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UIT WELINGELICHTE KRINGEN
Was het in De bekoring de moeder die met
koffer en al vertrekt, in Later is het Andreas’
jongere broertje Jan die de benen neemt.
Andreas voelt zich schuldig, want ze hadden
die ochtend ruzie. Het zal nooit meer helemaal
goed komen tussen de broers. Als Jan
terminaal ziek blijkt, vraagt hij Andreas om
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hulp. Een ijzersterke Münstermann!

Intieme roman over broederliefde, spijt
en afscheid nemen
Andreas Klein krijgt onverwacht een appje van zijn jongere broer Jan:
‘Wil je me helpen? Kom je naar me toe? Asjeblieft?’
Het bericht brengt Andreas terug naar een jeugdherinnering die hem
nooit heeft losgelaten. Een bitterzoet spoor in zijn geheugen dat weer
tevoorschijn komt. Jan is stervende. Als ze elkaar ontmoeten is de
gedeelde herinnering nog voelbaar. Kan Andreas iets recht zetten dat
een leven lang scheef zat?
Haarscherp beschrijft Hans Münstermann de verstoorde relatie tussen
twee broers en een ultieme poging tot verzoening.

PROMOTIE

• advertenties
• POS-materiaal op verzoek
• digitale leesexemplaren
• early review team
• social media-campagne
• interviews en recensies

Over eerder werk schreef de pers:
‘Münstermann is inmiddels een kwaliteitsstempel geworden.****’
Het Parool
‘Ragfijne psychologie in een kristalheldere stijl.’ de Volkskrant
‘Münstermann is meester in het beschrijven van de vrije val, het
moment waarop alle zekerheden wegvallen.’ Trouw

Een
emotionele
voltreffer

‘Bij momenten werkelijk hartverscheurend.’ De Standaard

• ISBN 978-94-6297-254-4 paperback
Hans Münstermann
Later
• paperback met flappen € 20,99
• eBook € 9,99
Hans Münstermann (1947) schreef een veelgeprezen en meermalen

• 224 blz. 14 x 21,5 cm

genomineerde romancyclus met zijn alter ego Andreas Klein in de

• omslag Studio Mulder Van Meurs

hoofdrol. Deel 5 daaruit, De bekoring, werd in 2006 bekroond met de

• NUR 301: roman

AKO Literatuurprijs. Ook Later maakt deel uit van de cyclus. De delen

• mei 2023

zijn los van elkaar te lezen.

• ISBN 978-94-6297-255-1 eBook
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Fragment uit Later
‘Kun je bij me langskomen? Ik wil je graag spreken.’ Het is een bericht van mijn broer Jan.
Even later komt er nog een bericht. ‘Wil je me
helpen? Zou je dat willen doen? Kom je naar
me toe? Asjeblieft?’
Zijn verzoek komt onverwacht, omdat we
nooit contact hebben. Dat is misschien niet
normaal, of zoals het hoort tussen broers, maar
het is zo. Hij heeft altijd verder van me af gestaan dan mijn andere broers en zusters. Ons
hele volwassen leven hebben we als vreemden
langs elkaar heen geleefd. Ik ben in al die jaren één keer bij hem langs geweest, toen zijn
man stierf, zijn grote liefde. Mijn geheugen is
aangetast door alle dingen die fout gingen tussen ons. Ik ken hem niet. Ik herinner mij niet
eens hem gezien te hebben op de begrafenis
van mamma. Vanaf de dag dat hij vijftig jaar
geleden naar Spanje vertrok was hij ver weg,
volledig buiten mijn gezichtsveld. Maar zijn bericht maakt iets in mij wakker en nu moet ik
aan hem denken, aan mijn onbekende broer.
Terwijl ik me afvraag wat ik hem zal antwoorden is het alsof ik zijn stem hoor en hij na vijftig
jaar opeens zachtjes tegen me begint te praten
vanuit Barcelona, waar hij woont. Ik moet hem
nu meteen bellen, maar ik heb hem nog nooit
gebeld. Als ik zijn telefoonnummer voor me zie
aarzel ik nog.
Op dat moment trilt mijn mobiel en belt
Edward, mijn jongste broer, die veel dichter bij
hem staat. Ik vertel Edward over het verzoek
om te komen.
‘Het gaat niet goed met hem,’ zegt Edward.
‘Zijn gezondheid gaat achteruit. De uitslagen
zijn niet goed. Hij heeft mij ook gevraagd om
te komen.’
Isis is ontdaan.
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‘Hij heeft me gevraagd om naar Barcelona te
komen.’
‘Jou?’
‘Ja.’
‘Jou alleen?’
‘Met Edward.’
Mijn povere relatie met mijn Spaanse broer
heeft ze altijd merkwaardig gevonden. Ik heb er
ook nooit een goeie verklaring voor kunnen of
durven geven.
‘Dat is heel goed voor jullie, en misschien,’
zegt ze voorzichtig, ‘komen jullie nader tot elkaar. Bel hem. Je moet hem bellen.’ Natuurlijk.
Nu meteen. Maar het is alsof ik een rotsblok
opzij moet duwen.
Als ik zijn stem hoor komen er herinneringen
in mij op aan de hoge kinderstem van vroeger.
Maar zijn geluid is laag en mannelijk, hij is een
Spaanse man die goed Nederlands spreekt. Op
mijn vragen naar zijn gezondheid wil hij liever
niet ingaan. Hij zegt alleen: ‘Kom je naar me
toe?’
Ik antwoord dat ik graag zal komen. ‘Wanneer zou het schikken?’
‘Liever vandaag dan morgen!’ Jan is zeer
hartelijk. Hij zal zorgen voor een aangenaam
hotel waar ik met Edward wat langer zal kunnen blijven. Dat lijkt aanlokkelijk. Amsterdam is
koel en regenachtig terwijl in Barcelona de zon
schijnt. Ik beloof hem dat ik met Edward zal
komen zodra diens werk het toelaat. Edward is
een man met verantwoordelijkheden. Afspraken, taken.
‘Ga je naar hem toe?’ Isis is aangenaam
verrast. ‘Het zal jullie goed doen.’ Zij vindt dat
ik me in alle rust en ernst moet voorbereiden
op de reis naar Barcelona. ‘Maak er samen het
beste van.’

