van
de wereld betreft, brenger van vreugde en verdriet.
De onbekende postbode: je ziet een man met trots in de kop. Een postbesteller die zich van
zijn grote verantwoordelijkheid bewust is en als bewijs daarvan een fraaie snor laat groeien.
Pet met ‘ptt’ erop, groot genoeg om er drie stuks pakketpost onder te stoppen, baan voor
het leven, gerespecteerd door zijn dorpsgenoten, verzekerd van een staatspensioentje.
Kijk naar de onbekende postbode en je weet zeker dat de post in Kloosterburen en omstreken
altijd stipt op tijd was.Ook als er anderhalve meter sneeuw lag en het verderop gelegen Kleine
Huisjes vanuit Kloosterburen voor gewone mensen onbereikbaar was geworden.
Het is de dag voor kerst en de eenzame weduwe in Nijenklooster wacht wanhopig op bericht
van haar zoon in den vreemde. Zal haar enig kind nog iets van zich laten horen? Daar knerpt
in de woedende sneeuwstorm een fiets het grindpad naar de nederige woning op. Ze opent
het gordijn: de onbekende postbode! Valse waakhonden hebben zijn broek aan flarden
gescheurd, hij ziet blauw van de ijzingwekkende kou en aan zijn snor hangen ijspegels. In zijn
hand een brief.
‘Van Kees, uit de Oost!’ roept de onbekende postbode.‘Weer te weinig postzegels!’ Het oudje
weent van vreugde.
Maar nu zet tnt de postbodes in de verkoop. Dat heeft, begrijp ik, te maken met het feit dat
de privatisering van de ptt op een fiasco is uitgelopen.Want terwijl wij als braafste jongetje
van de klas alle staatsbedrijven in de uitverkoop gooiden, deden ze dat elders niet.
En ze volgden er ook niet zo slaafs als wij het heilige gebod van de ‘marktwerking’.
Je zou de heilige evangelisten van de privatisering alsnog in een doos stoppen en per zeepost
naarWakkiwakki zenden.
De postbodes zitten met de gebakken peren omdat moederbedrijf tnt moet krimpen en door
de aandeelhouders uit elkaar gescheurd dreigt te worden.
Wie koopt Tante Pos? Volgens een analist in de Volkskrant komt alleen de Nederlandse staat
in aanmerking.Verder verwacht hij geen geïnteresseerden. Iedereen mailt tegenwoordig.
Misschien is het wel onvermijdelijk dat de postbode uit het straatbeeld verdwijnt. Maar jam-
mer is het wel.
De schaatser Piet Kleine won in 1976 olympisch goud en hij had daarna slechts één
wens: postbode te mogen worden. Dat is hij volgens mij nog steeds, dus Piet is
ook te koop.
Gedenk alle onbekende postbodes.
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bert wagendorp De wereld volgens Wagendorp

Bert Wagendorp geeft ons houvast dankzij zijn blik
op wat er in de wereld gebeurt. Met zijn vloeiende
pen schept hij drie keer per week in de Volkskrant
orde in de chaos. Niet zelden met behulp van een
lachspiegel.

Bert Wagendorp is net als wij. Hij kijkt om zich
heen en verbaast zich over de politiek, de media, het
grootkapitaal. Hoe moet ik hier nou weer chocola
van maken? Dan kruipt Wagendorp achter zijn pc.
En verwoordt wat Nederland denkt, ziet en voelt.

De wereld volgens Wagendorp is een verzameling
van zijn beste columns en verhalen. Het resultaat:
een Wagendorpbijbel die zorgt voor het begrip, de
relativering en de context die we zo hard nodig
hebben. ‘Kijk, @bertwagendorp zegt het

mooier en treffender dan ik het kan.’
– Femke Halsema

‘Een van mijn favoriete columnisten.’
– Hanneke Groenteman

‘Scherpe observaties.’
– Rob Wijnberg

‘Ik ben fan van de column van Bert
Wagendorp.’ – Francisco van Jole
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De schrijver van het begrip, de relativering en de context