We proberen speculaties omtrent zijn gezondheid te ontwijken. De uitslagen zijn niet
goed. In bed lig ik wakker, denkend aan een
open raam in de eetkamer van ons ouderlijk
huis. Ik val in slaap en droom dat ik voorover
leun uit dat raam. Ik ben thuis, zoals dat kan in
een droom. Ik kan de lucht van toen inademen
en zeggen: wat is het hier rustig.
Isis stoot mij wakker als ik lig te snurken. Zoals altijd als ze mij wekt vraagt ze: ‘Wat droom
je?’
Ik vertel haar mijn haarscherpe droom met
dat open raam.
‘Het is heel goed dat je er zo mee bezig bent,’
zegt Isis. Ze zou de droom wel willen zien, met
mijn kleine broertje Jan. Misschien niet precies
zoals het was, vast en zeker vervormd en deels
verdrongen, maar niettemin een accuraat en
zuiver zicht op een wond die nooit geheeld is.
Die nooit verzorgd is en waar we nooit over gesproken hebben.
Het is heel juist om na al die jaren de wond
aandacht te geven. Door naar Jan toe te gaan
en onder ogen te zien wat er aan de hand is geweest. Door hem eindelijk te zien staan. Door
‘sorry’ te zeggen. Ik zou niet moeten zwijgen. Ik
ben nota bene schrijver. Waarom zou ik wachten tot ik op het matje word geroepen? Er zijn
duizenden mensen die de komende jaren zullen opschrikken door een beschuldiging, in de
problemen komen, ontslagen worden, in de gevangenis belanden. Omdat ze iets verzwijgen.
Omdat ze dingen hebben nagelaten. Omdat de
schuld op hen drukt, omdat ze het wegmoffelen. Dagen, maanden, jaren. Ze zouden naar
voren kunnen treden, maar ze doen het niet.
Misschien hebben ze de illusie dat ze onkwetsbaar zijn. Misschien worden ze beschermd

door machtige vrienden. Misschien genieten ze
ervan iets te weten dat niemand weet. Tot het
moment dat alles toch uit zal komen. Ik moet
doen wat ik altijd uit de weg ben gegaan. Zolang het nog kan.
Want één ding wordt me wel duidelijk: ik
moet mijn broer Jan in de ogen zien. Zonder
omwegen, zonder schijnbewegingen, zonder
zelfbedrog. Met alles erop en eraan. Zonder de
mogelijkheid iets achter te houden, zelfs als ik
dat zou willen. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat
kan, want ik wil dingen achterhouden, zeer zeker, ik weet niet waarom, om rechtop te kunnen
blijven lopen, uit discretie, om iets voor mezelf
te bewaren, iets dat ik niet kapot wil laten maken door het aan anderen te openbaren. De volle waarheid. Mijn geheugen is in laatste instantie een vorm van begoocheling of misleiding,
een censor die probeert alle feiten te verfraaien.
Maar met de herinnering aan Jan is dit niet eenvoudig.
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UIT WELINGELICHTE KRINGEN
Uit alle materiaal dat Mart Smeets verzamelde voor
het schrijven van zijn grote Rood-wit-blauw in de
Tour-bijbel, was nog een prachtige wielerkalender
te destilleren: 365 kalenderdagen gevuld met
Nederlandse renners die ooit aan de Tour meededen,
elke dag een foto of portret, geboorte- en sterfdata
of anderszins een memorabele dag, en een klein
biografisch stukje. Unieke wielerscheurkalender!
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PROMOTIE
Elke dag een mooie wielerfoto, een
fraai portret of verhaaltje, een bijzonder
• advertenties
Tour-weetje
• posters

• veel acties
• signeersessies
• www.martsmeets.nl

Elke dag
wielerplezier

• ISBN 978-94-6297-256-8 paperback
Mart Smeets
Scheurkalender Nederlandse
Tourrenners 2024
Mart Smeets (1947) werkte van 1973 tot 2016 voor Studio Sport.

• paperback € 15,99

Al die jaren ‘deed’ hij ook de Tour de France. Nu werkt hij o.a. voor

• 730 blz. 13 x 18 cm

EenVandaag Radio en voor ESPN, maakt hij podcasts over de Tour,

• omslag Studio Mulder Van Meurs

geeft hij sporadisch een theatercollege en schrijft hij, naast boeken,

• NUR 14: kalenders

diverse columns.

• september 2023

7

p a tri c i a s te u r

©

UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
Een schittering van geluk is het
ongewone, heftige liefdesverhaal
van een man en een vrouw, én
van twee mannen die door liefde
verbonden worden. De intense
geschiedenis speelt zich af tussen
de bollenvelden – geboortegrond
van Esther Waij. Zij voert de lezer in
geheel eigen, soms poëtische, soms
rauwe stijl mee naar een spannende
finale. N.B.: heel bijzonder dat de
filmrechten nog voor verschijning
zijn verkocht!
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Bijzonder liefdesverhaal met spannende
ontknoping. Producent Rob Houwer
(Soldaat van Oranje) kocht direct na
lezing de film- en tv-rechten!
Bij Ben en Nina is het liefde op het eerste gezicht. Ze komen uit zeer
verschillende milieus; Ben uit een zwaar gelovig, arm gezin waar vader
en broer aan de drank zijn, de vrijgevochten Nina is van goede komaf.
Haar ouders bieden Ben heimelijk geld als hij het contact met hun
dochter snel verbreekt, en ze dreigen Nina met onterving. Maar de
liefde blijkt sterker.
Ben en Nina trouwen. Het geluk in hun huisje tussen de bollenvelden
lijkt na de geboorte van twee dochtertjes volmaakt. Tot Nina
onverwachts ook verliefd wordt op een ander. Er ontstaan barsten in
het volmaakte plaatje. Ben belandt in een emotionele rollercoaster van
twijfel, schaamte en woede. Als Nina ernstig ziek wordt, is de chaos
compleet…
Een schittering van geluk is een krachtig vertelde, sfeervolle roman, met
een verrassende en spannende ontknoping.

PROMOTIE

• mét speelfilm De Kleine
Blonde Dood

• POS-materiaal
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• signeersessies
• aandacht in vrouwenbladen
• acties met leeskringen

Filmrechten
al verkocht!

Inclusief voor de kopers van dít boek: QR-code
om de bekroonde verfilming van Boudewijn Büchs
bestseller De Kleine Blonde Dood – met Antonie
Kamerling in de hoofdrol – te kunnen zien. Met dank aan
producent Rob Houwer!

• ISBN 978-94-6297-257-5 paperback
Esther Waij is West-Friese en woont in Amsterdam. Na diverse
studies speelde ze in televisieseries als MCW, Baantjer, het Vlaamse

Esther Waij

Wittekerke. Nadat zij een tv-reeks over schrijvers & verteltechnieken

Een schittering van geluk

presenteerde, ging ze zélf schrijven. Haar tragikomische romans,

• paperback met flappen € 21,50

het debuutsucces Inez & Zo (2007) en Man op je lip (2008) werden

• eBook € 11,99

goed ontvangen (Maarten ’t Hart: ‘Wat een leuk boek. Zo afwisselend,

• 256 blz. 14 x 21,5 cm

gedurfd.’ Theodor Holman: ‘Heb ervan genoten.’ LINDA.: ‘Grappig én

• omslag Studio Mulder Van Meurs

ontroerend’). Haar speelfilmscenario Drama Queen wordt in 2023

• NUR 301: roman

verfilmd. Momenteel schrijft ze het scenario voor Soldaat van Oranje 2

• april 2023

& 3 en nog andere film/tv-projecten – én een nieuwe roman, Goddelijk.

• ISBN 978-94-6297- 258-2 eBook

9

Fragment uit Een schittering van geluk
Het weer werd alweer zachter, toch kreeg Ben
het ineens koud. Hij voelde… er was iets. Alleen
al door het bleek weerkaatsende iglolicht, de
maneschijn die via een omweg een eng witte
gloed op zijn vrouw wierp – een zwak déjà vu,
hij kon het niet duiden. De kinderen waren er
niet, nou ja, ze waren er wel, maar boven, in
hun slaapkamer. Nina had hem mee naar de
tuin genomen, even had hij aan een onverwachts plezier gedacht, maar haar houding,
haar gezicht… ongewoon serieus. Nu deed het
ontbreken van iedere sprankel hem zelfs huiveren. Hij had geen idee wat er kon zijn, vreesde
het ergste, een ziekte die ze voor hem verzwegen had, ze had hem niet eerder ongerust willen maken, maar nu had ze geen keuze meer,
het was te laat, ze was niet meer te redden. Hij
werd zenuwachtig en misselijk tegelijkertijd. Ja.
Dat was het: het deed hem denken aan toen ze
beviel van hun eerste kind. Hij wankelde toen
ze sprak – ook nu leken de geluiden van steeds
verder weg te komen – maar ze hoefde het niet
te herhalen. Hij had haar gehoord.
‘Ik ben verliefd geworden op iemand anders.’
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Haar woorden spleten hem in tweeën, haar blik
velde hem. Hij dacht op de grond te liggen, kon
nauwelijks bewegen. Door stilte bedekt; een
deken van spijkers.
De angst gestameld.
‘Ga je me verlaten?’
‘Ik blijf bij je. Ik geef zoveel om je.’
‘Maar hoe… Hoe…’
Ze zweeg.
‘Wie? Ken ik hem?’
Ze knikte.
‘Wie? Wie dan?’
‘Ad.’
Ad? Wie was Ad? Hij kende geen Ad.

Ad was de pianoleraar. Van haar en hun
dochters.
Hij opende zijn mond. Vragen. Zoveel vragen.
Ze legde haar vingers op zijn lippen.
Ze wilde er niets meer over loslaten. Ze zou
er niets meer over loslaten. Ze zouden nooit
meer over hem spreken. Hij zag het in haar
ogen. Haar grijsgroene zeeën bewogen, minder
dan een fluistering. Sssht.
Net als vroeger werd hij geslagen door ruwe
vlagen onzekerheid. Het landschap van vraagtekens was bar – verminkt als niet eerder. Sinds
wanneer speelde dit? Waarom had ze behoefte
aan iemand anders? Vond ze hem niet leuk
meer? Was hij te serieus geworden doordat hij
hun gezin moest onderhouden? Bleek hij toch
niet goed genoeg? Maar vertrekken, de deur
achter zich sluiten, ervandoor gaan, dat deed
ze niet. Dat zéí ze tenminste. Wie weet was dat
de volgende stap. Was het de seks? Daar was
niets mis mee – had hij in ieder geval niets van
gemerkt. Maar hem was blijkbaar wel meer niet
opgevallen. Minder sarcastisch bedacht hij: ze
deden het bijna elke dag, en ze had altijd zin.
Ze zei nooit nee en begon even vaak zelf. Soms
duurde het kort, een halfuurtje, even een quicky
bij ‘moe maar wel zin’, meestal namen ze uitgebreid de tijd; soms beminden ze elkaar urenlang achtereen.
Zijn zin verdween, dat merkte hij meteen toen
ze hem over die vent had verteld. Hij kon de
gedachte niet verkroppen dat ze met een ander
was geweest. Misschien wel net voordat ze hun
echtelijk bed inkroop. Ben werd bang om de
geur van die ander aan haar te kunnen ruiken.
In dit vreemd volle terrein verging zijn goes-

ting. Hij kon het niet langer verdragen als ze
tegen hem aankroop.