• Een van de meest gelezen columnisten
van Nederland

• Aandacht in de Volkskrant en andere media

• Viral marketing op Twitter en Facebook
• Twitter.com/bertwagendorp
• POS-materiaal
• Presentatie
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In het digitale tijdperk wordt het technisch
steeds eenvoudiger om in eigen beheer een
speelfilm te maken. Marcel Visbeen deed dat:
hij ging aan de slag met vier acteurs (onder wie
Ricky Koole), camera, geluid en een goed idee.
In Niet te filmen vertelt hij openhartig over de
pieken en dalen tijdens het maken van zijn
ultralowbudget-film Linoleum. Vanaf het ont-
staan van het plan op de dansvloer van een
feestje tijdens het Nederlands Film Festival tot
de Amerikaanse première van de film, vijf jaar
later.

Daarnaast gunt Visbeen de lezer een kijkje ach-
ter de schermen van de Nederlandse filmwe-
reld; hoe werkt het, wat moet je doen en wat
moet je vooral niet doen? Ook onderzoekt hij
waarom Linoleum artistiek een succes werd
maar commercieel een mislukking. En waarom
de film wel werd opgemerkt in het buitenland,
maar in Nederland nauwelijks te zien is geweest.

Een pageturner over verkeerde beslissingen, hila-
rische mislukkingen en onverwachte successen.

Marcel Visbeen (1966) is theater-, film- en
tv-maker. Dertien jaar geleden debuteerde
hij met de succesvolle korte film Elvis Lives!
Vervolgens maakte hij vele films en televisie-
drama voor zowel de publieke- als de com-
merciële omroep en werkte met uiteenlo-
pende acteurs als Katja Schuurman, Pierre
Bokma, Cees Geel,Victoria Koblenko en
Kitty Courbois. Eerder schreef hij het boek
Met het stuur tussen de tanden, verhalen uit
de Grand Prix-geschiedenis.

Over Met het stuur tussen de tanden:
‘Mooie verhalen. Keurig prozadebuut van
Visbeen.****’ – de Volkskrant

Over Linoleum:
‘Dat je ook pareltjes kunt afleveren zon-
der budget bewijst Marcel Visbeen met
zijn film Linoleum.’ – Opium TV

‘Linoleum is een prachtfilm. ****!’
– Movie2movie
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• Inclusief dvd van de speelfilm Linoleum en de
korte films Elvis Lives! en Afrekenen

• Verschijning tijdens Filmfestival Rotterdam
• Enorme belangstelling voor Nederlandse film
• Crossmediale promotie
• Leesexemplaren
• Marcelvisbeen.nl

marcel visbeen Niet te filmen
Een onthullende blik achter de schermen van de Nederlandse
filmwereld, inclusief dvd
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diederik van hoogstraten
De rennende Hollander
Bekentenissen van een zoekende loper

Zijn doorrookte longen en keel slibden dicht,
zijn lichaamsgewicht nam toe, zijn hoofd werd
kaler. De veertig naderde, en het ging niet zo
lekker met Amerika-correspondent Diederik
van Hoogstraten in New York. Toen kwam zijn
sportieve grootvader te overlijden en besloot
Diederik het roer om te gooien. Hij zocht hou-
vast in een bijna verloren passie: het hardlopen.
Langzaam maar zeker ging het sneller en soepe-
ler, door New York en andere delen van Amerika.
Bijzondere plekken openbaarden zich, nieuwe
vrienden kwamen op zijn pad en geliefden ren-
den soms een eindje mee. En na vele momenten
van pijn, worsteling en deceptie wachtte uitein-
delijk iets dat op geluk leek, tijdens magische
marathons en sublieme boslopen.

In De rennende Hollander beschrijft Van Hoog-
straten zijn zoektocht naar de essentie: van het
hardlopen en van zijn eigen persoonlijkheid.

Diederik van Hoogstraten (1969) woont
in NewYork.Als hij niet door Central Park
of langs de Hudson loopt, schrijft hij voor
de Volkskrant en Elsevier.Van Hoogstraten
eindigde in 2010 als derde Nederlander
op de roemruchte Boston Marathon.
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• Bekend van Volkskrant Magazine en vk weblog

• Verschijnt rond de marathons van Amsterdam
en van NewYork

• Voor de lezers van De nieuwe fiets van
Dirk Jan Roeleven en Waarover ik praat als ik
over hardlopen praat van Haruki Murakami

• Voorpublicatie
• Leesexemplaren
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Waarom schreven The Beatles over ‘Penny Lane’?
Hoe wordt Bob Marley herinnerd op Jamaica?
Wat is het verhaal achter de bandnaam Boston?
Hoe heeft ‘Over de muur’ ons beeld van Berlijn
gevormd? Wat heeft Midnight Oils eighties-hit
‘Beds Are Burning’ betekend voor de Austra-
lische Aboriginals? En waar ligt ‘La Isla Bonita’?

Aan iedere plek in de wereld kleeft wel een mooi
popverhaal – of dat nou gaat over de titel van
een liedje, de bakermat van een muzieksoort, of
over de geboortegrond van een artiest. In navol-
ging van het succesvolle Radio 2-boek Groeten
uit Grolloo neemt Top 2000 Volume 3. Wonderful
World de lezer mee op een opwindende muzikale
reis. Maar waar eerdergenoemd boek zich beperk-
te tot Nederland, gaat Wonderful World de
landsgrenzen over. Op deze reis rond de wereld
in 2000 liedjes worden zo de meest bijzondere en
hartverwarmende verhalen uit de schatkamer
van de popmuziek opgediept, zoals altijd voor-
zien van verrassende lijstjes en prachtige foto’s.

WONDERFUL WORLD

Over Top 2000 Volume 2:
‘Een met ontelbaar veel fraaie foto’s
geïllustreerde muzikale fruitmand die
heerlijk wegleest (…) vol onverwachte
weetjes en verhaaltjes (…) een perfecte
stocking stuffer.’ – Revolver

‘De wereld van de popmuziek is een
onuitputtelijke bron van verhalen.’
Leeuwarder Courant

Over Top 2000. 10 jaar liedjes, lijstjes
en verhalen:
‘De Top 2000 is uitgegroeid tot een
nationaal evenement, dat een eigen
boek verdient. Dit bonte bladerboek
komt perfect aan die wens tegemoet.’
– Oor
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• 45 000 Top 2000-boeken verkocht

• Vernieuwde vormgeving
• Nieuwe lijstjes en nieuwe rubrieken
• Boek wordt opgenomen in alle uitingen van
de Top 2000 (website, persbericht, etc.)

• Acties op Radio 2

• Advertenties
• pos-materiaal

VOLUME 3

Een reis rond de wereld in 2000 liedjes





Als we klaar zijn, lopen we naar de uitgang van
het ziekenhuis. Papa loopt zo snel dat ik hem bijna
niet kan bijhouden.
'Wat heeft de dokter gezegd?' vraag ik.
Papa zegt niks.
Op de parkeerplaats vraag ik weer: 'Papa, wat

zei die man?Wat is er nou papa?'
Hij antwoordt niet. Doordat zijn handen trillen,

laat hij de autosleutels vallen. Met moeite krijgt hij
de sleutel in het slot. Papa doet normaal nooit zo
gek. Ik ga op de achterbank zitten. Papa start, maar
de auto slaat af. Met horten en stoten rijden we
de parkeerplaats af.
Ik hang vanaf de achterbank naar voren.
'Wat gaat er nu gebeuren?' vraag ik.
Ineens barst papa in huilen uit.
'Het is heel erg!'
'Wat is heel erg, papa?'
'Je moet geopereerd worden!'
Ik kan hem nauwelijks verstaan door zijn tranen.
'Geopereerd?Wat is dat dan?'
Maar papa antwoordt weer niet. Ik zak terug

op de achterbank en kijk uit het raam, naar de
heuvels die voorbijtrekken. Ik hoor papa hard hui-
len. Hij snuit zijn neus en fluistert de hele tijd 'O
god. O god.' Eén keer remt hij heel hard voor een
stoplicht en botsen we bijna op de auto voor ons.
'Verdomme!' roept papa.
Ik heb papa nog nooit zien huilen.Was ik maar

gewoon naar school gegaan vanochtend. Dan was
dit niet gebeurd. Ik wil hem niet boos of verdrietig
maken. Die buikpijn gaat vast vanzelf wel over. Ik
staar naar buiten. Betekent ‘geopereerd’ soms dat
ik doodga? Kon ik maar uit de auto stappen en
wegrennen.