***
Geweldig, dacht Ben (keurig wachtend voor
rood, zak die hij was). Zijn baan, zijn overwerk:
alles voor háár, voor hun gezín. En wanneer hij
weg was… dan ontmoette ze hem. Misschien
wel nu. Zou hij terugrijden? Haar achtervolgen?
Hij wist niet eens waar die woonde, de pianoleraar. Die ‘Ad Patat woont in de stad’. Hij hoorde
het ijle stemmetje van zijn dochter in zijn hoofd
zingen. Het bezorgde hem kippenvel. En nu
niet van plezier.
Ben wist door de muziekuitvoeringen hoe
die man eruitzag. Die lul met z’n eeuwige rode
broek, altijd stond ie tussen de kinderen – in
de verte. Nooit hadden ze elkaar ook maar een
hand geschud – en nu deelden ze zijn liefste.
Bens nek kraakte toen hij zijn hoofd nurks bewoog: die smiecht had haar gewoon ingepikt.
[…]
Eindelijk was hij weer terug (zijn lijf; zijn geest
was nauwelijks weggeweest, had het lef niet
gehad om te vertrekken). Puur uit gewoonte
schonk Ben een glas melk in. Maar nee, echt
geen trek. Hij zette glas en pak naast elkaar in
de koelkast.
Hij zag voor zich hoe het begonnen moest
zijn. Hun kennismaking. Het schudden van
handen. De vonk was toen nog niet overgesprongen. Gewoon een leraar, en een vrouw
met haar dochters. De lessen van de kinderen.
Háár les.
Ben schoof een keukenstoel naar achteren
en ging zitten.
Hij zag voor zich hoe Nina naast haar leraar
op een pianokrukje zou zitten. Zou ze met
hem quatre-mains spelen? Ben sloot zijn ogen.

Haar been raakte de rode mannenjeans; de
eerste keer misschien per ongeluk. Ja, zeker per
ongeluk. Zijn vrouw zou hem niet verleid hebben. Hun dijbenen – tegen elkaar. Heel even
maar. Ze durfden elkaar niet meer aan te kijken;
schrokken van wat er door hen heenging, het
schokje elektriciteit, de plotse aantrekkingskracht, geboren uit die aanraking van de benen.
Ze zeiden geen woord. In de stilte lag besloten:
ze zouden pianospelen, gewoon spelen. Niets
meer. Daarna trok ze haar jas aan en ging.
Ben opende zijn ogen; hij zag haar nog
steeds precies voor zich. Daar stond ze, starend naar de plek waar hij nu zat maar waar
toen niemand aanwezig was, starend in het
niets, de geur van buiten nog om haar heen
hangend. Leunend tegen de deurpost, verward,
opgetogen, vlinderend van energie die ze anders voor haar gezin bewaarde. Ze zou beslissen dat het er niet toe deed. Het zou overgaan,
en zo niet, dan zou ze verder zien.
Maar het was niet voorbijgegaan, dat wist
Ben nu – het was erger geworden. Zij zou het
stellig niet ‘erger’ noemen, maar: mooier. Liefde was iets moois.
Inderdaad, maar dít was alsof de adem van
geluk uit hem werd gezogen. Hij voelde duisternis in zichzelf en moest aan zijn vader denken.
Voor het eerst in zijn leven voelde hij iets van
begrip voor de man en zijn verlangen naar een
roes van drank.
Ben stond op, begon de dingen om hem
heen paarsgewijs te tellen, een soort orde aan
te brengen in de wereld die hij nog maar met
moeite herkende.
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UIT WELINGELICHTE KRINGEN
Betty Bergen was een echte dja dja uma, een
powervrouw. In Paramaribo werd ze al jong
wees. Ze werd misbruikt, voltooide toch twee
opleidingen en ging naar Amsterdam om arts
te worden. Ze trouwde hier in juni 1940, maar
werd al snel weduwe. Na 1942 nam ze acht
onderduikers in huis, met alle risico’s van
dien. De afgrijselijke dingen die ze meemaakte
nadat ze verraden werden, knakten haar wel,
maar braken haar niet. Een prachtige ode van
Michal Bergen aan haar onvergetelijke tante,
die onlangs te zien was in de documentaire
Vergeten helden van Omroep Max.
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Het bijzondere oorlogsverhaal van
Betty Bergen; een klein monument
Elisabeth Bergen wordt in 1905 geboren in Suriname, als kleinkind van
een geassimileerde Jood en een mulat dienstbode. Ze wordt al jong
wees. Nadat ze haar opleidingen voor onderwijzeres en verpleegster
heeft voltooid, gaat ze naar Nederland.
In Amsterdam werkt ze als verpleegster en trouwt met een weduwnaar.
Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt ze zelf
weduwe. Tijdens de oorlog werkt ze mee aan het verzet en verbergt
acht Joodse onderduikers in haar woning in de Harmoniehof 59. Na
in 1944 te zijn verraden komt ze via kamp Vught en vrouwenkamp
Ravensbrück terecht in Dachau, waar ze in de ziekenboeg werkt maar
zelf medische experimenten moet ondergaan. Op wonderbaarlijke
wijze overleeft ze. ‘Onkruid vergaat niet,’ was haar motto.
Na de oorlog hertrouwt ze, en dertig jaar later vertelt ze op La Palma
haar indrukwekkende levensverhaal aan haar nicht. In 1983 overlijdt ze.
‘De spanning wordt zorgvuldig opgebouwd. Onbetwist een aanzet
voor een grote geschiedschrijving van de rol van de Surinamers in het
Nederlandse verzet.’ Daphne Meijer, NIW

PROMOTIE

• posters
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• boekhandelsoptredens
• acties met leeskringen

Surinaamse
verzetsheldin

‘Een prachtig en ontroerend levensverhaal.’ Ronald Koops, Uitdaging

• ISBN 978-94-6297-266-7 paperback

Michal Nobach-Bergen
Michal Nobach-Bergen (1943) volgde diverse dansopleidingen, o.a. bij het

Tante Betty

Scapinoballet. Ze danste en schreef verhalen en gedichten. Ze woonde vijftien jaar

Hoe een Surinaamse verpleegster

na de oorlog bij haar tante Betty in huis. In 1980

onderduikers redde en zelf Dachau

begon ze op het Canarische eiland La Palma een

overleefde

dansstudio. Na het bezoek van haar tante Betty

• paperback met flappen € 17,50

aan La Palma, die daar haar oorlogsherinneringen

• eBook € 8,99

vertelde, besloot Michal om die verhalen op

• 160 blz. 13,5 x 21 cm

te schrijven. Ze debuteerde in het Duits met

• omslag Studio Mulder Van Meurs

Die himmlischen Zeiten des Nils Nobach,

• met foto’s

schreef daarna non-fictie boeken en werkte

• NUR 402: waargebeurde verhalen

haar aantekeningen over tante Betty uit tot dit

• februari 2023

gelijknamige boek.

• ISBN 978-94-6297-267-4 eBook
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UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
De campus novel is in Engeland en
Amerika een populair genre. In zo’n
roman worden de absurditeiten
van het universitaire wereldje
uitvergroot. Geert van der Kolk kent
dat wereldje goed, hij studeerde
en doceerde in Princeton en was
in zijn Boston-periode lid van
het schrijvershuis, waar hij veel
schrijfdocenten ontmoette. Hij
schreef er een hilarisch boek over,
vol meesterlijke dialogen en scherpe

©
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h e rm a n v a n b o s te le n

observaties. Internationale kwaliteit!

Een karakteristiek viertal in Boston
met al hun eigenaardigheden hilarisch
uitvergroot
De wat oudere vrijgezel Alan Riding doceert creative writing aan
een kleine universiteit bij Boston. Hij is bevriend met Caroline,
literatuurprofessor aan een vrouwencollege, met zijn bovenbuurvrouw
Alisa, kunstschilder en happiness-coach, en met collega Ron, een expat
uit Nederland.
Next stop: Wonderland beschrijft op humoristische wijze de grote en
kleine beslommeringen van dit viertal. Van Alans scepsis over het nut
van zijn eigen schrijfworkshops, Rons frustraties over vrijwel de hele
wereld, tot Alisa’s avonturen in de positieve psychologie. Daar dwars
doorheen ontwikkelt zich een onverwachte affaire tussen Caroline en
Ron, die beiden dachten gelukkig getrouwd te zijn.
De roman geeft een scherp en satirisch beeld van het literaire en
academische wereldje in Boston, waarin Alan en de anderen op de tast
hun weg moeten vinden. Het is Geert van der Kolks liefdevolle afscheid
van Amerika, waar hij decennialang woonde.
De pers over eerder werk:

PROMOTIE

• POS-materiaal
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• interviews en recensies
• speciaal materiaal voor
leesclubs

• www.geertvanderkolk.com

Messcherpe
satire

‘Van der Kolk is een kameleontische schrijver die erin slaagt om zijn
verhalen de eigen toon en kleur te geven van de omgeving waarin zij
spelen.’ Vrij Nederland
‘Van der Kolk weet zijn verhaal in zulke soepele zinnen te gieten en de
schrale feiten met zoveel droge humor te brengen, dat je moeiteloos
geboeid blijft tot het einde.’ NRC Handelsblad
• ISBN 978-94-6297-259-9 paperback

‘Levensecht, aangrijpend en oersterk. Zo indringend en compact als
Van der Kolk het drama vertelt, er is geen ontkomen aan.’
De Volkskrant

Geert van der Kolk
Next stop: Wonderland
• paperback met flappen € 21,50
• eBook € 9,99
• 256 blz. 14 x 21,5 cm

Geert van der Kolk woonde en werkte veertig jaar in Amerika; eerst

• omslag Studio Rouwhorst + Van Roon

in Washington en later in Boston. Daar was hij lid van de Writers’

• NUR 301: roman

Room of Boston. Hij schreef veel romans over de reizen die hij maakte.

• maart 2023

Tegenwoordig woont hij met zijn vrouw in Parijs.

• ISBN 978-94-6297-260-5 eBook
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Fragment uit Next stop: Wonderland
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Toen ik thuiskwam zat mijn bovenbuurvrouw
Alisa met gekruiste benen voor mijn deur.
‘Ah, mijn redder in de nood,’ zei ze. Ze stak
haar armen opzij en hield haar handen open.
‘Sleutel vergeten. Ik leer het ook nooit.’
Ik pakte haar pols en hielp haar overeind.
‘Heb je lang moeten wachten? Je had even
moeten bellen.’
‘Mijn telefoon ligt ook binnen, op de keukentafel, pal naast mijn sleutels. Zo dom ben ik
nou.’
‘Je bent helemaal niet dom. Kom erin. Iedereen vergeet weleens wat. Dat is heel normaal.’
‘Een normaal mens vergeet of zijn sleutels
of zijn telefoon. Als je ze allebei open en bloot
naast elkaar op de tafel laat liggen ben je dom.’
‘Ach hou toch op. Drink je een glas wijn mee?
Ik heb de hele dag les gegeven en zonet een uur
aan de telefoon gehangen. Ik ben eraan toe.’
‘Je mag me er alles over vertellen,’ zei Alisa.
Ze schopte haar schoenen uit, klom op de bank
en sloeg haar benen weer over elkaar. Ze draagt
altijd lange, kleurrijke rokken, allerlei artistieke
kettingen en oorbellen en ze heeft pikzwart haar
dat ze goed bijhoudt. Ik kan nooit helemaal het
idee uit mijn hoofd zetten dat ze een zigeunerin
is, geen echte, maar een ouderwetse nabootsing.
Ik serveerde witte wijn uit een kristallen karaf,
een gewoonte of een affectatie die ik heb overgehouden van mijn tijd in Parijs meer dan dertig
jaar geleden.
‘Hoe kan je aan een vrouw zien of horen of
merken dat ze verliefd aan het worden is?’ vroeg
ik.
Alisa schoot in de lach.
‘Heb je je studenten daarover laten schrijven?’
‘Nee, ben je gek. Dat zou oeverloos geleuter