*

De dokter legt een koud, rond plaatje op verschil-
lende plekken op mijn buik en vraagt bij iedere
plek: ‘Wil je diep zuchten?’ Daarna voelt hij met
zijn handen aan mijn buik en duwt er op sommige
plekken zijn vingers helemaal in. Zijn handen zijn
warm.
‘Aha. Ja,’ mompelt hij. ‘Wil je ook eens voelen?’ Hij
pakt mijn hand en legt die op mijn eigen buik. Hij
duwt er een beetje op.
‘Voel je dat?’ vraagt hij.
Ik voel een bobbel.
‘Dat is een kikker! Er zit een kikker in je buik,’
zegt de dokter.
Ik kijk hem met grote ogen aan.
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valerie strategier Een kikker in mijn buik
Even aangrijpende als hoopvolle autobiografie
van een kind met kanker

Valerie is zeven jaar als wordt ontdekt dat ze
nierkanker heeft. Met spoed wordt ze opgeno-
men in het ziekenhuis en een van haar nieren
wordt operatief verwijderd. Ze wordt bestraald.
Tien maanden lang krijgt ze chemotherapie.
Achttien jaar later kijkt Valerie terug op haar tijd
als kankerpatiënt. Door de ogen van het kind van
toen zien we de ondraaglijke taak van haar moe-
der om de haren van haar toch al kalende hoofd te
knippen. De onmacht van haar vader. De ontel-
bare, pijnlijke prikken in haar hand. De misse-
lijkheid. De afgedragen petjes. Het pesten op het
schoolplein. Maar Een kikker in mijn buik gaat
ook over de jaren daarna, over de angst voor
terugkeer van de tumor, de mogelijke nawerkingen
van de chemo en bestraling, over de problemen
waar Valerie in haar puberteit tegenaan loopt.

Een kikker in mijn buik is het aangrijpende, ver-
rassend geestige en altijd hoopvolle relaas van
een kind met kanker. Bovendien laat het zich
lezen als een inspirerend eerbetoon aan de indruk-
wekkende wijze waarop Valerie haar leven als
jonge vrouw weer op de rails krijgt.
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• Voor de lezers van Meisje met de negen pruiken

• Leesexemplaren
• Auteur schenkt volledige royalty’s aan
Stichting KiKa en Vereniging Ouders, Kinderen
en Kanker

• Samenwerking met Stichting KiKa
• Interviews
• Presentatie
• Eenkikkerinmijnbuik.nl

Valerie Strategier (1984) studeerde cul-
turele antropologie en is beleidsmede-
werker bij de Gemeente Amsterdam.
Een kikker in mijn buik is haar debuut als
schrijfster. Momenteel werkt Valerie aan
haar eerste roman.

‘In één woord: fenomenaal. Een prach-
tig autobiografisch verhaal, dat ver
uitstijgt boven de gebruikelijke ego-
documenten. Strategier is in staat
gebleken heel zuiver en geloofwaardig
te verwoorden wat ze heeft beleefd en
doorleefd. Een geboren schrijfster.’
– Jeroen Terlingen, auteur van Hand-
boek voor overlevers. Een gids voor
mensen die vooruitkijken na kanker
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willem de haan & bart zuidervaart
De Schipholbrand
Reconstructie van een nationaal trauma

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 ontstond
er brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost.
Wat een onschuldig vuurtje leek, mondde uit in
een nachtmerrie die aan elf mensen het leven
kostte. Vreemdelingen zonder geldige papieren,
overgeleverd aan de overheid, stierven in hun cel
een tragische dood. Twee ministers en een burge-
meester traden af. Een gedetineerde Libiër werd
veroordeeld voor brandstichting, kreeg anderhalf
jaar cel en werd het land uitgezet.