opleveren. Je moet ze iets concreets geven, een
snelkookpan, en zelfs daar bakken ze een beeldspraak van. Ik zou ze weleens een geslachtsdeel
als thema willen geven, mannelijk of vrouwelijk,
dat maakt niet uit. Concreter kan bijna niet, je
hebt het over een echt object, iets tastbaars, niet
bij wijze van spreken, maar letterlijk. Maar ik
zou onmiddellijk gedonder met het faculteitsbestuur krijgen, dus ik hou het maar bij snelkookpannen.’
‘Wat een leuk probleem, Alan,’ zei Alisa. Ze
vouwde haar handen in haar schoot en keek me
vrolijk aan. ‘Denk je dat een vrouw verliefd op je
is?’
‘Niet op mij, daar ben ik niet bang voor. Een
goede vriendin. En ik weet ook niet of ze echt
verliefd aan het worden is. Ik durfde het niet te
vragen, dit was de eerste keer dat ze er over begon, en als ik het wel gevraagd had zou ze het
vast keihard ontkend hebben.’
‘Dat zou meteen al een goede eerste indicatie
zijn. Hoe harder ze het ontkent, hoe meer er aan
de hand is, in haar hoofd en haar hart bedoel ik.
Ze heeft een relatie, neem ik aan, anders zou je
er niet zo omzichtig over doen.’
‘Getrouwd, twee kinderen, een op Bennington, jouw Alma Mater, en de tweede gaat volgend jaar naar Harvard. Zijn er nog andere indicaties?’
‘Van verliefdheid? Jazeker. In het beginstadium zijn verliefde mensen altijd onzeker en bezorgd, ongeveer het tegenovergestelde van uitgelaten, juichend gelukkig. Ze voelen dat er iets
belangrijks aan het gebeuren is, maar kunnen
het niet overzien en weten al helemaal niet of het
goed gaat aflopen. Dat staat al in alle traditionele psychologiehandboeken. In de positieve psychologie is dat nog veel verder uitgediept en wij
kunnen nu onze cliënten aanmoedigen om die

onzekerheid, die angst te verwelkomen, te omarmen, om het te zien als een kans, een nieuwe
opening tussen de gordijnen die ons omringen,
een uitzicht. Maakt jouw vriendin een benarde
indruk? Ik wil best eens met haar praten.’
‘Benard weet ik niet. Dat kan je aan de telefoon ook veel minder goed zien, aan de telefoon
kan je niks zien. Ze was wel minder vrolijk en
uitbundig dan normaal.’
‘Dan is ze verliefd.’
‘O Alisa, dat is onzin. Er zijn talloos veel
goede redenen om niet vrolijk en uitbundig te
zijn. Mensen die altijd vrolijk en uitbundig zijn
vertrouw ik voor geen cent. Ze hebben of geen
hersens of houden zichzelf en iedereen om zich
heen voor de gek.’
Alisa schudde haar hoofd, spreidde haar armen uit op de rugleuning van de bank en glimlachte.
‘Alan, Alan, wie houdt hier nu wie voor de
gek? Jij maakte jezelf al jaren wijs dat je in de
harde leerschool van het leven al je illusies bent
verloren en dat dat eigenlijk geen verlies, maar
een bevrijding is. In de positieve psychologie
noemen wij dat het dunne fineer.’
Ik pakte de karaf en vulde haar glas bij.
‘Je hebt vast gelijk,’ zei ik. ‘Hoe gaat het met
de voorbereiding van je tentoonstelling?’
‘Goed. Ik werk aan de laatste twee schilderijen. Maar er is gedoe over de huur van de ateliers.
De eigenaar van het gebouw wil de huren verhogen. Ik kan dat wel betalen, maar de meeste anderen niet en het is ook niet eerlijk. We klagen al
jaren over achterstallig onderhoud en daar heeft
hij nooit iets aan gedaan. Hij ziet gewoon dat
de prijzen in de hele buurt omhoog gaan en dat
er veel wordt verbouwd en opgeknapt. Dat is de
vooruitgang, zegt hij. Stadsvernieuwing.’
‘Is er een kans dat jullie eruit moeten?’
‘Ik hoop van niet. Ik heb een fijn atelier, nou
ja, je hebt het gezien, en ik ontvang er ook mijn

cliënten. Dat vinden traditionele psychologen
vast heel onprofessioneel, maar ik geloof dat
een ruimte die aan alle kanten creativiteit uitstraalt juist goed is, het helpt de therapie. De
traditionele therapie-omgeving is kil en steriel.
Je voelt je er alsof je al over de rand ben gegaan,
alsof je al opgenomen bent.’
‘Mijn therapeut rookte een pijp. Ik moest altijd aan commissaris Maigret denken.’
‘Ik bedoel maar. Heb je er wat aan gehad?’
‘Ik geloof het niet.’
‘Als ik nou hele donkere, dreigende schilderijen maakte, zoals Caravaggio, dat zou wat anders zijn, maar ik schilder alleen maar abstract
en vol kleur. Een van mijn cliënten zei dat het
leuke ontwerpen zouden zijn voor gordijnen of
tafelkleden. Dat vond ik natuurlijk geen compliment, maar ja, hij was ook heel depressief en
negatief over zichzelf, dat projecteerde hij overal
op.’
Toen de wijn op was liep ik met Alisa mee naar
boven om haar deur open te doen. Ons gebouw
heeft geen conciërge, dus we hebben elkaar een
kopie van onze sleutels gegeven.
‘Dank je, Alan. Ik bof maar weer met zo’n
buurman.’
Ze ging op haar tenen staan en kuste mijn
wangen. Toen liep ze naar binnen en keek nog
even over haar schouder.
‘Je bent een schat,’ zei ze.
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‘Vugts toont zich in Afrekeningen de precieze
chroniqueur van de liquidaties in het Amsterdamse
milieu sinds 2012 tot heden. Hij vertelt scherp
formulerend, en met aandacht voor de alledaagse
details die de tragiek van de afgegleden kinderen
en hun afschuwwekkende geweldsexcessen
beklemtonen.’ Crimesite
‘Een pijnlijk gedetailleerde uiteenzetting van een
geweldsuitbarsting met meer dan 30 liquidaties
in 5 jaar tijd. De keiharde onderwereldstrijd wordt

dicht tot het uit is.’ Bonjo
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‘Wie aan Afrekeningen begint, doet geen oog meer

m e rli jn d o o m e rn i k

indringend beschreven.’ Maarten Kolsloot, Radio1

Van de onderwereldoorlog die in 2012
begon, worden nu de laatste daders
berecht; het complete dossier
Na publicatie van Afrekeningen (2017, 16.000 ex. verkocht) is er veel
gebeurd.
Een Amsterdamse criminele organisatie maakte uit het boek op dat
Paul Vugts meer wist over de achtergronden van liquidaties dan de
opsporingsdiensten. Om te voorkomen dat hij die informatie zou
publiceren, werd voor hem een moordopdracht afgegeven. Vugts
kreeg de zwaarst denkbare beveiliging en leefde ruim een half jaar in
een safe house.
Benaouf A., een hoofdpersoon in Afrekeningen, probeerde zich op
11 oktober 2017 door een groep zwaarbewapende getrouwen met
een helikopter te laten bevrijden uit de gevangenis in Roermond.
De politie werd getipt en kon het plan verijdelen. Er volgde een
spectaculaire achtervolging waarbij één dode viel, de getrouwen
werden gearresteerd en kregen langdurige celstraffen. Het leverde
Benaouf A. ruim vier jaar extra celstraf op.
In verschillende liquidatieprocessen, beschreven in Afrekeningen,
kregen hoofdrolspelers forse celstraffen, ook levenslange. In twee
‘veegzaken’ probeerde justitie de laatste nog levende hoofdrolspelers
van de onderwereldvete voor lang in de cel te krijgen – met wisselend
succes. In het proces-Himalaya over meerdere liquidaties en
moordplannen kreeg hoofdverdachte Iliass K. begin 2022 levenslang.
Medeverdachten – uit het kamp van de in 2014 geliquideerde Gwenette
Martha – kregen ook forse straffen. In het proces 13Maracane, waarin
straffen tot wel 18 jaar cel zijn geëist tegen leden van het rivaliserende
kamp, doet de rechtbank begin 2023 uitspraak.
Al deze ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar worden uitvoerig
beschreven in de flink uitgebreide en geactualiseerde editie van
Afrekeningen.
‘Een onthutsend inkijkje in het recherche-onderzoek naar liquidaties.
Goed boek!!!’ Panorama
‘IJzersterk!’ Gerlof Leistra, Elsevier
Paul Vugts is misdaadverslaggever van Het Parool. Hij schreef o.a. de
bestsellers Doorgeschoten (2014) en Afrekeningen (2017).

PROMOTIE

• posters
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• acties met mannenbladen

De beste
true crime

• ISBN 978-94-6297-260-5 paperback
Paul Vugts
Afrekeningen
De onderwereldoorlog op straat en
in de rechtszaal, 2012-2023
• paperback € 19,99
• eBook € 10,99
• 288 blz. 14 x 21,5 cm
• omslag Studio Mulder Van Meurs
• NUR 339: true crime
• juni 2023
• ISBN 978-94-6297-261-2 eBook

19

UIT WELINGELICHTE KRINGEN
Veel van de zaken uit de Anne Kramer-reeks zijn geïnspireerd op echte zaken uit Joop
van Riessens eigen carrière bij de Amsterdamse politie. Zo ook in deel 15, waarin een
aanslag wordt beraamd op de Koning op 4 mei op de Dam. De feiten vormen de basis
voor spannende politieromans die altijd geroemd worden om hun unieke inkijk in het
recherchewerk. Gelijktijdig met deel 15 verschijnt het eerste luisterboek uit de reeks,
het startschot voor de luisterboekenuitgave van alle vijftien delen.
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Deel 15 van de populaire politieserie, opnieuw
gebaseerd op een waargebeurde ervaring uit
Van Riessens lange politiecarrière
Op 4 mei krijgt chef Recherche Anne Kramer halverwege de middag
een ambtsbericht van de AIVD: er zou die avond tijdens de nationale
herdenking op de Dam een aanslag op de Koning plaatsvinden. Meer
informatie heeft de Inlichtingendienst niet. Anne Kramer staat voor
een onmogelijke beslissing: moet ze de herdenking afblazen of niet?
Vooralsnog besluit ze om achter de schermen op zoek te gaan naar de
terrorist, maar met het wegtikken van de tijd neemt de druk extreem
toe. Dan wordt het acht uur…
Aanslag op de Dam is het spannende vijftiende deel van de Anne
Kramer-reeks. De delen zijn los van elkaar te lezen.