Nu, vijf jaar later, blijkt de nasleep allerminst
ten einde. Niet voor de bewaarders die fouten
maakten bij het bevrijden van de gedetineerden,
niet voor overlevenden die de draad niet wisten
op te pakken, niet voor nabestaanden, en niet
voor de Libische brandstichter.

Veel prangende vragen zijn nooit beantwoord;
waarom zijn de overlevenden zo slecht begeleid?
Hoe groot was de druk op het Openbaar
Ministerie om deze Libische jongen veroordeeld
te krijgen? Waarom verbleef hij acht maanden in
een isoleercel? En waarom stond híj wel, maar de
overheid niet voor de rechter?

Willem de Haan en Bart Zuidervaart zochten de
hoofdrolspelers op, kregen inzage in geheime
documenten en reconstrueerden zo een aangrij-
pend verhaal vol onvoorstelbare gebeurtenissen,
menselijk drama, en machtspolitiek.

• Brede media-aandacht, vijf jaar na dato
• Spannende onderzoeksjournalistiek
• Voorpublicatie
• Genomineerd voor de Prijs van de
Nederlandse Dagbladjournalistiek

• Leesexemplaren

Willem de Haan is onderzoeksjournalist
voor het radioprogramma Argos en werd
voor zijn onderzoekswerk naar de
Schipholbrand genomineerd voor de
Jacques van Veen-prijs. Bart Zuidervaart
is journalist voor Trouw en werd voor zijn
serie over de slachtoffers en de nabe-
staanden genomineerd voor de Prijs van
de Nederlandse Dagbladjournalistiek
(de Tegel).



paperback, geillustreerd
ca. ! 19,90 • ca. 208 blz
17 x 22 cm
omslag Marry van Baar

oktober
isbn 978 90 204 1064 8
nur 480

9 7 8 9 0 2 0 4 1 0 6 4 8



24 | 25

marnix koolhaas
Een cultuurgeschiedenis van het schaatsen
Rijk geïllustreerde verhalen voor iedere schaatsliefhebber

Prominent schaatskenner Marnix Koolhaas duikt
in de historie van een van onze meest geliefde
sporten. Zowel in Nederland als tot ver over onze
landgrens bezit het schaatsen een ongekend veel-
zijdige geschiedenis. Via een vijftigtal rijk geïllus-
treerde verhalen neemt Koolhaas de lezer mee op
een verrassende tocht. Verhalen over de schaatsers
in de schilderijen van Jeroen Bosch en Hendrick
Avercamp, over de meest afgelegen ijsbaan ter
wereld op het eilandje Tristan da Cunha, over een
gevecht op leven en dood tussen schaatsers en
tangoliefhebbers in Argentinië, over Ard &
Keessie, over liefde en dood op het ijs, over
schaatsen op zondag, over Sonja Henie en nog
veel meer.

Een uniek, onmisbaar boek voor iedere schaats-
liefhebber.

• Ideaal cadeauboek voor de winterse
feestdagen

• Rijk geïllustreerd
• Bekend van het magazine van de knsb

Marnix Koolhaas is historicus en schaats-
kenner. Hij schreef onder meer De mannen
van ’63 en Oranje op Olympisch ijs. Daarnaast
is hij internationaal schaatscoach, van o.a.
José Ignacio Fazio, de achterneef van
Máxima.Als schaatanalist treedt hij op in De
Wereld Draait Door, Langs de lijn en Met het
Oog op Morgen.Voor de nps en vpro maakte
hij tv-programma’s over de Elfstedentocht,
Ard & Keessie, Sjoukje Dijkstra & Joan
Haanappel en Stien Kaiser, Carry Geijssen
en Ans Schut.

Over De mannen van ’63:
‘Over de Elfstedentocht is veel gepubli-
ceerd, maar nog niet eerder een boek dat
zo mooi het ware karakter van de tocht
laat zien (…) Dit is een ontroerend en
hoogst noodzakelijk boek.’
– Bert Wagendorp, de Volkskrant
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Mijn studententijd

Voor het eerst op jezelf wonen. Leren koken.
Huisgenoten. Je eerste serieuze relatie. Je eer-
ste wat minder serieuze relatie. Eindeloze dis-
cussies met docenten en studiegenoten in de
kroeg tegenover de faculteit. De barricades
op. Grootse en meeslepende feesten. Maar
ook: geldgebrek. Leren alleen op je kamer te
zijn. Katers. Zakken voor tentamens. Het
einde van je eerste serieuze relatie.

Voor veel mensen geldt de studententijd als
‘de mooiste tijd van hun leven’, anderen zijn
blij dat ze die onzekere periode achter zich
hebben gelaten. Hoe dan ook, de jaren op de
drempel van volwassenheid brengen een schat
aan verhalen voort die vaak een leven lang
meegaan. Twintig van die verhalen zijn opge-
tekend in Mijn studententijd, een co-productie
met de Volkskrant. Ervaringsdeskundigen
Hanna Bervoets, Ronald Giphart, Bert
Wagendorp, Frank Heinen, Coen Simon,
Aleid Truijens en veertien anderen schreven
elk een persoonlijk verhaal over hun leven als
student. Daarmee is Mijn studententijd een
literair feest der herkenning voor alle studen-
ten van toen en nu.

‘De mooiste tijd van je leven’ volgens Bervoets, Giphart
en andere (oud-)studenten

• Wekelijkse voorpublicatie in de Volkskrant aan
de vooravond van nieuw academisch jaar

• Acties met universiteits- en alumnibladen
• Tell-a-friendacties



De meest literaire onder alle sporten blijft inspireren
tot geweldige verhalen, gedichten en foto’s in hét
wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen,
onder redactie van Peter Ouwerkerk, Mart Smeets en
Bert Wagendorp.

De Muur 31 is een special over wielrennen en litera-
tuur. Wielrennen heeft grote aantrekkingskracht op
schrijvers, al sinds het allereerste begin van deze
sport. Maar hoe zit dat precies?
Schrijver/journalist Arthur van den Boogaard ging
op zoek naar antwoorden. Hij vond die bij schrijvers
als Georges Perec, Samuel Beckett, Joris van den
Bergh, Stijn Streuvels, Jan Siebelink, Thijs
Zonneveld, Gabriel García Márquez, Bert
Wagendorp, Peter Winnen, H.G. Wells, J.M. Coetzee
en Tim Krabbé.

Arthur van den Boogaard is samensteller van de suc-
cesvolle bloemlezing Sport. De 141 beste Nederlandse en
Vlaamse sportverhalen van 1945 tot nu.

‘Prachtig wielertijdschrift.’
– Matthijs van Nieuwkerk, Holland Sport

‘De dorstlesser voor elke Nederlandstalige wieler-
freak. De Muur is verfrissend.’ – Het Parool

‘Wie écht van wielrennen houdt, kan niet om
De Muur heen.’ – Wieler Revue

Herfstnummer met o.a. Laurens ten Dam, Robert Gesink,
& een special over wielrennen en literatuur

De Muur 30 + 31

paperback, geïllustreerd
ca. ! 9,90
ca. 128 blz.
15 x 24 cm
omslag Erik D’Ailly 9 7 8 9 0 2 0 4 1 2 0 3 1

nur 480
nummer 30: oktober
nummer 31: januari
isbn nummer 30: 978 90 204 1143 0
isbn nummer 31: 978 90 204 1203 1
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6e druk
‘Fantastisch boek. Iedereen moet De nieuwe
fiets lezen, ook al geeft ie niks om fietsen,
ook al heeft ie de ballen verstand van
sport. Een must voor wie van het leven

houdt.’ – Sp!ts

‘Belangrijkste bestanddeel zijn de treffende
observaties, de authenticiteit, de
melancholie.****’ – de Volkskrant