PROMOTIE

• buitenreclame
• posters
• signeertournee
• lezersprijsvragen
• www.joopvanriessen.nl

De pers over de meest recente delen:
‘Wat een geweldige plot heeft Staatsgeheim. Van Riessen begon ooit als
een tweede Baantjer, maar het niveau van zijn boeken is daar inmiddels
ver bovenuit gestegen.****’ VN Thrillergids
‘Wederom heeft de auteur met Baby vermist een sterke plot in elkaar
gezet, waarin geweld en menselijke emoties elkaar mooi afwisselen in
een even verontrustende als tragische zaak.****’ VN Thrillergids

Schokkend
en
superspannend

‘De plot van Radeloos is zeer fraai opgebouwd en komt goed uit de verf.
Prima policier van eigen bodem.****’ thrillerboek.nl
‘Anne Kramer is interessant, sympathiek en menselijk. Meedogenloos
is een realistisch geschreven verhaal met veel herkenbare situaties en
heel actueel.’ NBD/Biblion
‘Meedogenloos heeft voldoende overtuigingskracht om deze reeks op de
(vrouwenthriller)verlanglijst te zetten. Vier sterren!’ Vrouwenthrillers.nl
‘Joop van Riessen schrijft als altijd vlot, heel leesbaar, informatief
en vaak geestig. (…) Weerloos is een lekkere thriller voor in de
vakantiekoffer.****’ De Telegraaf
Joop van Riessen is voormalig hoofdcommissaris van de Amsterdamse
politie. In 2009 verscheen zijn eerste politiethriller, Vergelding
(shortlist Schaduwprijs 2010). Aanslag op de Dam is de vijftiende
thriller met Anne Kramer in de hoofdrol.

• ISBN 978-94-6297-264-3 paperback
Joop van Riessen
Aanslag op de Dam
Een Anne Kramer-thriller, deel 15
• paperback € 18,99
• eBook € 9,99
• 288 blz. 13,5 x 21 cm
• omslag Studio Mulder Van Meurs
• NUR 305 literaire thriller
• april 2023
• ISBN 978-94-6297- 265-0 eBook
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Nu al ruim 10.000 verkocht, vanaf de
zomer in midprice
In Penoze Hugo vertelt Hugo Broers openhartig over zijn beschadigde
jeugd, over de wereld van prostitutie en drugs, over grote namen uit
het criminele milieu, over de miljoenen die hij verdiende en ook weer
kwijtraakte, en over de wijsheid die met de jaren kwam. Onvermoeibaar
reisde hij sinds verschijning door het land om te signeren. De Engelse
vertaling en het luisterboek komen er op veler verzoek aan, over de
filmrechten wordt onderhandeld.

PROMOTIE

• posters
• rondleidingen
• social media-acties
• signeersessies

‘Een eerlijk en openhartig verhaal. Respect. Een bijzondere man, type
“ruwe bolster blanke pit”. Ik heb veel dingen gelezen die ik niet wist.’
John van den Heuvel
‘Bepaald geen saai boek!’ RTL Boulevard
‘De keiharde crimineel vertelt open over zijn harde leven.’ De Telegraaf
‘Dat boek wil je echt lezen!’ PowNews
‘Snoeihard, ontroerend, meeslepend, grappig, maar ook
meedogenloos.’ Gerlof Leistra

Een
fenomeen

• ISBN 978-94-6297-262-9 paperback
Hugo Broers
Penoze Hugo
Memoires van een legendarische
boef van de Wallen
• paperback € 15,00
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Hugo Broers is geboren en getogen in de Warmoesstraat, tussen de kroegen

• 256 blz. 14 x 21,5 cm

en de vrouwen van het leven. Hij hielp zijn vader, marktkoopman op het

• met foto’s

Waterlooplein, deed klusjes voor de prostituees en rolde langzaam maar

• omslag Studio Mulder Van Meurs

zeker de misdaad in. Tegenwoordig leidt hij een sportief leven en geeft hij

• NUR 339 true crime

rondleidingen op de Wallen.

• juni 2023

The unique life story of one of the last
true Amsterdam penoze
Hugo Broers is one of the last faces of the old Amsterdam penoze.
Growing up in the Warmoesstraat, in the middle of the Red Light District
(de Wallen), and abused by his father on a daily bases, he picked up on
the unwritten underworld codes like no other. He befriended famous
Dutch criminals, and ‘cleaned up’ the Wallen neighbourhood with
his own team. He spent his life fighting, stabbing, and dealing drugs,
subsequently spending nearly 14 years in prison.
With nicknames such as ‘Robin Hood’ and ‘The monster of the
Warmoesstraat’, he became world famous in Amsterdam and far beyond.
In Penoze Hugo, the autobiography, Hugo speaks candidly of his
disrupted childhood, the world of prostitution and drugs he grew up in,
famous criminals, the millions he earned and lost again, as well as the
wisdom he gained through the years.
A must-read for True Crime fans!

‘Hugo is a crook with a heart of gold.’ Thea Moear, the Godmother
‘We feel like real brothers. Hugo is simply great, a real, honest
Amsterdammer. Okay then!’ Bert Kops, wrestling champion

PROMOTION

• posters
• walking tours
• social media campaigns

A real
gangster
• ISBN 978-94-6297-263-6 paperback
Hugo Broers
Penoze Hugo
Memoirs of the legendary
Red Light District gangster
• paperback € 20,00
• eBook € 10,99
• 256 blz. 14 x 21,5 cm
• with photos

Hugo Broers was born and raised in the Red Light District, between rowdy bars

• omslag Studio Mulder Van Meurs

and hookers. He helped out his father, a flea market trader on Waterlooplein, did

• NUR 339: true crime

chores for the prostitutes and slowly but surely fell into crime. Today he leads a

• maart 2023

sporty life and is a tourist guide in the Red Light District.

• ISBN 978-94-6297- 268-1 eBook
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