‘Boers is een begenadigd schrijver.’
– Het Parool

‘Nando Boers heeft naam gemaakt met
Het is koers!’ – Mart Smeets

3e druk
‘Eindelijk is er een uitdager voor

De renner, het beste wielerboek ooit.
De ereronde van de eland is een sterk
geschreven wielerroman die het
wielervirus verder zal verspreiden.
[…]Wie het wezen van wielrennen
wil snappen, doet er goed aan het

boek te lezen. Cijfer: 9.’
– Sportweek

‘Tweeënzestig stukjes over wielrennen staan
er in Koos, Kenny en Johnny.Telkens als we er
een hadden gelezen, moesten we ons bedwin-
gen om niet “Vive le vélo” te roepen. (…)
Hallelujah wat beschrijft Thijs Zonneveld het
peleton goed. Dit is leesplezier van begin tot
eind. (…) Als alle wielerboeken zo lenig zou-
den zijn geschreven, zouden we er niet meer
aan toekomen nog naar de koers te kijken.’

– Standaard der Letteren

3e druk
‘De Tour de France zie je pas echt goed door
de ogen van een fotograaf. De Tour wacht op
niemand is een hommage geworden aan de

wielerfotografen.’ – GPD

‘Stikt van de aanstekelijke foto’s, van Rooks ver-
beten voor de start tot Fignon na zijn neder-
laag in tranen. Het fijne fotoboek krijgt een
accent door Marts credo: hij blijft Tourgelovige
tot in de eeuwen der eeuwen.’ – De Journalist

4e druk
Winnaar Nico Scheepmaker Beker
voor het beste sportboek van het jaar

‘Onthullend (...) Holthausens boek levert
veel nieuwe inzichten op.’
– NRC Handelsblad

‘Het geheim ontsluierd van een bijzondere
wielerploeg (...) prachtig boek.’

– de Volkskrant

in het spoor van de tour

10,–3

10,–3
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2e druk
‘Een leven zonder Montecristo is toch
ondenkbaar? (…) voordat u het weet,
zit u weer in het verhaal verstrikt en
moet u elfhonderd meest adembene-
mende pagina’s mee naar het onher-
roepelijke einde.Wat een graaf, wat
een wraak, wat een boek. * * * * * ’
– Het Parool

‘Een van de boeiendste verhalen ooit
(…) op het puntje van je stoel (…)
geen passage overbodig (…) Mysjkins
vertaling leest geweldig. * * * * * ’
– Metro

‘Een ongemeen spannend en ijzer-
sterk verhaal. Nog altijd. * * * * * ’
– VN Detective- en Thrillergids

‘Geen roman zo romantisch (…)
Lees dit boek!’
– Pieter Steinz, NRC Handelsblad

‘Een verrukkelijke avonturenroman
vol vaart, romance en verre oorden.’
– Trouw



‘Het is prettig een romanpersonage
te ontmoeten dat vrijwel meteen
sympathie inboezemt. (…) Hunt heeft
in De verraders nog geen driehonderd
pagina’s nodig om, in een onthaaste
stijl, een gelaagd verhaal te vertellen
dat staat als een huis. ***** ’
– Het Parool

‘Scherpe, levensechte dialogen ken-
merken dit eerste boek in zijn reeks
rond luitenant George Hastings. Het
leest als een tierelier. **** ’
– VN Detective- en Thrillergids

‘Het verhaal neemt de vorm aan van
een thriller zoals die al vele malen
vertoond is, maar dan wel in een
ijzersterke uitwerking. Negen voor
taal, ontwikkeling, personages en ont-
knoping (…) hard hitting. **** ’
– de Volkskrant

‘Thrillertip. Het is wel eens aangenaam
de Scandinavische misdaadroman met
al die o zo maatschappelijk betrokken
speurneuzen af te wisselen met iets
Amerikaans. **** ’ – Crimezone

‘Frank Behr moet in de eredivisie
der privédetectives alleen nog
Bolitar boven zich dulden. Maar
die vijfde ster zal er zeker
komen. * * * * ’
– VN Detective- en Thrillergids

‘Deze reeks met Frank Behr is
een schot in de roos. Behr
doorstaat moeiteloos de verge-
lijking met illustere voorgangers
als Harry Bosch en John Rebus.
**** ’ – Misdaadromans.nl

‘Onvergetelijke personages.
**** ’ – Ezzulia

‘Levien bevestigt in Waar de
doden liggen zijn klasse als mis-
daadauteur (...) een aanwinst
voor het genre.’
– Algemeen Dagblad

2e druk
‘David Levien heeft met Stad van
de zon een meesterwerk afgele-
verd. Een verhaal dat naast
spanning zoveel meer brengt is
alleen maar toe te juichen. En
het brengt heel veel meer.
* * * * ’ – Crimezone

‘Aangrijpend thrillerdebuut (…)
hard en goed geschreven.’
– De Morgen

‘Een boek dat je maar niet weg
kunt leggen (...) indrukwekkend.’
– Wegener weekbladen

hard hitting thrillers
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‘Het ambivalente samenspel van politiek en
voetbal in Afrika wordt prachtig beschreven
door journalist Edwin Schoon. […] In span-
nende reportages uit acht landen laat hij de
lezer kennismaken met de soms vergeten
verhalen van tragische, komische en inspire-
rende sporthelden.Alles geschreven op een
aangename, lichtvoetige toon. […] Afrika zit
vol voetbalverhalen en Edwin Schoon is een
fantastische verhalenverteller.’ – nrc next

‘Schoon dompelde zich langdurig en begees-
terd onder in een wereld die veel meer werd
dan een onderwerp – om boven te komen
met een bizarre zedenschets van topvoetbal
in Afrika **** .’ – Het Parool

2e druk

‘WillemVissers is als de beste speler van je
favoriete club van wie je zo min mogelijk wilt
missen en dus elk jaar een seizoenkaart voor
koopt. […] Majestueus. Koop dit boek!’
NuSport (cijfer: 9).

‘Op zijn bekende, aanstekelijk enthousiaste
manier schrijft Vissers over voetbaldieren als
Bobby Robson en Piet de Visser. Hij bezingt
Ronaldinho in diens toptijd, schrijft een dank-
lied over Messi en looft Clarence Seedorf.’
– Noord-Hollands Dagblad

‘Hij slaagt er in om te getuigen van de puur-
heid van het voetbal, het zinderende genot
dat Lionel Messi kan geven.’ – Trouw



4e druk

‘Eindelijk weer eens een spannend boek van
Hollandse bodem dat met kop en schouders
uitsteekt boven de rest! (...) Steemers schrijft
levensecht, kan spanning prachtig opbouwen en
heeft oog voor detail, waardoor het verhaal
een kloppend hart krijgt. Lichtval kan zo ver-
filmd worden tot de nieuwe Festen.’– Libelle.nl

‘Lichtval is een fascinerend boek dat op verschil-
lende manieren gelezen kan worden. De lief-
hebbers van de doorsnee Nederlandse polder-
thriller kunnen tevreden zijn, alle ingrediënten
zijn aanwezig. Herkenbare situaties en landschap-
pen, en een forse dosis spanning.Weer een
strandmiddag gevuld. Maar Lichtval is ook voor
de gevorderde lezer interessant. *** ’
– VN Detective & Thrillergids

Winnaar van Gouden Luis voor het
beste interview van 2009

‘Een ongelofelijk mooi boek over bekende
mama’s en papa’s.Vol mooie en schrijnende
verhalen.’ – Paul de Leeuw

‘Twaalf prachtige, herkenbare en ontroerende
gesprekken.’ – Margriet

‘Antoinnette Scheulderman is de beste inter-
viewer van Nederland.’ – Robert Vuijsje

‘Interviews van Antoinnette Scheulderman sla
ik nooit over. Ze raakt vaak aan de geheimen
die haar gesprekspartners in zich dragen, en
legt die bloot. Een groot talent.’
– Frénk van der Linden
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